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Rotterdam, 28 juni 2019 

Onze referentie : 11352/112061  
Behandeld door : Ingrid Prompers
Betreft : notulen vergadering van eigenaars

Geachte heer Tromp,

Hierbij zenden wij u de notulen van de vergadering van eigenaars van VvE Fluitschip/De Batavia die heeft
plaatsgevonden op 17 juni 2019.

De notulen alsmede de eventuele andere bijlagen zijn op de website van uw vereniging van eigenaars geplaatst.

Mocht u nog niet zijn ingelogd op de website van uw vereniging van eigenaars, verzoeken wij u contact op te
nemen met uw VvE manager.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
VvE Diensten Nederland Rotterdam B.V. 

Ingrid Prompers
VvE Manager



 

 

 

   

 

 

Notulen 

 

 

Vergadering        : Vereniging van Eigenaren Fluitschip De Batavia te Oegstgeest 

  

Datum vergadering : woensdag 17 juni 2019 

 

Locatie  : Hilton Garden Inn, Willem Einthovenstraat 3 te Oegstgeest 

 

Aanwezig : Van de 1952 uit te brengen stemmen zijn er 1875 vertegenwoordigd, waarvan 

312 bij volmacht. Er zijn voldoende stemmen vertegenwoordigd om 

rechtsgeldige en gekwalificeerde besluiten te kunnen nemen. 

   

Namens VvE Diensten Nederland Rotterdam BV (VDNR) is aanwezig mevrouw Ingrid Prompers 

(voorzitter en notulist). 

 

 

1. Opening van de vergadering 

 

Mevrouw Prompers voorzitter van de vergadering, opent de vergadering om 19:30 uur en 

heet iedereen van harte welkom.  

 

2. Antenne op dak tegen vergoeding 

 

Presentatie Antennebureau 

Mevrouw L. Kruit geeft namens het Antennebureau, een onafhankelijke overheidsinstantie, 

een presentie over het plaatsen van antennes op het dak dan wel in de buurt, de straling 

etc. Deze presentie sluit aan bij de door het bestuur reeds verstrekte informatie. 

De eigenaren worden in de gelegenheid gesteld hun diverse vragen te stellen. 

Uit de presentatie blijkt onder meer dat de te plaatsen antenne voldoet aan alle door 

overheid en Europese gemeenschap gestelde eisen, als bijvoorbeeld de blootstelling aan 

straling limieten waarvan de werking nogmaals duidelijk is uitgelegd tijdens de presentatie. 

 

Na de presentatie is er ook nog gelegenheid om vragen te stellen aan de heer B. Voorpostel 

van KPN naar aanleiding van het voorstel. 

Ook hierbij zijn alle eigenaren in de gelegenheid gesteld hun vragen te stellen. 

 

Het bestuur heeft de leden voor de ALV ruim en tijdig voorzien van informatie t.a.v. de  

mogelijkheid om een mobiele antenne op het dak te plaatsen. Ook zijn de aanvullende 

informatie/brieven welke door eigenaren als reactie zijn gegeven meegestuurd met de 

vergaderstukken bij de uitnodiging.  

Alle eigenaren hebben hier tijdig kennis van kunnen nemen. 

Alle eigenaren hebben ook kennis kunnen nemen van het feit dat het bestuur het bespreken 

en besluitvorming hierover als agendapunt op de agenda heeft gezet. 

Hierna heeft 1 eigenaar de avond voor de ALV nog een schrijven direct aan de bewoners 

versterkt hetgeen volgens de geldende regels eigenlijk te laat is om mee te nemen in deze 

vergadering. 

In hoeverre eigenaren hiervan kennis hebben genomen is niet bekend.  

 

De belangrijkheid van de informatie en de besluitvorming in deze hebben geresulteerd in 

een grote opkomst tijdens de ALV. 

Iedere eigenaar is in de gelegenheid gesteld om zijn vragen betreffende het antennebesluit 

te stellen vooraf aan de vergadering dan wel tijdens vergadering. 

 

Mevrouw van de Weijden geeft tijdens de vergadering aan dat haar inziens de architect geen 

goedkeuring verleent. Het bestuur en beheerder hebben geen gelegenheid gehad dit te 

checken en te bepalen of de gronden waarop dit wordt beweerd de juiste zijn, gezien de 



 

  

 

 

 

 

    
     

architect eerder heeft aangegeven dat het op basis van door het bestuur geleverde 

gegevens wel akkoord is. 

Mevrouw Prompers zal dit nogmaals nagaan bij de architect op basis van de daadwerkelijke 

plaatsingsgegevens. 

 

Door enkele eigenaren, die tegen plaatsing zijn, wordt reeds voor, tijdens en na de 

presentatie de objectiviteit van het Antennebureau betwist. Het bureau zou een 

commercieel belang hebben en wetenschappelijke feiten aandragen die niet objectief zijn. 

Deze beweringen van de tegenstanders is gestoeld op informatie van o.a. internetsites 

waarvan niet bewezen is dat deze dan wel objectief is. 

 

Ook wordt het bestuur door enkele eigenaren geen objectiviteit in haar handelen verweten, 

hetgeen als kwalijk wordt ervaren daar het bestuur te allen tijde, als vrijwilliger, de leden zo 

goed mogelijk probeert te informeren. 

Het bestuur geeft aan dat de vraag van KPN om een antenne te plaatsen medio januari 

2019 via de beheerder tot hen is gekomen. 

Het bestuur wil een dergelijk belangrijk punt niet onthouden aan het oordeel van de ALV. Zij 

heeft hiertoe de nodige informatie vooraf reeds uitgezocht. Deze informatie is kritisch en 

objectief bekeken uit het belang van alle eigenaren. Het bestuur heeft al deze uitgezochte 

informatie steeds weer aan de leden voorgelegd waarbij de leden steeds weer vragen 

konden stellen waarvan niet of nauwelijks gebruik is gemaakt. 

 

Kortom de nodige vragen zijn gesteld waarbij over en weer door eigenaren de nodige 

beweringen gedaan worden over wie nou wel of niet objectief is. 

De eigenaren beseffen het belang van hun oordeel in deze en besluiten tot stemming over 

het plaatsen van de antenne over te gaan. 

 

Dit besluit betreft, als vooraf aangegeven, een besluit dat rechtsgeldig is met een volstrekte 

meerderheid van stemmen (de helft +1 van de aanwezige stemmen, hetgeen 939 stemmen 

betreft. 

 

Deze anonieme stemming heeft het volgende resultaat:  

Onthouding 154 stemmen (incl. 77 stemmen niet aanwezig). 

Tegen: 829. 

Voor: 969. 

De vergadering geeft hiermee akkoord voor het plaatsen van een antenne op het dak van de 

VvE als voorgesteld door het bestuur. 

 

De vergadering gaat middels deze stemming akkoord met de plaatsing van een antenne op 

het dak als reeds voorgelegd middels de verstrekte informatie. 

Het bestuur krijgt de bevoegdheid om namens de vergadering verder te handelen in deze. 

 

Het bestuur zal hierbij wel kritisch en objectief blijven kijken naar nog te nemen stappen en 

te ondertekenen stukken. Waar nodig zal zijn deze ook vooraf overleggen aan de leden. 

 

Eigenaren hebben het recht om het genomen besluit nietig te laten verklaren door de 

kantonrechter op basis van gegronde redenen. Dit dient aanhangig te worden gemaakt 

binnen 30 dagen na de dag van de ALV. 

Gezien de wijze van informatieverstrekking, besluitvorming en de uitvoerige discussie en 

informatie in deze van Rijssenbeek Advocaten, specialist in VvE zaken, ligt het niet in de lijn 

van verwachting dat een kantonrechter dat zal toekennen. 

 

De heer Voorpostel van KPN heeft daarnaast kenbaar gemaakt dat indien er een huurder als 

bewoners is (hetgeen het geval is) er nog een extra stemming zal komen vanuit AIA 

(Administratie Instemmingen Antenneconvenant). 

Bij deze stemming krijgt elk appartement bewoond door een eigenaar dan wel huurder één 

stem. Ook bij deze stemming dient een volstrekte meerderheid (1/2 +1 stem) voor 



 

  

 

 

 

 

    
     

plaatsing te zijn. Bij deze stemming geldt: niet stemmen is instemmen. Dit zal t.z.t. blijken 

uit de formulieren van de onderzoekende instantie. 

De uitkomst van deze stemming is uiteindelijk bepalend voor al dan niet plaatsen. 

 

 Mededelingen van het bestuur: 

 

 Lift 

Mevrouw van Klaveren-Vooijs geeft aan dat er hoge extra kosten zijn geweest als gevolg 

van een liftstoring. De liftdeuren zouden geforceerd zijn opengetrokken/tegengehouden. 

Niet bekend is wie dit heeft gedaan. 

Gevraagd wordt om zorgvuldig met lift en andere gemeenschappelijke eigendommen om te 

gaan. 

 

Elektriciteit in berging 

Het bestuur heeft het verzoek gekregen of het mogelijk is elektriciteit aan te leggen in de 

bergingen. 

Dit is mogelijk. De aanleg is voor eigen kosten eigenaar (circa € 550,- excl. BTW).  

Per eigenaar komt er een meter in de meterkast.  Het betreft geen stroomvoorziening 

waarop krachtige apparatuur kan worden aangesloten. Het is meer t.b.v. zaken als opladen 

elektrische fietsen en degelijke. Bij overbelasting zal dit overigens geen gevolg hebben voor 

de elektriciteitsvoorziening van de VvE. 

De vergadering gaat ermee akkoord dat eigenaren die dit wensen dit voor eigen kosten 

kunnen laten aanleggen. 

Eigenaren die dit wensen (momenteel een drietal) kunnen dit aangeven bij het bestuur. 

 

3. Vaststellen notulen vergadering van 20 juni  2018 

 

De notulen van beide vergaderingen worden zowel inhoudelijk als tekstueel doorgenomen 

en met de volgende opmerkingen vastgesteld. 

 

Pagina 2: waterslagen 

Bij de familie Gret is het probleem inmiddels opgelost door het plaatsen van de “matten” 

onder de vensterbank. En ook bij de bewoners op de begane grond is er materiaal onder de 

vensterbanken geplakt. Zij ervaren nog wel af en toe last. Er is ook wel materiaal op de 

markt om onder de vensterbanken te bevestigen. Maar ook hier zijn de recensies 

verschillend van. Er hebben bij inventarisatie van dit probleem zich slechts 2 eigenaren 

gemeld bij het bestuur. Het probleem zal dan ook niet verder opgepakt worden door de VvE. 

Indien deze eigenaren zelf een oplossing hebben dan dienen zij deze wel vooraf voor te 

leggen aan het bestuur. 

Pagina 6: mechanische ventilatie 

Het bestuur geeft aan dat voor € 175,- een nieuwe motor voor de mechanische ventilatie 

box kan worden aangeschaft bij de firma Feenstra. 

Pagina 6: raambeslag 

Vorig jaar zijn er diverse ramen nagekeken, het is belangrijk om het raambeslag jaarlijks in 

te vetten conform de beschrijving in het onderhoudsboekje. 

 

   4.   Financiële zaken 2018 

 

Verslag kascommissie 

 

De kascommissie (mevrouw Swagers) heeft de jaarstukken 2018 gecontroleerd en geen 

noemenswaardige onregelmatigheden aangetroffen en akkoord bevonden.  

 

   Bespreken en vaststelling jaarrekening 

   Mevrouw Prompers geeft een toelichting op de jaarrekening 2018 en de vergadering stelt de  

   jaarrekening 2018 vast. 

 



 

  

 

 

 

 

    
     

   Decharge financieel beleid bestuur 

De vergadering verleent, op advies van de kascommissie, het bestuur decharge voor het 

gevoerde financiële beleid over 2018. 

 

   Besluit bestemming exploitatiesaldo 

De vergadering besluit het negatieve exploitatieresultaat van -€ 1.050,53 ten laste van de 

reserve te brengen.  

 

5. (Her)benoeming bestuur, technische commissie en kascommissie 

 

Mevrouw Van Klaveren-Vooijs is bereid aan te blijven in het bestuur. 

Mevrouw Zandbergen is gedurende het jaar reeds toegetreden tot het bestuur. 

Mevrouw van der Weijden wil graag toetreden tot het bestuur. 

De heer van Delft zal aftreden als bestuurder en zal alsnog worden bedankt door het 

bestuur. 

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

Mevrouw Vooijs en de heer Snik geven beiden aan de controle over de jaarstukken 2019 uit 

te willen voeren van de kascommissie.  

De vergadering gaat hiermee akkoord.  

 

De vergadering gaat unaniem akkoord met bovengenoemde (her)benoemingen en dankt 

iedereen voor de inzet. 

 

6. Bespreking/besluitvorming planmatig onderhoud 

 

De heer Wijnbeek, de bouwkundige namens VDNR voor de vereniging, heeft een technische  

inspectie uitgevoerd met het bestuur op alle zaken die onderhevig zijn aan slijtage. Hiervan 

is een jaarrapport 2019 gemaakt dat in de vergadering nader is toegelicht.  

 

Advies uitvoering 2019: 

 

Het bestuur heeft offertes opgevraagd voor het schilderen van de woningtoegangsdeuren en 

sauzen van de wanden op de etages. Dit hebben zij bij meerdere partijen gedaan. De firma 

Karp bv kwam als meest gunstige aanbieder naar voren. Totaal van de werkzaamheden 

bedraagt € 12.795,00 incl btw. 

 

De vergadering gaat hiermee akkoord en geeft het bestuur het mandaat hier verder in te 

handelen. 

 

Er zijn enkele offertes opgevraagd voor het vervangen van de huidige verlichting door 

ledverlichting. Firma Voordélicht is hieruit als meest gunstige aanbieder naar voren 

gekomen voor een bedrag van € 7.200,00 incl btw. 

 

De vergadering gaat hiermee akkoord en geeft het bestuur het mandaat hier verder in te 

handelen. 

 

De accu’s van de noodverlichting zijn reeds vervangen. De kosten bedroegen € 871,93. 

Het bestuur stelt voor de noodverlichting middels een onderhoudscontract € 175,- jaarlijks 

te laten inspecteren. Dit bevorderd de veiligheid, het wordt bijgehouden en voorziet in de 

nodige certificering. Deze kosten zijn reeds meegenomen in de begroting. 

 

De vergadering gaat hiermee akkoord en geeft het bestuur het mandaat hier verder in te 

handelen. 

 

  



 

  

 

 

 

 

    
     

Overig 

Door een onjuiste plaatsing van de nieuwe noodverlichting in het kleine halletje zijn de 

plafondplaten en het lichtarmatuur beschadigd geraakt. Omdat de plafondplaten niet meer 

leverbaar waren en offertes waren opgevraagd voor LED-verlichting, hebben we gekozen 

voor een fikse korting op de factuur van de vervanging van de accunoodverlichting. De 

beschadigde plafondplaten zullen nog worden aangepakt. 

 

Ten aanzien van duurzaamheid wordt gevraagd naar de mogelijkheid tot het plaatsen van 

zonnepanelen voor de algemene stroomvoorziening (lift en licht). Het bestuur zal de 

ontwikkelingen op dit vlak nauwlettend in de gaten houden.  

Bovendien maakt elke gemeente uiterlijk in 2021 een plan voor de verwarming van de 

gebouwde omgeving en laat dit vaststellen in de gemeenteraad. Het plan gaat over de 

transitie van de gebouwde omgeving naar aardgasvrij. 

NB: onze VVE is onlangs aangemeld bij het Platform VvE Oegstgeest i.o. 

 

MJOP 

Het MJOP wordt toegelicht door mevrouw Prompers. 

 

7. Bespreking/goedkeuring begroting 2020 en voorschotbijdragen 

 

De begroting 2020 wordt toegelicht door mevrouw Prompers. 

Zij legt met name uit welke verhoging de verzekeraars hebben doorgevoerd per 2019. 

 

De vergadering gaat akkoord met de begroting 2020 en deze wordt vastgesteld met een 

totaaltelling van € 41.165,00. De nieuwe bijdrage gaat in per 1 januari 2020. 

 

De voorschotbijdrage zal conform de akte van splitsing, waarin de vastgelegde 

verdeelsleutel is opgenomen, berekend worden. Deze voorschotbijdrage is gebaseerd op de 

door de vergadering van eigenaren vastgestelde begroting. Dat wil zeggen dat als de 

vergadering de begroting heeft vastgesteld, daarmee tevens de individuele 

voorschotbijdrage vaststaat. 

 

8. Bespreking/ besluitvorming appartementenclausule  

 

In de polis met nummer 552300070070 van de Hybridepolis van Kok is de 

appartementenclausule opgenomen, die is opgesteld door de Bond van Verzekeraars.  

 

Het tweede deel van deze clausule behandelt de schade-uitkering boven een bepaald 

bedrag, te bepalen door de vergadering van eigenaars en luidt als volgt: 

 

“Gaat de verschuldigde uitkering een bedrag van € 25.000,00 te boven, dan geschiedt zij op 

de wijze te bepalen door de vergadering van eigenaars, zulks blijkende uit een door de 

voorzitter gewaarmerkt afschrift van de notulen van de vergadering.  

 

Door uitkering overeenkomstig de voorwaarden dezer polis zal de maatschappij tegenover 

alle belanghebbenden volledig zijn gekweten.” 

 

In deze clausule wordt de schade-uitkering behandeld boven een bepaald bedrag met als 

reden, dat op deze wijze wordt voorkomen dat een bestuur uitgekeerd geld naar aanleiding 

van een schade zou kunnen besteden aan bijvoorbeeld groot onderhoud en niet aan de 

daadwerkelijke schade. In dit opzicht is het een recht (en bescherming) van de verzekerden. 

 

De vergadering heeft kennis genomen van deze aanvullende voorwaarde en gaat op 

voorhand unaniem akkoord, dat de uitkering mag geschieden aan VvE Gebouw Fluitschip/ 

De Batavia te Oegstgeest in geval dat er zich een schade van deze orde voordoet, 

uitsluitend voor herstel van de brand/opstalschade. 

 



 

  

 

 

 

 

    
     

9.  Machtiging tot treffen rechtsmaatregelen 

 

In verband met eventuele incassoprocedures voor achterstallige voorschotbijdragen wordt 

de vergadering gevraagd machtiging te verlenen aan de beheerder (mits in overleg met de 

voorzitter) om rechtsmaatregelen te treffen tot het innen van achterstallige bijdragen en/of 

tekorten op de exploitatierekening. Eén en ander na aanmaning c.q. ingebrekestelling.  

 

Bij incasso- en gerechtsprocedures komen alle binnen- en buitengerechtelijke kosten voor 

rekening van het nalatige lid en niet voor rekening van de VvE. De vergadering verleent de 

beheerder deze machtiging.  

 

Dit agendapunt komt jaarlijks op de agenda teneinde nieuwe eigenaars op dit besluit te 

wijzen. 

 

10. Rondvraag 

 

Mevrouw Posthumus vraagt naar de kleur van de zonwering. Er is onduidelijkheid omtrent 

wat op elke plaats is toegestaan.  

 

Mevrouw Swagers vraagt of auto’s niet te dicht op de hoek kunnen parkeren i.v.m. het 

uitdraaien van de busjes. 

 

Mevrouw E. Vooijs vraagt of bij glasbewassing alle ramen meegenomen kunnen worden. 

Nu is het zo dat 1x per 2 maanden alleen de onbereikbare delen worden meegenomen. 

Bereikbare delen worden de eigenaren geacht zelf te doen. Het bestuur zal de kosten 

hiervan nagaan. 

 

Mevrouw Kitselaar vraagt of zijn een knopcilinder aan de binnenkant van haar voordeur mag 

plaatsen. Het hang- en sluitwerk is voor rekening eigenaar. Dit kost circa € 145,- en mag zij 

laten uitvoeren. Voor geïnteresseerden is bij het bestuur meer informatie bekend. Er zijn 

vooralsnog geen andere bewoners die dit wensen. 

 

De heer van Delft geeft aan dat hij het jammer vindt dat eigenaren die veel uitspraken doen 

bij agendapunt 2 niet de moeite nemen om tot het einde te blijven. 

 

Mevrouw van Klaveren Vooijs geeft aan dat de nodige fietsen zoals bekend op korte termijn 

verwijderd worden. 

 

11. Sluiting van de vergadering 

 

Mevrouw Prompers bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit om 22.50 uur de 

vergadering. 


