
Notulen

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

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 3 mei 2018, aanvang 19:00 uur.

Totaal aantal stemmen: 23; aantal stemmen vertegenwoordigd: 8 (34,78 procent)

Aanwezig
De heer T.J. van Dalen en/of Mevrouw V.S. Setiono, Siera BV, De heer G.A. Overgaag en/of Mevrouw D.J.A.
Overgaag-Klaverveld, De heer S. Sandkuyl, De heer W.A. Serdijn, Mevrouw dr. E. de Vries, De heer en
mevrouw A.L. Post / L.A.I. Broekhoven
Volmacht afgegeven
De heer C.H.L. Limpens
Afwezig
De heer en mevrouw G.H. Ruhaak/I. Bergsma, De heer Ziad Dennaoui, Mevrouw P.D. Horny-Weinmann, De
heer M. de Klonia, Vebra N.V., De heer C.W. Elderhorst, Mevrouw H.J. Heerema, De heer en mevrouw J.M.H.
Cnoops/ E.l.P. Raemakers, De heer L.M. de Leeuw, De heer en mevrouw S. van der Meij / S.M. Zandbergen,
De heer P. Spies, De heer H. Caglayan, De heer S.A. Morate, De heer A.P. Olij

1. Opening, vaststellen aanwezige stemmen
De heer Beerenfenger, VvE-manager van deze VvE, opent om 19.10uur de vergadering en heet de
aanwezigen van harte welkom op de Vergadering van Eigenaars.

Helaas zijn vanavond niet genoeg stemmen aanwezig/vertegenwoordigd om rechtsgeldige besluiten te kunnen
nemen. De heer Beerenfenger stelt voor om de vergadering door te laten gaan en met alle lijfelijk aanwezigen
voorgenomen besluiten te nemen. Helaas is het niet mogelijk de digitaal uitgebrachte stemmen in te zien als
het quorum niet is behaald. Niet eerder dan 2 en niet later dan 6 weken na vanavond zal er een nieuwe
vergadering worden uitgeschreven. Deze zal overdag plaatsvinden voor de eerste portiek van het
appartementencomplex. Zodra op de tweede vergadering de voorgenomen besluiten die vanavond worden
genomen door de meerderheid van de stemmen worden goedgekeurd, zijn het rechtsgeldige besluiten. Op de
tweede vergadering is het niet van belang hoeveel eigenaren aanwezig zijn om rechtsgeldige besluiten te
nemen. Echter is het wél van belang dat de beheerder in naam wordt gemachtigd om de voorgenomen
besluiten namens de eigenaren te kunnen bekrachtigen. Dit kan mede door het verlenen van een machtiging
aan de heer Beerenfenger, voorkeur per email (mbeerenfenger@hof-rijnland.nl).

2. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur
Er zijn géén ingekomen stukken. 
Mededelingen bestuur: De heer Van Dalen meldt dat het bestuur vorig jaar mede dankzij de teruggave
van de energiebelasting van de afgelopen 5 jaar enkele positieve financiële meevallers voor de VvE
heeft gecreëerd. 
De heer Beerenfenger licht de digitale mogelijkheden middels het systeem van Van 't Hof Rijnland
(Twinq) samengevat toe. Alle algemene zaken omtrent uw VvE zijn digitaal in te zien middels het
portaal. Ook de vergaderstukken, notulen en contactgegevens kunt u hier terug vinden. Momenteel
wordt het portaal vanuit Twinq voorbereid op de AVG (algemene verordening gegevensbescherming)
welke per 25 mei van kracht is. Hierdoor is de kans aanwezig dat het portaal op sommige momenten
niet beschikbaar is. 

3. Vaststellen notulen vergadering van eigenaars 2017
Pagina 3
De heer Sandkuyl merkt op dat dit anders is besproken destijds, daar de heer Sandkuyl juist overdag niet
beschikbaar is. De heer van Dalen licht toe dat een contactpersoon ook niet meer noodzakelijk is, omdat de
toegangssleutels van het gebouw bij zowel VHR, als bij de Technische Commissie beschikbaar zijn. 

De notulen worden met bovengenoemde op- en/of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.
(voorgenomen besluit)
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4. Jaarstukken 2017 en verslag Kascommissie
De heer Beerenfenger licht de jaarrekening kort toe en geeft vervolgens het woord aan de Kascommissie.

De Kascommissie heeft de jaarstukken 2017 bekeken. De jaarrekening 2017 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 2017.

De vergadering neemt het advies van de Kascommissie over en gaat vervolgens akkoord met de jaarrekening
2017 en met het verlenen van decharge aan het bestuur voor het gevoerde financieel beheer over het jaar
2017. (voorgenomen besluit)

De heer Post is van mening dat het positieve exploitatieresultaat apart gezet moet worden om de
debiteurenachterstand te kunnen dekken. De heer Beerenfenger licht toe dat het ten bate van het
reservefonds boeken van het positieve exploitatieresultaat nagenoeg hetzelfde is, daar uitgaven vanuit het
reservefonds alleen gedaan worden na besluit een in een Vergadering van Eigenaars. 
De vergadering gaat akkoord met het verrekenen van het exploitatieresultaat met het reservefonds van de
VvE. (voorgenomen besluit)

 

5. (Her)benoeming Kascommissie
In het kader van roulatie geeft de heer Siera  aan af te willen treden als lid van de Kascommissie.
De heer S. Sandkuyl is bereid aan te blijven als lid van de Kascommissie. 
De heer G.A. Overgaag werpt zich op als lid van de Kascommissie. 

De aanwezigen gaan akkoord met het (her)benoemen van de heren Sandkuyl en Overgaag als leden van de
Kascommissie. (voorgenomen besluit)

6. Groot onderhoud
Conform de geactualiseerde Meerjaren OnderhoudsPrognose (MOP) zullen de werkzaamheden voor 2018 en
de daarmee samenhangende uitgaven in stemming worden gebracht.

De heer Beerenfenger licht de MOP nader toe en loopt de posten voor het jaar 2018 samen met de
aanwezigen door. 

1. Schilderen gehele trappenhuis (mandaat € 6.500)
De heer Beerenfenger licht toe dat hier een offerte is aangeboden door firma B.D.S. De heer Beerenfenger
geeft aan dat de hoor hem ontvangen volmacht hierover een steminstructie heeft gegeven. De heer Limpens is
van mening dat de huidige onbehandelde bakstenen niet geverfd dienen te worden. De heer Siera geeft aan
dat dit ook niet het geval is, enkel de bakstenen die al behandeld zijn worden opnieuw geschilderd. De heer
Overgaag meldt de aanwezigen dat hij ook graag een offerte wilt uitbrengen hiervoor, daar hij een eigen
aannemingsbedrijf heeft.
De aanwezigen gaan akkoord met het schilderen van de trappenhuis en verlenen derhalve een mandaat van €
6.500,- aan de Technische Commissie voor de gunning van het schilderen van de trappenhuis. (voorgenome
n besluit)

2. Intercominstallatie vervangen (mandaat € 17.500)
De heer Beerenfenger licht dit punt nader toe. Eind vorig jaar is firma Impact ingeschakeld om de
intercominstallatie te herstellen, daar is na enige tijd een terugkoppeling van ontvangen dat de
intercominstallatie vervangen dient te worden, inclusief bekabeling. De offerte van firma Wansink (valt onder
Impact) bedraagt ruim € 15.000. Derhalve zijn vanuit VHR twee andere partijen ingeschakeld om een offerte
uit te brengen. De heer Beerenfenger is samen met deze twee partijen op locatie geweest voor een opname.
Hieruit is gebleken dat de bekabeling niet vervangen hoeft te worden. Derhalve zijn de offertes van
Grimbergen & van Putten en E-installaties beduidend lager. 

Vanuit de aanwezigen wordt geopperd om ook te kijken naar een digitale intercom welke werkt middels een
app op de telefoon. Hier zal onderzoek naar gedaan moeten worden of dit daadwerkelijk toepasbaar is. De
aanwezigen beamen dit en zijn van mening dat in ieder geval niet gekozen zal worden voor het volledig
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vervangen van de bekabeling van de intercom installatie door firma Wansink. 

De heer Siera stelt voor bij Grimbergen & van Putten en E-installaties na te vragen of zij een dergelijk systeem
kunnen aanbieden. De aanwezigen verlenen aan de Technische Commissie een verlaagd mandaat van €
17.500 naar € 6.000 en verzoeken de Technische Commissie additionele offertes aan te vragen alvorens
hetgeen te gunnen. (voorgenomen besluit)
De intercominstallatie werkt momenteel niet, waardoor noodzaak blijft hetgeen zo spoedig mogelijk te
herstellen.  

3. Accu's noodverlichting vervangen (mandaat € 1.000)
De heer Beerenfenger licht toe dat een aantal accu's vervangen dienen te worden, de heer Siera is van
mening dat dit wellicht gecombineerd kan worden met de partij die de intercominstallatie gaat
aanpassen/vervangen. De aanwezigen zijn het hiermee eens en verlenen derhalve een mandaat van € 1.000
aan de Technische Commissie. (voorgenomen besluit)

4. Verlichting vervangen voor LED verlichting (mandaat € 2.000)
De heer Beerenfenger licht nader toe dat firma Wansink heeft aangegeven dat de huidige verlichting
vervangen dient te worden daar hetgeen verouderd is. De aanwezigen zijn  van mening dat de verlichting oud
en niet netjes is. De kosten voor LED armaturen zijn tegenwoordig behoorlijk laag. De heer Siera stelt voor om
een plan op te stellen m.b.t. beter en "veiliger" licht. Vervolgens zal de heer Siera bij Grimbergen & van Putten
en E-installaties offertes aanvragen waardoor er wellicht een staffelkorting afgesproken kan worden. De
aanwezigen gaan hiermee akkoord en verlenen de Technische Commissie derhalve een iets verhoogd
mandaat van € 2.500,-. (voorgenomen besluit)

5. Brandslang haspels vervangen (mandaat € 2.000)
De heer Beerenfenger licht toe dat begin dit jaar een opdracht aan firma Impact is verstrekt om de brandslang
haspels te keuren. Hieruit is vanuit firma Impact gebleken dat de haspels vervangen, alsmede keerkleppen
geplaatst dienen te worden. Helaas heeft de heer Beerenfenger hier geen offerte voor ontvangen. De heer
Siera geeft aan diverse partijen te weten die dit kunnen aanbieden en stelt derhalve voor dit verder op te
pakken. De aanwezigen gaan, zeker in het kader van brandveiligheid, akkoord met het herstellen/vervangen
van de brandslang haspels en verlenen van een mandaat van € 2.000,- aan de Technische Commissie. (voor
genomen besluit)

6. Rookmelders plaatsen in elke woning (mandaat € 3.000)
De heer Beerenfenger licht toe dat dit een voorstel is van de Technische Commissie in het kader van
brandveiligheid. In de voorgaande MOP (Meerjaren Onderhouds Prognose) stond een post van € 60.000 voor
het brandwerend maken van alle woningen. (brandcompartimentering) De heer Siera heeft hiervoor een offerte
ontvangen van firma De Wit te Katwijk. De kosten hiervan zijn circa € 6.000,-. De heer Beerenfenger was nog
niet op de hoogte van deze offerte, vandaar dat een schatting van €3.000 is geagendeerd. De aanwezigen zijn
van mening dat dit belangrijk is m.b.t. brandveiligheid en besluiten derhalve de Technische Commissie
mandaat te verlenen van € 6.000. (voorgenomen besluit)

7. (Her)benoeming Technische Commissie
De heer Siera is bereid aan te blijven als enige lid van de Technische Commissie. Er zijn geen andere
gegadigden.

De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de heer Siera als enige lid van de Technische
Commissie. (voorgenomen besluit)

7.1 Oprichting van een inrichtingscommmisie
De heer van Dalen licht toe dat dit in de voorgaande Vergadering van Eigenaars ook is besproken. De
inrichtingscommissie zal bijvoorbeeld kleurkeuzes kunnen maken m.b.t. schilderwerk, maar ook het inrichten
van de gangen om zo een frissere uitstraling te creeren. 

De aanwezigen vinden dit een goed idee. De heer S. Sandkuyl en Mevrouw Overgaag zijn bereid lid te worden
van deze inrichtingscommissie. De vergadering stelt een maximaal mandaat vast van € 500,- t.b.v. van het
opfrissen c.q. inrichten van de algemene ruimten. (voorgenomen besluit)

8. Begroting 2018 en vaststellen daaruit voortvloeiende V.v.E.-bijdragen
De heer Beerenfenger loopt de begroting uitgebreid door met de aanwezigen. De begroting is t.o.v. het jaar
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2017 circa 28% lager. De voornaamste reden hiervoor is dat de lening van de kozijnen is afgelost. De post
klein dagelijks onderhoud is verhoogd vanwege de resultaten van 2017. Op de voorgaande MOP stond een
post onvoorziene kosten van € 2.000. Dit is verplaatst naar de post klein dagelijks onderhoud op de begroting
2018 omdat dit niet op een MOP behoort te staan. 

De aanwezigen gaan vervolgens akkoord met de begroting 2018 en de hieruit voortvloeiende maandelijkse
VvE-bijdragen. (voorgenomen besluit)
De nieuwe bijdragen gaan per 1 juni 2018 in. (voorgenomen besluit)

9. Benoeming bestuur
De heer T.J. van Dalen geeft aan bereid te zijn aan te blijven als voorzitter van het bestuur. 
Mevrouw de Leeuw dient als secretariële commissie, maar is helaas vanavond niet aanwezig. De heer
Beerenfenger stelt de aanwezigen voor mevrouw de Leeuw te herbenoemen tot nader bericht. 
Er zijn geen overige gegadigden. 

De aanwezigen gaan akkoord met bovenstaand. (voorgenomen besluit)

10. Incasso beleid
De heer Beerenfenger licht het incasso-beleid van Van 't Hof Rijnland kort toe. Elk jaar dient VHR opnieuw
machtiging te vragen om het incasso beleid toe te passen.

Vanuit de aanwezigen wordt een statusupdate gevraagd met betrekking tot de exorbitant hoge
debiteurenachterstand. De heer Beerenfenger licht toe dat het incassoproces vanuit VHR laat is opgestart. Dit
komt voornamelijk doordat de financiële administratie van de vorige beheerder niet op orde was. De financiële
afdeling van VHR heeft een lange tijd nodig gehad om alles correct te administreren in het systeem (Twinq).
Ten tijden van het bestuursoverleg begin januari, is hier opnieuw druk uitgezet om zo spoedig mogelijk
achterstallige VvE-bijdragen te innen.

De heer Sandkuyl licht toe dat de Kascommissie ook om een update heeft gevraagd. Er zijn twee grote
debiteuren aanwezig. Bij debiteur A is de incasso-procedure begin dit jaar ingezet. Bij debiteur B loopt al circa
4 jaar een geschil m.b.t. de VvE-bijdrage. De heer Beerenfenger licht toe dat op locatie opnieuw onderzoek is
gedaan n.a.v. de laatste wijziging/toevoeging in de akte vorig jaar. Hieruit is geconstateerd dat hetgeen strookt
met de werkelijkheid. Ook bij debiteur B is het incasso-procedure reeds opgestart conform het beleid van
VHR. 

De aanwezigen zijn unaniem van mening dat de debiteurenachterstand zo spoedig mogelijk geïnd moet
worden. Vanuit de aanwezigen wordt gevraagd of elke eigenaar middels het portaal het debiteurenachterstand
in kan (en mag) zien. Daarbij ook het verzoek vanuit de aanwezigen om tussentijds een statusupdate te geven
wanneer positief nieuws beschikbaar is. De heer Beerenfenger zal uitzoeken in hoeverre dit mogelijk is. (actie)

De aanwezigen geven vervolgens machtiging aan Van 't Hof Rijnland om het incasso-beleid toe te passen.
(voorgenomen besluit)

11. Rondvraag
Gasverbruik
Vanuit de aanwezigen wordt geopperd om te onderzoeken of individuele meten van warmte gebruik via de
radiatoren mogelijk is. Momenteel worden de kosten voor gasverbruik verdeeld over alle eigenaars. Mevrouw
Overgaag legt uit dat dit geen eerlijke verrekening is, daar zij vaak weg van huis is. De heer Beerenfenger zal
hiervoor advies en offertes opvragen. Hetgeen zal tijdens de eerstvolgende Vergadering van Eigenaars (2019)
voorgesteld worden ter besluitvorming. (actie)

Dakterras
Vanuit de heer Van Dalen wordt geopperd dat hij graag genotuleerd ziet dat de VvE geen enkele
aansprakelijkheid heeft m.b.t. daklekkage's en val gevaar door gebruik van het dak. De overige aanwezigen
zijn het hiermee eens. Vorig jaar is een brief gestuurd aan de eigenaar om de getroffen voorzieningen m.b.t.
het dakterras te verwijderen.

Contactpersoon op locatie
De heer S. Sandkuyl geeft aan dat dit in de notulen van de voorgaande Vergadering van Eigenaars verkeerd is
omschreven. De heer S. Sandkuyl treedt derhalve af als contactpersoon op locatie. De sleutels van de
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toegangsdeur zijn voor eventuele aannemers of installatiebedrijven beschikbaar bij Van 't Hof Rijnland. 

Roken in de gang
Conform de notulen d.d. 06-03-2017 is de overlast m.b.t. een sigaarrokende huurder nog steeds aanwezig. De
heer Beerenfenger verzoekt de aanwezigen uit te zoeken welk huisnummer dit betreft zodat de eigenaar
aangeschreven kan worden. Conform het Huishoudelijk Reglement artikel 17 is het niet toegestaan te roken in
de openbare ruimte van het gebouw. 

Overlast
Mevrouw Overgaag geeft aan dat de huurder van huisnummer 24 ernstige overlast veroorzaakt (vooral 's
nachts). Dit uit zich niet alleen in geluid, maar ook in het roken van wiet. De heer Beerenfenger geeft aan dat
de eigenaar vanuit de VvE wel is aangeschreven, maar dat het lastig is om vanuit de VvE iets te kunnen doen.
De heer Beerenfenger adviseert mevrouw Overgaag door te gaan met het opbouwen van een dossier bij de
politie en bij VHR. De heer Beerenfenger zal de eigenaar van huisnummer 24 nogmaals aanschrijven. (actie)

Firma Impact / Wansink
De heer Beerenfenger vraagt de aanwezigen naar de tevredenheid van bovengenoemde aannemer. Firma
Impact staat nu gekoppeld voor klein dagelijks onderhoud voor deze VvE. De heer Beerenfenger is van
mening dat voornamelijk de kosten en communicatie bij firma Impact te wensen overlaten. De aanwezigen
delen deze mening en vinden het derhalve een goed idee om andere partijen te koppelen in overleg met de
Technische Commissie. (actie)

Duurzaamheid
De heer Post stelt de aanwezigen voor om na te denken over duurzaamheid c.q. energiebesparing. De
aanwezigen geven aan liever voorrang te geven aan bijvoorbeeld het bemeteren van warmteverbruik. De heer
Siera zal m.b.t. duurzaamheid nadenken wat de eventuele mogelijkheden kunnen zijn voor deze VvE. De heer
van Dalen licht toe dat de energiecontracten zijn overgezet naar een andere aanbieder en is benieuwd of
gekeken kan worden naar het verkleinen van de elektra aansluiting om zo de kosten te kunnen verlagen van
het vastrecht. De heer Beerenfenger zal dit nader (laten) uitzoeken wat de mogelijkheden zullen zijn. (actie)

12. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde dankt de heer Beerenfenger de aanwezige leden voor aanwezigheid en inbreng
en sluit de Vergadering van Eigenaars om 21:00h.

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

voorzitter                                             beheerder

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Actiepuntenlijst

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

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 3 mei 2018, aanvang 19:00 uur.

Advies + offertes opvragen m.b.t. individueel meten van warmtegebruik via radiatoren en agenderen
voor eerstvolgende vergadering van eigenaars.
Status: Vastgelegd
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (M.R. Beerenfenger)

Andere partijen koppelen in samenspraak met Technische Commissie en geen opdrachten meer
uitzetten aan firma Impact.
Status: Vastgelegd
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (M.R. Beerenfenger)

Eigenaar nr. 24 nogmaals aanschrijven m.b.t. overlast.
Status: Vastgelegd
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (M.R. Beerenfenger)

Na (laten) zien of de elektra-aansluiting verkleind kan worden
Status: Vastgelegd
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (M.R. Beerenfenger)

Nagaan of iedere eigenaar het debiteurenachterstand mag inzien en of tussentijdse statusupdates
m.b.t. het debiteurenachterstand verstrekt mag worden
Status: Vastgelegd
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (M.R. Beerenfenger)
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	20,213,070.00

