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Aanwezig:  

12 - Mevr. A. van Rossum-Hagen; 
13 - Dhr. E. en Mevr. M. Walraad; 
14 - Mevr. E. de Haas – van Ewijk; 
17 – Mevr. van Assen; 
18 - Dhr. J. Bakker; 
19 – Mevr. K. Koelink;  
20 - Dhr. M. de Jong (Bestuurder) en Mevr. F. van Beek;  
21 - Dhr. D. Kappetein en Mevr. J. Deurloo; 

Afwezig:  

15 - Mevr. J. van Weert den Hertog;  
J.B. Nagtegaal, Nagtegaal Beheer b.v.; 
16 - Dhr. D. Sormani; 
 

1. Opening 

Dhr. Bakker opende de vergadering omstreeks 20:10 uur en bedankte ieder voor zijn / 
haar aanwezigheid.  

 

Presentielijst / vaststellen aantal stemgerechtigden 

8 van de 12 eigenaren zijn aanwezig. Mevr. Van Weert heeft een machtiging afgegeven 
dat Mevr. Van Beek voor haar mag stemmen. Dhr. Sormani heeft een machtiging 
afgegeven dat Dhr. De Jong voor hem mag stemmen. Totaal zijn er 9 stemmen.  
De vergadering kan rechtsgeldige besluiten nemen. 

2. Benoeming dagvoorzitter van de vergadering 

Na akkoord van de aanwezigen is Dhr. Bakker benoemd als dagvoorzitter.  

3. Vaststellen agenda 

Er zijn geen agendapunten toegevoegd. De agenda is vastegesteld zoals geraporteerd. 

4. Goedkeuring en vaststelling van de notulen van 21 Maart 2018 (zie Bijlage 1) 

Er waren geen op- of aanmerkingen over de notulen van de vergadering van 21 Maart 
2018. De notulen van de vergadering zijn met de aanwezige stemmen goedgekeurd en 
ondertekend door de dagvoorzitter en bestuurder. 
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5. Financieel overzicht 2018/ 2019 (zie Bijlage 2 en 3) 

Het voorstel voor de service bijdrage 2019 was toegevoegd als Bijlage 3. Een extra 
uitwerking betreffende de verdeling van de servicekosten is tijdens de vergadering 
uitgedeeld. Het bestuur heeft de berekening van de bijdrage toegelicht. Categorie A 
betreft de kosten voor het hele pand, categorie B betreft de elektra en categorie C 
betreft het bewonersgedeelte (exclusief Nagtegaal Beheer b.v.).  
 
Het voorstel voor de begroting 2019 was toegevoegd als Bijlage 2. Het bestuur heeft de 
begroting toegelicht. Vergeleken met het boekjaar 2018 zijn er weinig wijzigingen. 
Enkele posten hebben temaken met jaarlijkse prijsverhogingen, deze zijn aangepast in 
de begroting tov 2018. 
 
Alle reserveringen komen uit het meerjaren onderhoudsplan voort, echter zijn hierin 
enkele zaken niet opgenomen zoals een vernieuwing van de bellenbox etc., deze zaken 
worden gereserveerd in de Algemene reservering pot. 
 
De service bijdragen voor 2019 zijn gelijk gebleven t.o.v. 2018. Ook de kosten voor de 
glasbewassing voor 2019 zijn gelijk gebleven t.o.v. 2018.  
 
Er is een wijziging doorgegeven door Centraal Beheer over de verzekeringen. Door 
deelname aan Eigen huis kregen we 5% korting op de polis, maar dit wordt per 1 Jan 
2018 beeindigd. Hierna zal er 8% korting worden gegeven op de polis mits ingeschreven 
bij VvE Belang. Het bestuur heeft zich hiervoor uitgeschreven bij Eigen Huis en 
ingeschreven bij VvE Belang. De begroting is hierop aangepast. 
 

Vaststellen begroting en service bijdrage 2019 

De begroting en service bijdrage voor 2019 worden met aanwezige stemmen 
goedgekeurd.  
De bijdragen per appartement zullen schriftelijk worden bevestigd. 
 

Ondertekenen van de begroting en service bijdrage 2019 

De begroting en service bijdrage voor 2019 zijn na goedkeuring van de vergadering 
ondertekend door de bestuurder, Dhr. M. de Jong en dagvoorzitter, Dhr. J. Bakker. 

6. Vaststellen kascommissie Maart 2019 

Er word gevraagd om vrijwilligers die in Maart, voor de volgende algemene leden 
vergadering, willen fungeren als kascommissie. Dhr Kappetein en Mevr. Deurloo hebben 
zich vrijwillig aangemeld.  
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7. Ingekomen-/ uitgaande stukken en mededelingen bestuur 

Mededelingen: 

a. Aankondiging verhuizing bestuurder 

Appartement nr. 20 is immidels verkocht en Dhr. De Jong en Mevr. Van Beek zullen eind 
November verhuizen naar het noorden van het land. Per Januari zal de nieuwe 
bewoonster op de Poortershof komen wonen. Dhr. de Jong zal nog wel geregeld in de 
buurt zijn en zal de bestuurdersfunctie dus niet onmiddelijk overdragen, maar mocht 
iemand het over willen nemen zou dat erg fijn zijn.  
Dhr. Kappetein meldt dat hij mogelijk wel wat kan doen, maar ivm zijn werk kan hij niet 
thuis zijn voor eventuele bezoeken/ besprekingen met derden. Wel zou hij telefonisch 
bij kunnen springen als het gaat over bijv. offertes opvragen en dergelijke.  
 
De wisseling van bestuur zal wederom aangehaald worden tijdens de volgende 
vergadering in Maart. Mocht iemand vragen hebben kunnen ze gerust mailen of bellen 
met Dhr. De Jong of Dhr. Bakker. 
 

b. Voorstel naamplaatjes 

Voorgesteld is dat iedere bewoner, ook nieuwe toekomstige bewoners, eenmalig op 
kosten van de VvE een naamplaatje kan bestellen. Dhr. Bakker laat een lijst rond gaan 
waarop ieder naar eigen inzicht zijn/haar naam kan invullen.  
Dhr. Bakker zal er zorg voor dragen dat deze besteld worden. 
Dhr. Sormani heeft aangegeven het huidige naamplaatje graag terug te willen hebben. 
De bewoners van woning 12,14, 15 en 17 hebben aangegeven geen behoefte te hebben 
aan een nieuw naamplaatje. 
 

c. Reiniging  boeidelen, kozijnen, houtwerk en balustrades + 2 wekelijks? 

Naar advies van de schilder (Brandt) voor het onderhoud van het pand en het opvrissen 
van de buitenkant van het pand is er een offerte aangevraagd bij de schoonmaak 
(Oudshoorn) om de boeidelen, kozijnen, het houtwerk en de balustrades te reinigen. De 
offerte is besproken en komt uit op €1100,- excl. BTW. De vergadering heeft hierover 
geen op- of aanmerkingen en gaat na stemming akkoord.  
 
De vraag of de schoonmaak van de gallerij en dergelijke van 1- naar 2-wekelijks zou 
kunnen om geld te besparen is afgewezen door de vergadering. Het gaat nu prima, dus 
voor een paar honderd euro per jaar hoeft dat niet te veranderen.  

8. Stand van zaken  

 

Stand van zaken rondvraag 21 Maart 2018: 

 
Tijdens de vergadering van 21 Maart 2018 kwam aan bod dat het raam van Mevr. De Haas 
niet goed sluitte.  

- Dhr. Walraad zal hier zaterdag 24 maart naar kijken.  
- Mevr. Van Rossum gaf ook aan dat haar raam niet goed opent, ook hier gaat Dhr. 

Walraad naar kijken.  
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2. Een opmerking die door de vraag over de afzuigkap naar voren komt is of er een 
bepaalde tijdklok is wanneer de centrale afzuiging harder staat en of deze ook 
aangepast kan worden. 

 Dhr. de Jong zal hierover navraag doen bij Eltag. 
- Na het uitgevoerde onderhoud in het voorjaar van 2019 is er een 

aanpassing gedaan op de tijdsinstellingen. De ventilatie schakelt nu 
naar een hogere stand in de ochtend, rond het middaguur en ’s 
avonds. 

 
3. Mevr. van Assen heeft ook een opmerking over het haar ketelhok. Zij heeft hierin 

de wasmachine staan en er hangt af en toe een sterke katten- en rooklucht. Ze 
vraagt of ook dit verholpen kan worden. 

 Dhr. de Jong merkt op dat dit waarschijnlijk ook door de centrale 
luchtafzuiging komt aangezien de gezamenlijke koof aan het ketelhok 
grenst.  

- Eltag vermoed dat het aan de ventilatie ligt. Wanneer er te weinig 
geventileerd is in de woning zuigt de centrale afzuiging valse lucht 
aan. 

8. Hierdoor komt ook een algemene opmerking naar voren dat de vernieuwing van 
de intercom echt nodig is.  

 Om duidelijkheid te krijgen over de kosten voor de vernieuwing van de 
intercom moet er besloten worden wat en precies vernieuwd moet worden. 
De vraag is in de vergadering wat er moet gebeuren: 

i. Alleen intercom en telefoons (geen video) 
ii. Ook brievenbus behuizing 

- Het bestuur zal dit meenemen in de toekomstige begroting. 
 

Stand van zaken rondvraag 14 November 2017: 

 
8. Mevr. de Haas merkte ook op dat de verlichtting aan de buitenkant van de 

bergingen ten wensen overhoud. Het bestuur zal onderzoek doen naar een 
oplossing hiervoor.  

- In behandeling 
 

9. Rondvraag: 

 
Tijdens de rondvraag komen de volgende vragen / opmerkingen naar voren; 
 

1. Mevr. Van Rossum merkt op dat zij een lek heeft bij de afvoer van de ketel.  
- Dhr. Walraad zal hiernaar komen kijken. 

2. Mevr. Van Rossum zegt ook dat zij nog steeds een bruine vlek heeft boven haar 
meterkast. Dhr. Koelink merkt op dat dit mogelijk komt door een lek van de 
hoofdwaterkraan in het appartement boven Mevr. Van Rossum. Dhr. Koelink 
heeft dit opgemerkt bij zijn eigen kraan en deze aangepast zodat het niet 
lekt.  
- Er zal bij Appartement 16 gekeken moeten worden of dit het geval is en 

daaropvolgend acties worden ondernomen. 
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3. Dhr. Walraad stelt voor om de raampjes aan de gallerij te vervangen door vast 
glas met een rooster zodat de ventilatie in de appartementen beter is en de 
raampjes minder inbraakgevoelig. 
- Het bestuur zal dit meenemen in de toekomstige begroting, gezien de hoge 

kosten dat dit met zich mee zal brengen. 
 
4. Er word door meerdere bewoners medegedeeld dat zij of de deurbel niet 

horen of juist altijd de bel horen, ook als er bij anderen word aangebeld.  
- Dhr. Walraad stelt voor om een extra bel in de woonkamer te plaatsen voor 

diegene die de bel niet horen en om een rubberen plaatje te plaatsen 
tussen de wand en de bellen zodat deze minder doorklinken door de 
muren. 

5. Er word ook door meerdere bewoners medegedeeld dat het slot van hun 
brievenbus niet goed meer werkt.  
- Dhr. Walraad zal nieuwe cylinderslotjes in de bussen van nr. 14, 18 en 21 

zetten.   
6. Dhr. Koelink vraagt of er ook daadwerkelijk iemand is geweest voor de 

reparatie van het dak boven hun. 
- Hier is inderdaad iemand voor geweest en het dak is gerepareerd. 

7. Dhr. Kappetein merkt op dat het lekt bij zijn voordeur wanneer de wind en 
regen erop staan. Dit is zodanig ernstig dat ze blijven dweilen met slecht 
weer.  
- Dit vraagt mogelijk om een oplossing dmv een andere deur of extra 

afdichting, Dhr Walraad zal langs gaan bij de betreffende bewoners. 
8. Wanneer worden de deuren van nr. 21 en 19 aangepakt en geverfd door de 

schilders? 
- Afhankelijk van besluit punt 7. 

 

10. Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:31 en bedankt de leden voor hun komst. 
De volgende vergadering zal in Maart/ April / Mei 2019 plaatsvinden. 
 
 
Notulen vastgesteld door de ledenvergadering:  
Handtekening Vergadervoorzitter en bestuurder 
 


