
1

Notulen
jaarlijkse algemene ledenvereniging Vereniging van Eigenaars Aletta Jacobsplantsoen 92-168 Voorschoten

d.d. 11 april 2019

1. Vaststellen aanwezige stemmen en opening vergadering
De heer F. van Netten, werkzaam bij Capital REM BV en voorzitter van de vergadering, opent de vergadering en
heet iedereen welkom. Hij deelt mede dat er volgens de presentielijst onvoldoende stemmen aanwezig, dan wel
vertegenwoordigd zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen (17 van de 39 uit te brengen stemmen). Het
bestuur moet hierdoor, volgens artikel 38 lid 6 van het Modelreglement bij Splitsing in Appartementsrechten
welke onderdeel is van de splitsingsakte, een 2e vergadering uitschrijven. Tijdens deze vergadering zal, ongeacht
het aantal stemmen dat ter vergadering kan worden uitgebracht, over de aanhangige onderwerpen een besluit
genomen worden.

De voorzitter van de vergadering stelt voor om tijdens deze vergadering wel alle agendapunten te behandelen,
zodat tijdens de (staande) 2e algemene ledenvergadering de besluitvorming kan plaatsvinden. Alle aanwezige
eigenaren gaan hiermee akkoord.

2. Mededelingen en ingekomen stukken

• Schilderwerk – zie agendapunt 8.

• Afval op het balkon – er is een klacht binnengekomen m.b.t. tot een grote hoeveelheid afval op een balkon
(een duidelijke foto wordt aan alle aanwezige eigenaren getoond). Na het sturen van diverse brieven en
nadat eigenaren/bewoners deze eigenaar er diverse malen persoonlijk op hebben aangesproken, heeft de
eigenaar het afval verwijderd. Het bestuur adviseert alle eigenaren/bewoners om bij identieke situaties zelf
contact op te nemen met de wijkagent. Dit soort situatie zijn erg onhygiënische en kunnen leiden tot
ongedierte en een gevaar voor de gezondheid.

3. Goedkeuren notulen vorige algemene ledenvergadering
De notulen van de algemene ledenvergadering van 15 maart 2018 worden unaniem door de vergadering
vastgesteld.

De voorzitter van de vergadering deelt mede dat gezien het onvoldoende aantal aanwezige stemmen de
goedkeuring van dit agendapunt zal worden doorgeschoven naar de nog uit te schrijven 2e vergadering (zie
agendapunt 1).

Ter kennisname - Indien een appartementseigenaar het niet eens is met een besluit van de vergadering van eigenaars, dan biedt artikel 5:130
Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid om dit besluit ter vernietiging aan de kantonrechter voor te leggen. Het verzoek tot vernietiging van een
besluit moet bij de kantonrechter worden ingediend door middel van een verzoekschrift. Het verzoekschrift tot vernietiging moet bij de
kantonrechter zijn ingediend binnen één maand nadat de betreffende belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of heeft
kunnen nemen. Indien de verzoeker bij de vergadering aanwezig is geweest of was vertegenwoordigd door een gemachtigde, dan gaat de
termijn de dag na de vergadering in. Indien de verzoeker niet bij de vergadering aanwezig was, dan gaat de termijn pas in op de dag dat de
eigenaar van het besluit kennis heeft genomen of heeft kunnen nemen. Bijvoorbeeld de dag waarop de eigenaar de notulen ontvangt.

4. Bespreken en goedkeuren jaarstukken 2018, vaststellen definitief vaststellen bijdrage 2018 en het
toevoegen van het exploitatieverschil aan het reservefonds groot onderhoud.

Capital REM BV heeft de volledige administratie 2018 overgedragen aan de kascommissie. Deze heeft alles
nagekeken en na het beantwoorden van enkele kleine vragen de jaarcijfers 2018 akkoord bevonden. Na het
beantwoorden van een aantal kleine vragen van de aanwezige eigenaren, stelt de voorzitter van de vergadering,
namens de kascommissie, voor de jaarcijfers 2018 goed te keuren en de definitieve bijdrage vast te stellen.
Tevens stelt de voorzitter van de vergadering voor om het positieve exploitatieverschil van 2018 toe te voegen
aan het reservefonds groot onderhoud. De vergadering gaat unaniem akkoord met de goedkeuring van dit
agendapunt.

De voorzitter van de vergadering deelt mede dat gezien het onvoldoende aantal aanwezige stemmen de
goedkeuring van dit agendapunt zal worden doorgeschoven naar de nog uit te schrijven 2e vergadering (zie
agendapunt 1).
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5. Decharge van het bestuur en administrateur voor het gevoerde beleid over het afgelopen jaar
De voorzitter van de vergadering stelt voor decharge te verlenen aan het bestuur en de administrateur voor het
gevoerde beleid.

De voorzitter van de vergadering deelt mede dat gezien het onvoldoende aantal aanwezige stemmen de
goedkeuring van dit agendapunt zal worden doorgeschoven naar de nog uit te schrijven 2e vergadering (zie
agendapunt 1).

6. Bespreken en goedkeuren begroting 2019 en het vaststellen van de voorlopige bijdrage 2019
De voorzitter van de vergadering stelt voor om de begroting 2019 en de voorlopige bijdrage 2019 goed te
keuren. Hiermee blijft de voorlopige bijdrage 2019 gelijk aan de bijdrage 2018.

De voorzitter van de vergadering deelt mede dat gezien het onvoldoende aantal aanwezige stemmen de
goedkeuring van dit agendapunt zal worden doorgeschoven naar de nog uit te schrijven 2e vergadering (zie
agendapunt 1).

7. (Her)benoeming bestuur, kascommissie en technische commissie
Bestuur
De heer J. Gerrits Aletta Jacobsplantsoen 168 hgerrits@ziggo.nl
D.J. Slingerland Aletta Jacobsplantsoen 158 djsl67@hotmail.com
Capital REM BV info@capitalrem.nl

Kascommissie
De heer J.L.M. Koreman

Technische commissie
De heer J. Gerrits Aletta Jacobsplantsoen 168 hgerrits@ziggo.nl
De heer D.J. Slingerland Aletta Jacobsplantsoen 158 djsl67@hotmail.com

Administrateur Capital REM BV info@capitalrem.nl

De voorzitter van de vergadering deelt mede dat gezien het onvoldoende aantal aanwezige stemmen de
goedkeuring van dit agendapunt zal worden doorgeschoven naar de nog uit te schrijven 2e vergadering (zie
agendapunt 1).

8. Bespreken en goedkeuren (groot)onderhoud
Vervangen Ista warmtemeters – de huidige radiografische warmtemeters zitten aan het einde van de
levensduur van 10 jaar. Om een juiste afrekening van de stookkosten te garanderen moeten alle meters
vervangen worden. De voorzitter van de vergadering stelt voor om deze offerte goed te keuren.

De voorzitter van de vergadering deelt mede dat gezien het onvoldoende aantal aanwezige stemmen de
goedkeuring van dit agendapunt zal worden doorgeschoven naar de nog uit te schrijven 2e vergadering (zie
agendapunt 1).

Schilderwerk – enkele eigenaren geven aan dat het schilderwerk, en vooral de liggende gedeelten op de
bovenste etages, weer aan een schilderbeurt toe is. Het bestuur/de technische commissie zal voor een
bijwerkbeurt offertes opvragen bij meerdere schildersbedrijven. Als blijkt dat deze werkzaamheden spoedig
uitgevoerd moeten worden, om grotere uitgaven te voorkomen ten gevolge van de aanpak van houtrot, dan zal
het bestuur hiervoor, i.o.m. de kascommissie, nog in 2019 toestemming geven.
Tevens zal het bestuur offertes opvragen voor een reguliere schilderbeurt in 2020. Deze offertes zullen tijdens de
algemene ledenvergadering van 2020 aan de orde komen.

De voorzitter van de vergadering deelt mede dat gezien het onvoldoende aantal aanwezige stemmen de
goedkeuring van dit agendapunt zal worden doorgeschoven naar de nog uit te schrijven 2e vergadering (zie
agendapunt 1).
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Vervangen ramen/kozijnen – het bestuur geeft aan dat gezien de huidige overspannen markt in de
kozijnenbranche het momenteel geen wijsheid is deze werkzaamheden uit te laten uitvoeren. Globaal liggen de
kosten nu tussen de € 96.000, - en de € 110.000, - terwijl de prijzen in 2014 nog rond de € 80.000, - lagen.
Alle aanwezige eigenaren geven echter aan dat omdat sommige ramen defect zijn, slecht zijn geïsoleerd en
omdat deze discussie al jaren loopt ze graag zien dat de ramen worden vervangen. Het bestuur zal
geactualiseerde offertes opvragen welke nog in 2019 tijdens een extra algemene ledenvergadering aan alle
eigenaren zullen worden voorgelegd. In deze offertevorming zal geen rekening worden gehouden met het
verlagen van de raamkozijnen.

Algemene verlichting – het bestuur zal als test beide lampen in een portiek met 2 appartementen vervangen
door LED armaturen. De reden hiervoor is dat de huidige verlichting oud is, als zeer fel wordt ervaren en er zo
ook energie wordt bespaard. Als deze verlichting niet bevalt, dan zal er gekeken worden naar armaturen met een
ingebouwde bewegingssensor.

Glasbewassing – periodiek worden alleen alle gemeenschappelijke ramen gewassen (op afroep door het
bestuur).

9. Goedkeuren uitgaven groot onderhoud ten laste van het reservefonds groot onderhoud
Dit agendapunt gaat unaniem akkoord met het goed keuren van dit agenda volgens de bij agendapunt 8 spreken
aanpak.

De voorzitter van de vergadering deelt mede dat gezien het onvoldoende aantal aanwezige stemmen de
goedkeuring van dit agendapunt zal worden doorgeschoven naar de nog uit te schrijven 2e vergadering (zie
agendapunt 1).

10. Goedkeuren en goedkeuren van het laten opmaken van een “huishoudelijk reglement op maat”
inclusief een boeteregeling door Rijssenbeek Advocaten

De voorzitter van de vergadering geeft aan dat alles wat wel of niet mag in principe al is geregeld in het
Modelreglement bij Splitsing in Appartementsrechten (1992 voor deze Vereniging van Eigenaars). Met het laten
opmaken van een “huishoudelijk reglement op maak” door Rijssenbeek Advocaten worden alle regels duidelijker
verwoord en speciaal toegespitst op deze Vereniging van Eigenaars. Ook kan hierin een “boeteregeling” worden
opgenomen die als sanctie kan dienen mochten eigenaren zich, ondanks herhaaldelijke schriftelijke verzoeken
vanuit de Vereniging van Eigenaars, niet aan de regels houden. De kosten bedragen ongeveer € 1.250,00 excl.
BTW.

De voorzitter van de vergadering deelt mede dat gezien het onvoldoende aantal aanwezige stemmen de
goedkeuring van dit agendapunt zal worden doorgeschoven naar de nog uit te schrijven 2e vergadering (zie
agendapunt 1).

11. Rondvraag
Klachten - Capital REM BV verzoekt alle eigenaren om klachten van gemeenschappelijke aard, per omgaande, te
melden en niet te wachten tot de jaarvergadering. Klachten dienen in principe schriftelijk gemeld te worden, bij
voorkeur per e-mail: service@capitalrem.nl.

Zonwering – een eigenaar vraagt of het is toegestaan om sunscreens te plaatsen. De voorzitter van de
vergadering geeft aan dat dit alleen is toegestaan met toestemming van de algemene ledenvergadering. Dit
verzoek zal worden meegenomen in de offertevorming voor de nieuwe kozijnen als meerwerkoptie waar elke
eigenaar zelf voor kan kiezen tegen betaling van een meerprijs.

Bergingen – eigenaren dienen hun berging in overleg met de medegebruikers zelf op te ruimen. Diverse
eigenaren geven aan dit al gedaan te hebben.

12. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde bedankt de voorzitter van de vergadering alle aanwezigen voor hun aanwezigheid
en positieve inbreng en sluit om 21.05 uur de vergadering.


