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Notulen

Vereniging van Eigenaars Lokhorst 2 tot en met 10 - Santhorst 1 tot en met 165 (9155)

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 19 december 2019, aanvang 19:30 uur.

Totaal aantal stemmen: 10000; aantal stemmen vertegenwoordigd: 7558 (75,58 procent)

Aanwezig
De heer U. Bayrak en/of Mevrouw G.L. Bayrak-ter Meulen, Mevrouw S. Egmond, De heer A. Fasel en/of 
Mevrouw P.A.M. Verhoog, De heerT. Hagenaars, Mevrouw W. van Heek, De heerV.G. van Horssen, 
Mevrouw I.A.C. Knoop, De heer C. Kruijs, De heer R.T.J. van Leeuwen, Mevrouw I.M. Menger, De heer A.J. 
Nahorniak, De heer S.H. Oosterhoff, Mevrouw M.M. Smit, De heer T Idouri en/of De heer G.W.H.E. van der 
Velden, Mevrouw P.A.M. Verhoog, Mevrouw K.M. van der Voort, De heer J. de Vries, Mevrouw M.C.E. 
Weijtmans, De heer J.J.M. Wijfjes 
Volmacht afgegeven
De heer B. van Egmond en Mevrouw G.M. Ramirez Huerta, Mevrouw S. Huis, De heer M. Jagers, De heer 
P.A. Kleiss, De heer J.H. Knijff, De heer D. Nieuwkerk, De heer R.F. Oudshoorn, Mevrouw H.G.A.M. 
Schouten, Woonfonds Nederland 5B B.V.
Afwezig
Mevrouw F. Arts, De heer H.J. Beenhakker en Mevrouw M.H. Naber, De heer D.R. Bensch /T.M. Korenhof, 
De heer D.E.H. de Boer, De heer M.G. den Boer, De heer A.B. van der Bom en Mevrouw E. do Carmo Souza, 
Mevrouw I.A. Bons, De heer L.C.W. Bremer, Mevrouw B.R. van Dijk, De heer G.H. van der Hoek en Mevrouw 
M. van Dodewaard, Mevrouw K.M. van Ingen, De heer R. Jansen, De heer M. Janssen, Mevrouw W.C. Kan, 
Mevrouw M.A. van der Laan, Heer en/of mevrouw B. Meiners, De heer V. Mkrtich, De heer M.J.C. Muijs, De 
heer M. Pfundt en Mevrouw L. Pfundt-Susan, De heer J.A.A. Scheffers, De heer en mevrouw P.S. Shawket, 
Mevrouw A.M. Sijmonsma-Oosterhof, De heer M.M. Smink, Mevrouw E.l. Smits, De heer W. Smittenaar, De 
heer C.R.F. Sterk, Heer en/of mevrouw T.B. Weijnschenk, De heer Wijsman

1. Opening door de voorzitter
Namens de beheerder, vb&t VvE Diensten, is aanwezig: Dhr. Van de Ven en dhr. Holtrop.
Dhr. Oosterhoff zal deze vergadering als voorzitter van de vergadering functioneren en de vergadering leiden.

Dhr. Oosterhoff opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Dhr. Wijfjes legt uit dat hij nog steeds voorzitter van de vereniging is, ook al stond hij in de jaarrekening niet als 
voorzitter benoemd.

2. Bepalen van het quorum
Informatief: In een vergadering, waarin minder dan 2/3 van het maximum aantal stemmen kan worden 
uitgebracht kan geen geldig besluit genomen worden.

Het aantal stemmen dat is vertegenwoordigd is voldoende om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.

3. Mededelingen en ingekomen stukken
a: Toestemming verlenen inzage VvE dossier door SKW
In het kader van SKW certificering (Samen Kwaliteit Waarborgen) verleent de VvE toestemming aan het SKW 
om bij steekproeven de dossiers van de VvE's in te mogen zien, zodat het SKW kan beoordelen of vb&t zich 
houdt aan de voorwaarden die gesteld zijn aan het certificaat.

Dhr. Holtrop stel zich voor, hij is de VvE manager van o.a. deze VvE en zal vandaag notuleren.
Dhr. Van de Ven stelt zich ook voor, hij is de directeur van vb&t VvE Diensten en zal een presentatie geven 
tijdens agendapunt 9 Onderhoud Complex.

Besluit: Inzage SKW akkoord

4. Notulen van de vergadering d.d. 23 oktober 2018
a: Vaststellen van de notulen van de vergadering.
Vanuit de vergadering zijn er geen op-/aanmerkingen op de notulen.
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b: Vaststellen status actiepunten van de vergadering.

c: De notulen van de vergadering worden ondertekend door dhr. Oosterhoff.

Besluit: a: De notulen van de vergadering worden ongewijzigd vastgesteld, 
b: De actiepuntenlijst van de vergadering 23 oktober 2018 wordt vastgesteld.

5. Balans en exploitatierekening 2018
a: Verslag kascommissie.
De kascommissie heeft de jaarstukken voor het eerst via het portaal gecontroleerd, wat goed is bevallen. De 
jaarstukken geven een getrouw beeld van de werkelijke uitgaven en financiële situatie. De kascommissie heeft 
voorts geen onregelmatigheden kunnen constateren en adviseert de vergadering van eigenaars om in te 
stemmen met de jaarstukken, de jaarstukken vast te stellen en decharge te verlenen aan bestuur en 
beheerder.
Dank aan de kascommissie voor haar inzet. 

b: Vaststellen jaarrekening 2018.
De vergadering heeft verder geen vragen over de jaarstukken. De voorzitter van de vergadering stelt voor om 
het advies van de kascommissie te volgen en de jaarstukken als zodanig vast te stellen.

c: Verlenen decharge bestuur.
De vergadering heeft verder geen vragen over het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2018. De 
voorzitter van de vergadering stelt voor om aan het bestuur decharge te verlenen voor het boekjaar 2018.

d: Bestemming exploitatiesaldo.
De vergadering besluit het negatieve exploitatiesaldo (-€941,69) ten laste te laten komen van het algemene 
reserve.

e: Ondertekening jaarstukken door VvE-bestuur.
De jaarstukken worden ondertekend door dhr. Oosterhoff.

f: Samenvoeging verschillende reserves.
Er zijn in het verleden verschillende reserves aangemaakt met verschillende doelen (schilderwerk, dak, lift 
etc.). Omdat er maar één verdeelsleutel is binnen deze VvE, betaald iedereen mee aan alle potjes. Om de 
administratie overzichtelijker te maken is besloten om al deze reserves samen te voegen tot een algemeen 
reserve waaruit al het groot onderhoud bekostigd zal worden. De vergadering gaat hiermee akkoord.

Besluit: Besluiten met betrekking tot de balans en exploitatie rekening, 
b: De jaarrekening 2018 wordt vastgesteld, 
c: De bestuurder wordt decharge verleend.
d: Het exploitatiesaldo ad - € 941,69 komt ten laste van het algemene reserve, 
f: De verschillende reserves worden samen gevoegd.

6. Samenstelling kascommissie t.b.v. controle jaarstukken 2019
De volgende personen stellen zich beschikbaar als lid van de kascommissie.
Dhr. van Leeuwen en mw. Verhoog.

Besluit: De volgende personen worden benoemd als lid van de kascommissie ten behoeve van de 
controle jaarstukken 2019.
Dhr. Van Leeuwen en mw. Verhoog.

7. Samenstelling bestuur
a: Samenstelling bestuur.
Dhr. Van Dijk is verhuisd waardoor er een vacature is ontstaan in het bestuur. Er is niemand die zich aanmeld. 
Mw. Van der Voort heeft haar bestuursfunctie tijdelijk neergelegd. Zij zal het weer oppakken wanneer haar 
gezondheid dit toelaat.

Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:
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Voorzitter:
Dhr. Wijfjes

Algemeen bestuurslid:
Dhr. Oosterhoff

Dhr. Wijfjes geeft tegen het einde van de vergadering aan dat hij zijn rol als voorzitter tijdens de volgende 
vergadering neer zal leggen. Ook hier is dus een vacature voor ontstaan.

b: Mandaat bestuur.
Kader: Het bestuur is gemandateerd om binnen de begroting contracten van onderhoudspartijen, 
verzekeringsmaatschappij en/of nutsbedrijven over te sluiten bij een andere partij. Echter onder nadrukkelijke 
voorwaarden dat de dienstverlening minimaal gelijk blijft of beter wordt. (Contracten kunnen conform 
splitsingsakte niet voor een periode langer dan 1 jaar worden afgesloten). Het bestuur kan zonder machtiging 
van de vergadering geen opdracht voor planmatig onderhoudswerkzaamheden uitzetten.
Kader: De beslissing over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke 
zaken en/of het aangaan van verplichtingen berust bij het bestuur. Het bestuur kan echter geen 
werkzaamheden en/of verplichtingen opdragen die een bedrag van € 2.500 excl. btw te boven gaan, tenzij het 
daartoe vooraf door de vergadering is gemachtigd.

Voor het nemen van spoedeisende maatregelen, is het bestuur zonder opdracht van de vergadering hiertoe 
bevoegd, met dien verstande dat het voor het aangaan van verbintenissen een belang van € 5.000,00 excl. 
btw te boven gaande, de machtiging nodig heeft van de voorzitter van de VvE.

c: Mandaat beheerder.
Kaders: Voor zover in verband met de omstandigheden het nemen van maatregelen welke uit een normaal 
beheer kunnen voortvloeien noodzakelijk is, is de beheerder gemandateerd opdracht te verstrekken tot een 
bedrag van € 1.500,- excl. btw per gebeurtenis. Opdrachten boven de € 750,-incl. btw worden 
gecommuniceerd met het bestuur.

Besluit: a: Samenstelling bestuur.
De volgende personen worden herbenoemd in het bestuur:

Voorzitter:
Dhr. Wijfjes 
Algemeen bestuurslid:
Dhr. Oosterhoff

b: Mandaat bestuur.
Het bestuur krijgt het mandaat om binnen de gestelde kaders te handelen, 
c: Mandaat beheerder.
De beheerder krijgt het mandaat om binnen de gestelde kaders te handelen.

8. Vergoeding schade voor dhr. Kruijs vanuit de VvE
Dhr. Kruijs legt uit hoe zijn schade is ontstaan (lekkage standleiding). De oorzaak is verholpen door de VvE en 
de gevolgschade aan de opstal is vergoed door de opstalverzekering van de VvE. Hij heeft van zijn eigen 
inboedelverzekering echter maar de dagwaarde gekregen voor de beschadigde inboedel. Dit is geen 
nieuwwaarde waardoor hij zelf bij heeft moeten leggen om de beschadigde artikelen te kunnen vervangen. Het 
verschil tussen de dagwaarde en de nieuwwaarde is € 543,-. Dit claimt hij bij de VvE

Er wordt gestemd:
Het grootste deel van de aanwezige leden gaat akkoord, echter zijn er een paar leden die niet akkoord gaan 
evenals de groot-eigenaar waardoor de meerderheid tegen is.
Met meerderheid van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Besluit: De VvE zal de schade van dhr. Kruijs niet vergoeden.

9. Onderhoud complex
a: Meerjaren onderhoudsplanning.
Eind 2018 is een nieuw MJOP opgesteld door firma Keurhuis. Deze is door vb&t onder de loep genomen en in
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samenwerking met het bestuur helemaal gefinetuned naar smaak van het bestuur. Er is meteen gekeken naar 
mogelijkheden om te verduurzamen. Een samenvatting van het MJOP is meegestuurd met de 
vergaderstukken. Het complete plan is inzichtelijk via het portaal.
De vergadering besluit het MJOP welke is opgesteld door Keurhuis en aangepast door vb&t, vast te stellen als 
het definitieve MJOP van de VvE.

b: Planmatig onderhoud.
- Bespreken en besluit groot onderhoud met betrekking tot de kozijnen.
Dhr. Van de Ven heeft een Powerpoint presentatie opgesteld voor de leden om te laten zien welk traject vb&t 
samen met het bestuur heeft doorlopen. De presentatie is beschikbaar op het portaal.
Het bestuur heeft tijdens de vorige vergadering de opdracht van de vergadering gekregen om het schilderwerk 
uit te laten voeren. Tijdens het opvragen van de offertes werd duidelijk dat de VvE rekening diende te houden 
met veel houtrot in de kozijnen op de bovenste verdieping. De kozijnen van de middelste woonlaag waren ook 
enigszins aangetast maar nog in redelijke staat. De kozijnen op de begane grond hebben het minst te 
verduren en zijn ook in de beste conditie.
Naast het houtrot kwam er een ander probleem aan het licht. De raamkit en de stopverf van veel kozijnen 
bevat asbest. Ook de panelen onder de ramen bevatten asbest.
Vanwege de hoge extra kosten voor houtrot en asbestsanering is er gekeken naar een duurzamere oplossing, 
de kozijnen vervangen voor kunststof kozijnen met HR++ glas.
De voordelen:
- Er hoeft niet meer geschilderd te worden dus besparing op onderhoudskosten
- Energiebesparing door plaatsen van isolatieglas, dus lagere stookkosten
- Meer comfort, geen tocht en kou meer.
- Voorbereid op de toekomst wanneer de overheid verduurzaming gaat verplichten 
De nadelen:
- Hoge investering
- Vervangen heeft eenmalig meer impact dan schilderen.

Er zijn verschillende opties besproken maar uiteindelijk heeft het bestuur de voorkeur uitgesproken voor het 
voorstel waarbij alle kozijnen van de woningen in de buitengevel worden vervangen op korte termijn (2021).
De kozijnen in de buitengevel van de galerij zouden in dit voorstel nog twee keer geschilderd worden (zonder 
houtrotreparaties) en worden vervolgens over 15 jaar vervangen voor kunststof.
Vanwege de forse investering die hiervoor nodig is (raming € 1.450.000,-) zal er een financiering moeten 
worden afgesloten van ongeveer € 1.250.000,-. De rente en aflossing zouden hierdoor op ongeveer 
€ 100.000,- per jaar komen. De jaarlijkse reservering voor groot onderhoud zou hierdoor verhoogd moeten 
worden van € 57.000,- naar€ 137.000,-. Dit brengt een zeer forse stijging van de maandelijkse bijdrage met 
zich mee.

Het voorstel van het bestuur is als volgt:
Het bestuur krijgt een mandaat van € 50.000,- + 10% onvoorzien om de kozijnen van de galerijen te laten 
schilderen. Hierbij is het uitgangspunt dat deze kozijnen in 2035 vervangen worden en dat houtrot reparaties 
niet meer uitgevoerd worden..
Het bestuur werkt een voorstel voor vervanging van de kozijnen in de buitengevel van de woningen in 2021 
verder uit.

Dhr. Oosterhoff vraagt de leden om hun mening.
De aanwezige leden die een woning op de bovenste verdieping hebben beamen de problemen met de huidige 
kozijnen. De leden die op de begane grond wonen ervaren (bijna) geen problemen met de kozijnen en zouden 
liever zien dat er aandacht wordt besteed aan andere onderhoudszaken zoals de standleiding, ventilatie, 
voegwerk en de intercom.

De leden van de begane grond geven ook aan dat ze de kostenverdeling van de splitsingsakte niet eerlijk 
vinden. Hier valt echter niets anders aan te doen dan de splitsingsakte te wijzigen. Dit is een zeer kostbaar en 
complex traject waarbij 80% van de leden en de hypotheekverstrekkers akkoord moet geven. Dit is geen reële 
optie. Het heeft derhalve geen zin om dit onderwerp iedere vergadering weer aan te snijden.

Dhr. Wijfjes vertelt over de vorige groot-eigenaren die nooit iets wilden investeren en zoveel mogelijk 
onderhoud tegen hield. De nieuwe groot-eigenaar is wel bereidt om te investeren in het pand en zelfs te 
verduurzamen. De groot-eigenaar is al een paar keer in overleg geweest met het bestuur om dit soort zaken te 
bespreken. Iets dat de vorige groot-eigenaren nooit deden. Het punt van dhr. Wijfjes is dat de VvE nu eindelijk
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de kans krijgt om wat moois te maken van de VvE en vraagt de overige leden om deze kans aan te pakken, 

c: Voorbereiding & toezicht planmatig onderhoud
In de vorige vergadering is besloten om akkoord te geven op voorbereiding & toezicht door vb&t van het groot 
onderhoud tegen een gereduceerd tarief. Dit besluit wordt bekrachtigd.

Besluit: Het bestuur en de groot-eigenaar krijgen mandaat om het plan voor het groot onderhoud verder uit te 
werken en in te brengen tijdens de volgende vergadering. Vb&t zal het werk voorbereiden en de nodige 
offertes opvragen.

10. Begroting 2020
De begroting en de voorschotbijdragen over 2020 worden toegelicht, 
a: Vaststellen begroting en voorschotbijdragen 2020.
De begroting die aan de vergadering is voorgelegd betreft een dotatie van € 137.000,- per jaar. Er ontstaat een 
discussie.
Uiteindelijk wordt met meerderheid van stemmen besloten om hier in stappen naar toe werken en de dotatie in 
de begroting aan te passen naar€ 80.000,- per jaar. Dit betekent een kleinere verhoging van de maandelijkse 
bijdrage dan in eerste instantie was voorgesteld.

b: Vaststellen ingangsdatum voorschotbijdragen.
De voorschotbijdragen voor 2020 gaan in per 1 januari 2020. Alle leden krijgen op korte termijn een brief 
waarin hun nieuwe maandbedrag vermeld staat.

c: Vaststellen gewijzigde incassoprocedure t.b.v. de VvE.
Vb&t is veel tijd kwijt aan een beperkt aantal klanten die de bijdrages te laat betalen aan de VvE. In een poging 
de betaalmoraal te verbeteren wil vb&t vanaf 1-7-2019 bij het versturen van een aanmaning (de klant heeft in 
een eerder stadium al een herinnering ontvangen) administratiekosten in rekening brengen bij de klant die te 
laat betaalt. Deze administratiekosten bedragen € 30,- incl. BTW (tarief 2019) en komen ten gunste van vb&t 
VvE Diensten. Hierbij wordt ten allen tijde rekening gehouden met de toegestane wettelijke kaders.De 
vergadering wordt gevraagd hiervoor toestemming te verlenen,

Daarnaast wordt de vergadering van eigenaars gevraagd het bestuur / de bestuurder te machtigen om na het 
niet succesvol doorlopen van de door vb&t gehanteerde incassoprocedure de vorderingen uit hoofde van niet 
betaalde (voorschot-)bijdragen of andere vorderingen van de Vereniging van Eigenaars ter incasso aan een 
incassobureau over te dragen. Tevens wordt gevraagd het bestuur / de bestuurder te machtigen om 
buitengerechtelijke en gerechtelijke stappen ter incasso van die vorderingen te zetten, die het bestuur / de 
bestuurder naar zijn oordeel nodig acht, voorts om namens de Vereniging van Eigenaars in rechte te 
verschijnen en tenslotte al datgene te doen, wat rechtens noodzakelijk is, waaronder het verstrekken van 
inlichtingen en het beproeven en het zo nodig tot stand brengen van een minnelijke regeling. Om zekerheid te 
hebben dat nieuwe eigenaren eveneens op de hoogte kunnen zijn van de gehanteerde incassoprocedure 
wordt de vergadering van eigenaars jaarlijks gevraagd akkoord te gaan met deze incassoprocedure. De 
vergadering gaat hiermee akkoord.

d: Vaststellen eventuele eenmalige extra bijdrage 
Dit punt vervalt.

e: Vaststellen financiering kozijnen
Dit punt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
Besluit: a: de begroting en de voorschotbijdragen voor 2020 worden aangepast en vastgesteld, 
b: de ingangsdatum van de voorschotbijdragen voor 2020 wordt vastgesteld op 1 januari 2020. 
c: de vergadering gaat akkoord met de gewijzigde incassoprocedure en verleent machtiging aan het bestuur / 
de bestuurder voor het voeren van incassoprocedures.

11. Vooraf ingediende vragen
Er zijn door de beheerder geen vooraf ingediende vragen ontvangen.

12. Rondvraag
De woningen op de begane grond hebben volgens de akte een berging. In de praktijk is deze berging 
(meestal) bij de garage getrokken.
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Kan het onkruid rond de ontluchtingskanalen op het dak worden weggehaald?
Het bestuur zal hier naar kijken.

Kan er wat gebeuren tegen de meeuwen overlast in de zomer.
Het bestuur zal hier naar kijken.

Er staat een aanhanger van een huurder rechtop tegen de garage staan. Kan de huurder hierop aangesproken 
worden?
De huurder zal verzocht worden om de aanhanger in de garage te stallen.

Er zal bekeken moeten worden wat de mogelijkheden zijn inzake de overlast van de vrachtwagens van Albert 
Heijn. Dhr. Oosterhoff gaat hier naar kijken.

Er wordt een opmerking gemaakt over de stookkosten. Meneer stookt zeer weinig maar moet toch veel 
betalen.
In de stookkosten zit een percentage vaste kosten (35%) en een percentage variabelen kosten (65%).
Hierdoor kan het zijn datje via de vaste kosten toch veel moet betalen ondanks datje zelf weinig hebt 
gestookt.
Dhr. Oosterhoff geeft aan dat hij zelf met een elektrische kachel bijstookt.

13. Sluiting
Dhr. Oosterhoff dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

Vastgesteld op de vergadering van....................

voorzitter bestuurder
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Besluitenlijst

Vereniging van Eigenaars Lokhorst 2 tot en met 10 - Santhorst 1 tot en met 165 (9155)

3. Mededelingen en ingekomen stukken
3.1 Inzage SKW akkoord

4. Notulen van de vergadering d.d. 23 oktober 2018
4.1 a: De notulen van de vergadering worden ongewijzigd vastgesteld.

b: De actiepuntenlijst van de vergadering 23 oktober 2018 wordt vastgesteld.

5. Balans en exploitatierekening 2018
5.1 Besluiten met betrekking tot de balans en exploitatie rekening, 

b: De jaarrekening 2018 wordt vastgesteld.
c: De bestuurder wordt decharge verleend.
d: Het exploitatiesaldo ad - € 941,69 komt ten laste van het algemene reserve, 
f: De verschillende reserves worden samen gevoegd.

6. Samenstelling kascommissie t.b.v. controle jaarstukken 2019
6.1 De volgende personen worden benoemd als lid van de kascommissie ten behoeve van de 

controle jaarstukken 2019.
Dhr. Van Leeuwen en mw. Verhoog.

7. Samenstelling bestuur
7.1 a: Samenstelling bestuur.

De volgende personen worden herbenoemd in het bestuur:

Voorzitter:
Dhr. Wijfjes 
Algemeen bestuurslid:
Dhr. Oosterhoff

b: Mandaat bestuur.
Het bestuur krijgt het mandaat om binnen de gestelde kaders te handelen, 
c: Mandaat beheerder.
De beheerder krijgt het mandaat om binnen de gestelde kaders te handelen.

8. Vergoeding schade voor dhr. Kruijs vanuit de VvE
8.1 De VvE zal de schade van dhr. Kruijs niet vergoeden.

9. Onderhoud complex
9.1 Het bestuur en de groot-eigenaar krijgen mandaat om het plan voor het groot onderhoud verder uit te 

werken en in te brengen tijdens de volgende vergadering. Vb&t zal het werk voorbereiden en de 
nodige offertes opvragen.

10. Begroting 2020
10.1 a: de begroting en de voorschotbijdragen voor 2020 worden aangepast en vastgesteld.

b: de ingangsdatum van de voorschotbijdragen voor 2020 wordt vastgesteld op 1 januari 2020. 
c: de vergadering gaat akkoord met de gewijzigde incassoprocedure en verleent machtiging aan het 
bestuur / de bestuurder voor het voeren van incassoprocedures.
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Actiepuntenlijst

Vereniging van Eigenaars Lokhorst 2 tot en met 10 - Santhorst 1 tot en met 165 (9155)

Plan groot onderhoud verder uitwerken
Bestuur, groot-eigenaar en vb&t.
Status: Vastgelegd Afhandeling voor: 8 januari 2020 
Behandeld door: Bestuur/Bestuurslid

Aangepaste begroting 2020 doorvoeren
Status: Afgehandeld Afgehandeld op: 20 december 2019 
Behandeld door: Medewerker financiële administratie (Marcel ten Brinke)

Notulen d.d. donderdag 19 december 2019 blz. 8


