
Notulen

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

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden woensdag 12 juni 2019, aanvang 19:00 uur.

Totaal aantal stemmen: 23; aantal stemmen vertegenwoordigd: 7 (30,43 procent)

1. Opening van de vergadering en vaststellen aanwezige stemgerechtigden
De heer M.R. Beerenfenger, VvE manager voor deze VvE, opent om 19:05 uur de vergadering en heet de
aanwezigen van harte welkom. 

Er zijn onvoldoende stemmen aanwezig, dan wel bij volmacht vertegenwoordigd zodat tijdens deze
vergadering rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen. 

De heer Beerenfenger stelt voor om de vergadering voort te zetten en voorgenomen besluiten te nemen. Er
zal tussen twee en zes weken na de vergadering een tweede vergadering overdag voor het gebouw
plaatsvinden. De heer Beerenfenger verzoekt alle aanwezigen om voor deze vergadering een volmacht af te
geven conform de voorgenomen besluiten van deze vergadering.

1.a Benoeming voorzitter van de vergadering
De vergadering gaat ermee akkoord dat de heer Beerenfenger de vergadering zal voorzitten. (besluit)

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

Inzien achterstanden VvE-bijdragen.
De heer Beerenfenger licht toe dat dit momenteel niet in Twinq te bewerkstelligen valt. De enige
manier zou zijn om iedere eigenaar als kascommissie te registeren, dit is logischerwijs geen gewenste
situatie. Iedere eigenaar heeft het recht op inzage, derhalve kan een eigenaar via het bestuur het
verzoek tot inzage doen. 
 
Verkleinen energieaansluiting.
Vanuit de energieleverancier Hezelaer is een rapportage opgevraagd met het maximaal geleverde
vermogen (piekvermogen) in 2018. Dit betreft totaal 13kW. Na enig overleg en rekenwerk lijkt een
aansluiting van 3x25a te volstaan. De heer Beerenfenger stelt voor dit met de netbeheerder Liander
op te pakken. (actie) De aanwezigen zijn van mening dat een verkleining van de aansluitwaarde pas
uitgevoerd kan worden als dit minimaal € 300,00 per jaar voordeel voor de VvE oplevert. 
 

Ingekomen stukken:
Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Vaststellen notulen vergadering van eigenaars d.d. 3 mei en 23 mei 2018
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. (voorgenomen besluit)

De actiepunten worden doorgenomen. Overlast van rokende eigenaars c.q. bewoners in de
gemeenschappelijke ruimten is nog steeds aanwezig. Het deponeren van vuil in de gemeenschappelijke
ruimten lijkt minder vaak voor te komen. Zowel roken als het deponeren van (huis)vuil in de
gemeenschappelijke ruimten is volgens artikel 6 en 17 van het vigerende huishoudelijk reglement verboden. 

Aan de heer Beerenfenger wordt verzocht nogmaals een brief op te stellen aangaande het roken in de
gemeenschappelijke ruimten. (actie)
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4. Bespreking jaarrekening 2018
De heer Beerenfenger neemt de jaarrekening 2018 door met de aanwezigen. De VvE heeft een
positief resultaat behaald ad. € 9.593,87.

Vanuit beide kascommissieleden zijn verklaringen ontvangen n.a.v. de controle van de kasstukken. De
jaarrekening 2018 geeft een getrouw beeld van de werkelijke uitgaven en de financiële situatie van de VVE.
Ook heeft de kascommissie geen onregelmatigheden kunnen constateren. Zij adviseert de vergadering
derhalve om in te stemmen met de jaarrekening 2018. De kascommissie vult aan dat met name de
debiteurenachterstand sterk is verminderd, waardoor de VvE financieel gezond is geworden. 

Het positief exploitatieresultaat is onder andere behaald door het verlagen van de begroting 2018. De hieruit
voortvloeiende verlaagde VvE-bijdragen zijn conform het genomen besluit per 1 juni ingegaan. Daarbij zijn
minder kosten uitgegeven aan klein dagelijks onderhoud. De kosten voor gas zijn wel hoger uitgevallen dan
begroot. 

De vergadering neemt het advies van de kascommissie over en gaat vervolgens akkoord met de jaarrekening
2018 en met het verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde financieel beleid. (voorgenomen
besluit)
De vergadering besluit het positief exploitatieresultaat ad. € 9.593,87 ten bate van het reservefonds te
boeken. 
(voorgenomen besluit)

5. Benoeming kascommissie
De heer Beerenfenger dankt de kascommissie voor de kascontrole 2018.
De heren Overgaag en Sandkuyl zijn beiden bereid aan te blijven als leden van de kascommissie. 

De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de heren Overgaag en Sandkuyl tot leden van de
kascommissie. (voorgenomen besluit)

6. Bespreking van het MJOP en besluitvorming groot onderhoud 2019
De heer Beerenfenger geeft een toelichting op het MJOP en het geplande onderhoud voor 2019. Voor een
aantal onderdelen is reeds in 2018 mandaat verleend aan de technische commissie. Gebleken is dat het
verleende mandaat voor twee onderdelen niet toereikend bleek te zijn. Voor de overige onderdelen zal uitvoer
in 2019 plaats vinden.

Plaatsen rookmelders (mandaat van € 6.000,00 reeds verleend in 2018) 
De heer Beerenfenger informeert de aanwezigen dat ondertussen twee offertes door de technische commissie
zijn ontvangen, één daarvan hanteerde het aanbrengen van een geschakeld brandmeldpaneel per etage voor
totaal circa € 10.500,00.  Naar verwachting is het gegeven mandaat van € 6.000,00 toereikend. Het plaatsen
van de rookmelders zal in 2019 aanvangen.

Bemeteren radiatoren (mandaat € 4.000,00)
Op verzoek van de vergadering van eigenaars in 2018 zijn bij twee grote partijen op dit gebied offertes
opgevraagd. Met Ista heeft een rondgang plaats gevonden. Het aantal radiatoren en radiatormeters is
gebaseerd op plattegronden en een bezoek in één van de woningen. De kans is dus aanwezig dat het exacte
aantal radiatormeters kan afwijken. Ook wordt opgemerkt dat beide offertes nu rekening houden met 24
woningen. In werkelijkheid zijn er 23 woningen. Zoals omschreven op de agenda kan de VvE er voor kiezen de
radiatormeters te leasen (huren) of te kopen. Zeker gezien de laag uitvallende kosten voor de aanschaf, luidt
het advies de radiatormeters plus bijhorende installaties te kopen. 

De VvE heeft momenteel een installatie bestaande uit 3 ketels, twee voor CV en een voor warm tapwater. Om
het onderling verbruik te berekenen zal een meter (flowsensor) worden geplaatst. Op basis van het verbruik
voor enkel verwarming, kan met behulp van de radiatormeters het verbruik individueel verrekend worden. 

Gezien het feit dat Ista op locatie is geweest en in de aanschaf lager uit valt, adviseert de heer Beerenfenger
de vergadering te kiezen voor Ista. De vergadering neemt dit advies over en gaat akkoord met het aanschaffen
van radiatormeters inclusief de jaarlijkse terugkerende kosten voor registeren van verbruik, gunning aan firma
Ista met dien verstande dat de jaarlijkse indexatie van Ista acceptabel genoeg is. Als streven wordt
aangegeven: niet meer dan totaal 2,5% verhoging in 5 jaar. (voorgenomen besluit)
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Verlichting vervangen voor LED verlichting (mandaat € 4.000,00)
De heer Beerenfenger licht toe dat het verleende mandaat niet toereikend bleek te zijn na ontvangst van
offertes. De aanwezigen vragen zich af of enkel plaatselijk herstel niet voldoende zal zijn in plaats van
algehele vervanging. Meerdere aanwezigen zijn van mening dat het vervangen van de verlichting voor LED
gewenst is, daar de huidige armaturen in een verouderde staat verkeren. De vergadering gaat akkoord met het
verhogen van het mandaat aan de technische commissie naar € 4.000,00. 
(voorgenomen besluit)

Accu's noodverlichting vervangen (mandaat € 1.500,00)
Dit betreft een verhoging van € 1.000,00 naar € 1.500,00. De eigenaars zijn van mening dat gezien de
noodzaak, een mandaat van € 2.000,00 akkoord is om zodoende niet wederom een ontoereikend mandaat te
verlenen. 
De aanwezigen gaan hiermee akkoord en verhogen het reeds verleende mandaat aan de technische
commissie naar € 2.000,00. (voorgenomen besluit).

Intercom vervangen (reeds uitgevoerd) 
De werkzaamheden hebben in 2019 plaats gevonden. Gekozen is om de huidige situatie te handhaven (nieuw
voor bestaand). De bedrading is zoals besproken op de vergadering van eigenaars in 2018 gezien de extreem
hoge kosten niet vervangen. De toestellen, de bellen in de woningen, beldrukkers en spreek/luistermodule zijn
wel vervangen. De kosten hiervan waren beduidend lager dan het verleende mandaat van € 6.000,00. 

Brandslang haspels (mandaat € 2.000,00)
Dit mandaat is reeds in 2018 gegeven en lijkt voldoende. Ondertussen is een offerte ontvangen voor het
vervangen van alle brandslang haspels die onder het mandaat blijft. Uitvoer zal in 2019 plaats gaan vinden. 
 
De vergadering gaat akkoord met het MJOP en het planmatig onderhoud voor het jaar 2019 (voorgenomen
besluit). Na de tweede vergadering zal het definitieve MJOP worden gepubliceerd op het portaal van de VvE.

Voor het jaar 2020 staan een drietal liftonderdelen geprognosticeerd voor totaal € 34.000,00. De aanwezigen
wensen logischerwijs dat hier meerdere partijen voor worden benaderd om te beoordelen of vervanging
daadwerkelijk noodzakelijk is. De heer Beerenfenger beaamt dit en geeft aan dat de prognose
hoogstwaarschijnlijk is gebaseerd op een MJOP opgesteld door Vebo Liftsupport, de huidige onderhoudspartij
voor de liftinstallatie. 

7. Benoeming technische commissie
De heer Beerenfenger dankt de technische commissie voor hun inzet.

De heer Siera is bereid aan te blijven als lid van de technische commissie.

De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de heer Siera tot lid van de technische commissie. 
(voorgenomen besluit)

8.1 Vaststellen van de begroting 2019 en de daaruit voortvloeiende VvE-bijdragen
De heer Beerenfenger neemt de begroting 2019 door met de aanwezigen. De begroting 2019 is voor zover
mogelijk gelijk gebleven aan de begroting 2018. De maandbijdrage zijn hierop aangepast. De vergadering gaat
vervolgens akkoord met de begroting 2019 en met de daaruit voortvloeiende VvE-bijdragen
(voorgenomen besluit). De nieuwe bijdragen zullen met terugwerkende kracht ingaan per 01-01-2019. 

Iedere eigenaar wordt met behulp van een brief geïnformeerd over de wijziging.

8.2 Vaststellen van de begroting 2020 en de daaruit voortvloeiende VvE-bijdragen
De heer Beerenfenger neemt de begroting 2020 door met de aanwezigen. Een aantal begrotingsposten zijn
verhoogd vanwege de te verwachten indexering. Daarbij is voor het jaar 2020 rekening gehouden met een
forse vermindering van kosten voor gas, daar de verwarmingskosten individueel zullen worden verrekend. 

De vergadering gaat akkoord met de begroting 2020. (voorgenomen besluit) De nieuwe bijdragen zullen
ingaan per 1-1-2020. 
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8.3 Vaststellen voorschotbedrag voor afrekening stookkosten.
De heer Beerenfenger licht toe dat het voorschotbedrag momenteel een schatting betreft, daar niet duidelijk is
hoeveel gas daadwerkelijk wordt verbruikt voor verwarming. Met behulp van de te plaatsen meter (flowsensor)
door Ista zal hier meer duidelijkheid in kunnen worden verschaft. Voor nu is een verdeling van 70%-30%
aangehouden. Het voorgestelde voorschotbedrag houdt o.a. rekening met de bijkomende jaarlijkse kosten van
Ista voor het registeren van het verbruik. De VvE dient iedere maand een termijn te betalen voor gasverbruik.
In het belang van de liquiditeit van de VvE en om te voorkomen dat de VvE haar financiële verplichtingen niet
kan nakomen betreft het voorgestelde voorschotbedrag de ondergrens. Iedere eigenaar staat vrij om dit
voorschotbedrag te verhogen indien hij/zij verwacht dat het verbruik hoger zal uitvallen. 

Na het aflopen van het eerste jaar kan, indien de voorschotbedragen fors te hoog blijken, een aanpassing van
het voorschotbedrag toegepast worden. 

De vergadering gaat vervolgens akkoord met het voorgestelde voorschotbedrag van € 40,00 per maand per
appartementsrecht ingaande per 1-1-2020. (voorgenomen besluit)
 

9. Betalingsregeling (WSNP) debiteur afgerond. Bestemming restant ad. € 3.266,48
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. 
De vergadering gaat hier mee akkoord (voorgenomen besluit)

10. Benoeming van het bestuur van de VvE
De heer Beerenfenger dankt het bestuur voor hun inzet.

De heer van Dalen is bereid aan te blijven als bestuurslid (voorzitter)

De heren Siera en De Klonia stellen voor om toe te treden als algemene bestuursleden.

De vergadering gaat akkoord met de (her)benoeming van de heren Van Dalen, Siera en De Klonia tot leden
van het bestuur. (voorgenomen besluit).

11. Vaststellen van het incassomandaat
De vergadering mandateert het bestuur / de beheerder tot het nemen en uitvoeren van alle
incassomaatregelen die zij noodzakelijk acht, ter incassering van achterstallige bedragen van leden.
Onder deze maatregelen valt tevens het uit handen geven van de vordering aan een incassobureau dan wel
gerechtsdeurwaarder, alsmede het doen starten van gerechtelijke procedures en het laten nemen van
executiemaatregelen.
De vergadering besluit tevens dat in alle gevallen waarin een vordering ter incassering uit handen wordt
gegeven, de daaraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, alsmede de executiekosten ten
laste van het nalatige lid zullen worden gebracht. (voorgenomen besluit)

12. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

13. Sluiting
De heer Beerenfenger dankt de aanwezigen voor hun inbreng en aanwezigheid en sluit de vergadering om
20:30 uur.
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Besluitenlijst

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

Benoeming voorzitter van de vergadering1.a
1.a.1 Akkoord dat de heer Beerenfenger de vergadering zal voorzitten.
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Actiepuntenlijst

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

Brief namens de VvE opstellen en versturen naar alle eigenaars omtrent roken in gemeenschappelijke
ruimten.
Status: Vastgelegd   Afhandeling voor: 27 juni 2019
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (M.R. Beerenfenger)

Verkleinen energieaansluiting verder in gang zetten indien minimale kostenbesparing € 300,00 per jaar
betreft
Status: Vastgelegd   Afhandeling voor: 31 juli 2019
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (M.R. Beerenfenger)
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	58,679,398.00

