
Agenda

Vereniging van Eigenaars Woningen Koolstraat 2 tot en met 48  (8705)

Vergadering van eigenaars
Datum: woensdag 12 juni 2019, aanvang 19:00 uur
Locatie: Gebouw Nieuwe Energie, Wattzaal, 3e Binnenvestgracht 23, Leiden

Opening van de vergadering en vaststellen aanwezige stemgerechtigden1.

Benoeming voorzitter van de vergadering1.a

Ingekomen stukken en mededelingen bestuur(der)2.
Mededelingen bestuur:

Inzien achterstanden VvE-bijdragen.
Verkleinen energieaansluiting.

Vaststellen notulen vergadering van eigenaars d.d. 3 mei en 23 mei 20183.
De notulen zijn u reeds na de vorige vergadering toegezonden en zijn tevens in te zien op het portaal van
de VvE.

Bespreking jaarrekening 20184.
De jaarrekening 2018 kunt u inzien op het portaal van de VvE. 

Verslag kascommissie.
Goedkeuring van de jaarrekening 2018
Decharge bestuurder
Verdeling van het positief exploitatieresultaat ad. € 9.593,87

Benoeming kascommissie5.
Kandidaten kunnen zich tot op de dag van de vergadering aanmelden middels vve@hof-rijnland.nl.

Bespreking van het MJOP en besluitvorming groot onderhoud 20196.
Het MJOP kunt u inzien op het portaal van de VvE.
Voor een aantal onderdelen is door de vergadering van eigenaars reeds aan de technische commissie
mandaat verleend in 2018, maar niet in opdracht gegeven. Gebleken is dat sommige onderdelen een hoger
mandaat nodig hebben. Dit is op de MOP voor het jaar 2019 daarom ook aangepast. 
 

Aanschaf radiatormeters t.b.v. individueel bemeten verbruik (totaal mandaat € 4.000,00)
Door zowel Techem als Ista zijn offertes aangeleverd. Men kan er bij Ista voor kiezen om de
radiatormeters te huren c.q. leasen, of aan te schaffen. Techem heeft dit niet aangeboden, maar
heeft wel de mogelijkheid om dit aan te leveren. Uiteraard zijn jaarlijkse kosten onvermijdelijk voor
het berekenen én verrekenen van het verbruik met de eigenaars. Een uiteenzetting van de kosten
van zowel Ista als Techem is toegevoegd als vergaderstuk.
Met Ista heeft een rondgang op locatie plaats gevonden. Techem heeft een offerte op afstand
aangeboden.

Voorstel: Installatie van radiatormeters voor 1-1-2020 realiseren. De radiatormeters zullen
dan vanaf 1-1-2020 actief worden. In het voorstel van de begroting van het jaar 2020 zijn de kosten
voor gas verlaagd. De hieruit voortvloeiende maandelijkse VvE-bijdrage zal dan vanzelfsprekend
ook verlagen. Los van de VvE-bijdrage dient iedere eigenaar iedere maand een voorschot voor de
stookkosten te voldoen aan de VvE. Het voorstel zoals in agendapunt 8.3 omschreven is € 40,00
per appartementsrecht per maand. De afrekening met de eigenaars vindt na afloop van het eerste
jaar plaats op basis van verbruik. Het voorschot voor stookkosten betreft nu een schatting en zal in
2021 wellicht aangepast worden indien dit bedrag te hoog, of te laag blijkt te zijn.

Tevens is een allonge op de beheerovereenkomst opgesteld ter besluitvorming en ondertekening
door het bestuur. Dit betreffen additionele kosten voor het verrekenen van de stookkosten met de
eigenaars die door Van 't Hof Rijnland Vastgoedmanagement in rekening worden gebracht. Deze
bijkomende kosten zijn ook meegenomen in de begroting van het jaar 2020 in de post



'beheerkosten.'
 

Vervangen verlichting voor LED verlichting (verhoging mandaat van € 2.500,00 naar € 4.000,00)
Accu's vervangen van noodverlichting (verhoging mandaat van € 1.000,00 naar € 1.500,00)
 

Voor de overige onderdelen omschreven in 2019 is het reeds verleende mandaat voldoende.
Het vervangen van de intercominstallatie is in 2019 gerealiseerd.

Benoeming technische commissie7.
Kandidaten kunnen zich tot op de dag van de vergadering aanmelden middels vve@hof-rijnland.nl.

Vaststellen van de begroting 2019 en de daaruit voortvloeiende VvE-bijdragen8.1
De begroting 2019 kunt u inzien op het portaal van de VvE.
Het voorstel is om de begroting 2019 met terugwerkende kracht per 1-1-2019 in te laten gaan. 

Vaststellen van de begroting 2020 en de daaruit voortvloeiende VvE-bijdragen8.2
De begroting 2020 kunt u inzien op het portaal van de VvE.
Op de begroting 2020 zijn de kosten voor gas verlaagd. De stookkosten worden individueel afgerekend.
Hiervoor zal bij agendapunt 8.3 een voorschotbedrag bepaald worden.

Vaststellen voorschotbedrag voor afrekening stookkosten.8.3
Ter bepaling van het voorschotbedrag zijn de te verwachten kosten voor gas verdeeld over het aantal
woningen. Het voorschotbedrag is echter lastig te bepalen omdat niet duidelijk is hoeveel gas wordt
verbruikt t.b.v. warmte en hoeveel gas wordt gebruikt t.b.v. warm tapwater. 

Berekening 
Totale kosten voor gasverbruik in 2018: € 14.500,00. 
70% van gasverbruik voor warmte en 30% voor warm tapwater. 

70% van € 14.500,00 = € 10.150,00. 
Jaarlijkse kosten Techem/Ista: € 825,00, afgerond naar € 1.000,00. 

€ 11.150,00 verdeeld over 23 woningen en 12 maanden: € 40,40 per maand per appartementsrecht. 

Voorstel: Maandelijks voorschotbedrag stookkosten: € 40,00 per maand per appartementsrecht.

Betalingsregeling (WSNP) debiteur afgerond. Bestemming restant ad. € 3.266,489.
Voor één eigenaar met een debiteurenachterstand is het traject van WSNP (wet schuldsanering natuurlijk
persoon) doorlopen. Het restant van € 3.266,48 is derhalve niet meer te verhalen op de eigenaar, daar de
VvE destijds in 2015 akkoord is gegaan met het voorstel van Leiden Stadsbank.

Voorstel: 
Bovengenoemd bedrag van € 3.266,48 'afboeken' ten laste van de algemene reserves van de VvE. 

Benoeming van het bestuur van de VvE10.
Kandidaten kunnen zich tot op de dag van de vergadering aanmelden middels vve@hof-rijnland.nl.

Vaststellen van het incassomandaat11.
De vergadering van eigenaars machtigt het bestuur/de bestuurder om na verzending van twee vergeefse
herinneringsbrieven/aanmaningen de vorderingen uit hoofde van niet betaalde (voorschot-)bijdragen ter
incasso aan een door het bestuur daartoe aan te wijzen incassobureau over te dragen en die
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 zonodig tot stand brengen van een minnelijke regeling.

Rondvraag12.
De rondvraag is nadrukkelijk niet bedoeld voor het doorgeven van storingen en/of meldingen van klein
dagelijks onderhoud. Deze zullen tijdens deze vergadering niet in behandeling worden genomen. Dergelijke
storingen/meldingen kunnen worden doorgegeven via het internetportaal van Van 't Hof Rijnland, per e-mail
via tamvve@hof-rijnland.nl of telefonisch via 088-126 66 66 en voor spoedeisende zaken buiten
kantooruren via 079-329 66 88. 



Sluiting13.
Uiterlijk om 21:00 uur.
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