
 

 

VvE Flat IV te Leiden  

 

 

 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering  

maandag 27 mei 2019 

 

 

 

 

1. Opening 

 

Om 20.00  uur opent de voorzitter dhr. van Wijk de vergadering, die wordt gehouden 

in de woning van mevr. D. Blauw – 5 Meiplein 52 te Leiden. Hij heet iedereen van 

harte welkom. 

 

2. Vaststelling aantal stemmen 

 

Volgens de presentielijst zijn er 5 eigenaren aanwezig (nummers 50, 52 ,54,58,60,62) 

Afwezig zonder tegenbericht winkeleigenaar (64) en woningeigenaar (56) 

Er zijn derhalve voldoende stemmen om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. 

 

3. Mededelingen  

 

Vanuit de Algemene Ledenvergadering komt de vraag of de huurders van 5 Meiplein 

nummer 56 zijn verhuisd. 

VWS Beheer heeft geen melding hiervan ontvangen en zal de eigenaar hierover 

benaderen. De eigenaar heeft de verhuizing bevestigd. 

Inmiddels is er een schrijven naar de eigenaar dhr. A. Quist verstuurd, waarin de 

overlast van de vorige huurders wordt benoemd en de vraag hoe dit bij de verhuur aan 

nieuwe huurders wordt aangepakt. 

Op dinsdag 28 mei 2019 is er een schrijven ontvangen van de eigenaar dhr. A. Quist, 

waarin hij toegeeft dat de oude huurders niet al te netjes waren en wil dit bij de nieuwe 

verhuur zien te voorkomen en geeft aan voor nette huurders te zorgen. 

   

Het Huishoudelijk Reglement d.d. maandag 19 november 2018 is meegestuurd. 

 

4. Ingekomen stukken 

 

• offerte Plooy totaal beton onderhoud - zie punt 10 onderhoud gebouw 

• offerte dhr. A. Zwaan/balkonhekken  - zie punt 10 onderhoud gebouw 

• offerte Montihek balkonhekken          - zie punt 10 onderhoud gebouw 

 

5. Goedkeuring Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 25-06-2018 en 29-11-2018    

 

Vanuit de Algemene Ledenvergadering zijn er geen opmerkingen, waarna beide 

notulen worden goedgekeurd. 

 



6.  Verslag kascommissie 2018 en benoeming kascommissie 2019 

 

Dhr. R. Broekens en mevr. D. Blauw doen verslag van de kascommissie. 

Zij delen mede dat de boeken zijn gecontroleerd en hierin zijn geen 

onregelmatigheden ontdekt, het geheel was overzichtelijk en goed controleerbaar. 

 

De Algemene Ledenvergadering gaat hiermee akkoord en verleent de administrateur 

decharge. 

Beiden worden bedankt voor de bewezen diensten. 

 

De kommissie 2019 bestaat uit: dhr. R.Broekens en mevr. D. Blauw 

 

7. Goedkeuring balans en jaarrekening 2018 

 

De administrateur licht de balans en jaarrekening toe en deelt mede dat ondanks de  

verhoging ingaande 1 november 2018 het boekjaar met een verlies is afgesloten. 

 

De verhoging zal ook in 2019 worden doorgevoerd om aan het einde van het jaar 

een aantal geplande werkzaamheden te kunnen uitvoeren. 

 

Vanuit de Algemene Ledenvergadering zijn er geen opmerkingen, waarna de balans en 

jaarrekening 2018 wordt goedgekeurd. 

 

8. Vaststellen begroting 2019 en servicekosten 2019 

    

Vanuit de Algemene Ledenvergadering komt het verzoek om de  servicekosten in 

2020 weer te verlagen. 

 

De verwachting is dat de werkzaamheden zoals betonrenovatie en hekwerk zijn  

uitgevoerd en uit de financiële middelen kunnen worden betaald. 

De eigenaren zullen op de eerst volgende Algemene Ledenvergadering hierover 

een besluit nemen met het reeds opgestelde MJOP als uitgangspunt. 

              

Dhr. S. Scheffer vraagt om op de eerst volgende vergadering de post schoonmaak 

portiek, waaraan de winkels ook een bijdrage leveren te bespreken.  

Dhr. S. Scheffer vindt dit niet redelijk en vraagt of de post volledig voor rekening van 

de woningen kan komen. 

 

9. Onderhoud gebouw 

 

De Algemene Ledenvergadering gaat unaniem akkoord met het laten uitvoeren van het 

hekwerk door de fa. A. Zwaan en de betonrenovatie door de fa. Plooy. 

Met beide partijen zal dhr. R. Broekens een gesprek hebben over de noodzaak of alle 

genoemde werkzaamheden in de offerte moeten worden uitgevoerd. 

 

Wellicht moeten niet alle hekken en balkons in zijn geheel worden gerenoveerd en kan 

op de kosten worden bezuinigd. 

 

Nadat de besprekingen zijn afgerond zal er een voorstel naar de eigenaren worden 

gestuurd voor goedkeuring, waarna de uitvoering van de werkzaamheden in gang kan 

worden gezet.            

 



    10. Rondvraag 

 

• VWS beheer zal een schrijven aar het schoonmaakbedrijf sturen, die de portieken 

schoonmaakt. 

In dit schrijven zal een planning voor 2019 van de schoonmaakwerkzaamheden 

worden gevraagd en een omschrijving van de werkzaamheden. 

Na het uitvoeren van de werkzaamheden zal er een briefje in de brievenbus worden 

gedaan, waarin wordt aangegeven dat de werkzaamheden op die dag zijn 

uitgevoerd. 

Het briefje kan in de brievenbus van mevr. D. Blauw – 5 Meiplein 52 worden 

afgegeven. 

• Middels een datumplanner zal mevr. S. Hoogervorst een datum prikken om met 

elkaar het portiek en deuren te schilderen, een goed initiatief. 

• Dhr. R. Broekens vraagt opnieuw aandacht om geen fietsen etc. in de centrale hal 

neer te zetten. Na verloop van 1 dag zullen de fietsen worden verwijderd en buiten 

worden gezet.  

Dit geldt ook voor de fietsen, die voor de ingang van het complex worden 

neergezet. 

Ook deze fietsen zullen worden verplaatst. 

• Mevr. D. Blauw vraagt aan iedere eigenaar om zijn balkon en hekken schoon te 

maken, dit geldt sowieso voor de toekomst nadat de hekken en balkons zijn 

gerenoveerd. 

• De Electra kast van Flat IV zit waarschijnlijk bij VvE Flat III 

• Iedere eigenaar wordt gevraagd om ook reclameblaadjes etc. mee te nemen en niet  

                bij de brievenbussen achter te laten. 

• De Engelse vertaling van het HR zal worden verspreid door de dhr. R. Broekens. 

                           

 

         11.  Sluiting 

 

                VWS Beheer bedankt iedere eigenaar voor zijn/haar komst. Tevens wordt mevr.  

                D. Blauw bedankt voor het ter beschikking stellen van de woning en de koffie/thee. 

                Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 

 

                De volgende Algemene Ledenvergadering is in februari 2020 en laat iedere 

                eigenaar even nadenken waar de vergadering kan plaatsvinden. 

                 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 


