
 

Notulen vergadering 25 maart 2019    
VVE Mozartstraat 133-163  
Locatie: bij Nadina Arink, Mozartstraat 143           
  
Aanwezig :133, 141, 143, 145, 147, 149, 153, 155, 157, 159, 161 
Afwezig: 135, 137, 139, 151, 163 
Machtiging: 137 (vertegenwoordigd door 141) 
 
1 Opening. 
De voorzitter opent om 20 u. de vergadering. 
Allereerst bedankt hij Nadina voor het ter beschikking stellen van haar woonruimte. 
Er zijn voldoende aanwezigen (11) en/of machtigingen (1) om besluiten te nemen. 
De agenda wordt goedgekeurd. 
 
2 Ingekomen stukken:  

• Jaarstukken over 2018 

• Begroting 2019 

• Concept Planning Groot onderhoud 

• Notulen: 20 maart 2018 
o Er zijn geen opmerkingen op de notulen.  
o De belangrijke thema’s krijgen in deze vergadering aandacht. 
o Dank aan de notuliste: Amara Verhoosel (137) 

 
3 Jaarstukken 2018 
Er zijn geen vragen over de jaarstukken van 2018. De begroting is gecontroleerd en akkoord bevonden door de 
kascommissie 2018 met dank aan Maurice en Yvonne. 
 
 
4 Kascommissie  
Kascommissie 2019:  worden  Ellie en Yvonne 
 
5 Groot onderhoud: 
Schoorstenen zijn vorig jaar rond zomer verwijderd  i.v.m. vochtproblemen. 
De schoorsteenkanalen midden in pand tussen slaapkamers en woonkamers zijn niet meer in gebruik.  
 
Na beraad is gekozen voor de firma Wits     aanbieding € 104.000,-   ex BTW 
In conceptplanning staat: 
Week 14  bewonersinformatie 
Week 15 steigers opbouwen     (is dit week 15 of een week later? ) 
Doorlooptijd volgens planning: tien weken  ( het is de vraag of dit realistisch is ) 
Verwijderen zonwering en terug plaatsen is een zaak voor bewoners individueel,    
fa Wits kan dit doen voor circa  € 160    (bilateraal bewoner-fa Wits) 
opslag zonwering tijdens werk: afgedekt op dak  
de bergingen moeten toegankelijk worden gemaakt voor het aanpassen van de kozijnen 
 
als aanspreekpunt voor de aannemer  tijdens uitvoer :  Steef Bekooij en Kees-Jan Scholten 
 
bouwstroom, nog niet zeker maar voor kleine vermogens kan dit individueel per woning of op aansluiting 
algemene voorzieningen 
 
Dak: te weinig isolatiewaarde. Dakisolatie met nieuwe dakbedekking wordt volgende aandachtspunt voor 
onderhoud. Offerte Oranjedak opgevraagd kosten € 35.000 ex BTW. 
Na groot onderhoud 2019 wordt dit een nieuw aandachtspunt om budget voor op te bouwen. 
 
Nagekomen bericht: In week 16 staat overleg gepland met aannemer & Maarten over planning en voortgang. 
Bewoners worden na overleg geïnformeerd. 
 
6 Tuinonderhoud 
Huidige tuinman is duur en voldoet niet aan wens:  …Onderzoeken alternatief. 
Mogelijk is/zijn bewoner(s) geïnteresseerd in uitvoeren van tuinonderhoud.  



 

 
 
 
 
Het doel is een nette tuin met halvering van de kosten. Geïnteresseerden kunnen dit laten weten bij VVE-
bestuur. 
 
Verder verzoek aan bewoners om toe te zien op “schoonhouden en opruimen” 
Onderzoeken om gezamenlijk dingen aan te pakken ,  Steef en Nadine komen met voorstellen/ideeën 
Kees-Jan gaat het stuk perk wat hij ter beschikking heeft opknappen; dit is het afgelopen jaar rommelig 
geworden, lukt dit niet dan moet na een jaar een ander plan worden getrokken. 
 
Steef gaat rommelhoek opruimen. Ook het tuinhuisje is slecht wat of opgeknapt moet worden of gesloopt. Nu is 
het niet veilig meer. 
 
7 Begroting 2019. 
De kas dit jaar gaat op aan “Groot Onderhoud”. Hierdoor moeten we weer sparen voor de volgende 
onderhouds/vervangingszaken. Ook voorbereiden voor een gasloze wijk wordt in 2030 realiteit. Om goed 
voorbereid te zijn is het nodig om sneller middelen voor de VVE te sparen. 
Het voorstel is om de VVE-bijdrage te verhogen.  
Het voorstel is om de VVE-bijdrage te verhogen naar 140 Euro per maand om weer een financiële buffer op te 
bouwen. Dit voorstel wordt met meerderheid aangenomen. 
De verhoging gaat in per 1 mei 2019. 
 
Rondvraag: 
8 Rondvraag  

- Ventilatie- ontluchtingskanalen onderzoeken/schoonmaken/schoorsteenveger; de kanalen zijn NIET 
voor rookgasafvoer! Steef zal dit afstemmen met schoorsteenveger. 

- Ramen: sluiting/mechaniek is een punt van zorg.  
Nagekomen bericht: Maarten heeft afspraak lopen met slotenspecialist om alle sloten na te lopen en te 
smeren en / of te repareren. 
Dit wordt uitgevoerd op een zaterdag zodat iedereen thuis kan zijn. De verwachting is dat dit op 1 
zaterdag gedaan kan worden. 
Bewoners kunnen zich opgeven voor een sluitwerk-inspectie per mail Maartenvdstarre@gmail.com. 
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