
Notulen

VvE De Sterrewacht te Leiden

Notulen van de Algemene ledenvergadering, gehouden maandag 14 september 2020, aanvang 19:30 uur.

Totaal aantal stemmen: 5203; aantal stemmen vertegenwoordigd: 3321 (63,83 procent)

Aanwezig
Mevrouw A.D. Badal, De heer D.L. Bakker, De heer M.T.O. Bakker, De heer H. Blom en/of Mevrouw A. van
Roekel, Mevrouw A.E. van den Broek, Mevrouw A.W. Duynhoven, Mevrouw E. Gerrits, De heer E.M.M.
Gressie, De heer L. Kawilarang, De heer P.J. Klink, De heer P. Knetsch, Mevrouw I. Korver, Mevrouw R.
Lagendijk, De heer W.J. Luijckx, De heer V. Magas en/of Mevrouw Z. Ipek Arts, De heer B.H. van der Meer,
Mevrouw Y.P.J.A. Meertens, De heer L.P. Petit en/of Mevrouw S.H. Fay, De heer F. Schreuder, De heer A.O.
Shaleev, De heer R. Simons, De heer G.A. Slingerland en/of Mevrouw A.M. Telkamp, Mevrouw Y. Sun,
Mevrouw M. Zijlstra
Volmacht afgegeven
De heer J. van Delft, Mevrouw M. Hogewoning, Mevrouw T.R. Lust, Mevrouw D. Matei, De heer K.Y. Phoa,
Mevrouw M.J.J. Rotteveel, Mevrouw L. Solforosi, Mevrouw F.P.F. Terlouw, Mevrouw S Westhoek
Afwezig
De heer D. Bal, Mevrouw S.H.M. van Berge Henegouwen, De heer S.P. Bergfeld, De heer F. Capogna,
Mevrouw A.I. Derksen, De heer F. den Elsen en Mevrouw I.H. Ravensbergen, De heer D. Elsgeest, De heer
P.P. Glasbeek, De heer B.D. de Graaf en Mevrouw T.S. Chaneva, De heer M. van der Gugten, De heer A.J.
van Haarlem en Mevrouw J.M. den Heijer, De heer M.J. Heldeweg, De heer J.K. van Leeuwen en Mevrouw P.
Sinteur, De heer A. Martone en Mevrouw S. Chiarini, De heer D. Mendonca Francioli en Mevrouw R. de
Cassia Roes, Mevrouw M.D.P. Mingorance Arnaiz, De heer W. Moolenaar, De heer W. Oudwater en Mevrouw
S.E. Meekes, De heer A.A. Rapisarda, De heer V. Resink, De heer K. Sabri, De heer C.N. Vermeulen,
Mevrouw A.L.M. Vorderman

1. Vaststellen quorum en opening door de voorzitter
De heer Bakker (hierna: VZ) zit de vergadering voor. De VZ opent de vergadering om 19:40 uur en heet de
aanwezigen van harte welkom.

Van de 5203 in totaal uit te brengen stemmen zijn er 3321 stemmen vertegenwoordigd (64%), hetgeen
voldoende is om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.

2. Ingekomen stukken
Aanpassen van de speedgate: in de splitsingsakte staat dat er een nooduitgang moet zijn bij de
parkeerplaatsen. Voorstel is om een noodknop te plaatsen. Algemene verdeelsleutel voor het gebouw
wordt toegepast en niet alleen voor de parkeerplaatshouders.
Schoonmaak:

Beheerder heeft een ronde gemaakt en met name de balkons aan de voorkant zijn niet schoon.
Voorstel om 2x per jaar uit te laten voeren. Kosten € 250,- per keer. Vergadering gaat akkoord met
1x en dan tijdens de vergadering van april 2021 evalueren.
Begane grond extra schoonmaak € 15,- per week. Vergadering heeft besloten om het niet te doen.

3. Vaststellen agenda
Verder geen binnengekomen stukken; agenda wordt vastgesteld.

4. Bestuur en beheerder

4.a Mededelingen en actiepunten
- Datum vaststellen volgende ALV
Het streven is om de ALV volgend jaar op dezelfde dag in dezelfde week te houden. Dit zal zijn op maandag
12-04-2021.
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- Onderhoud privégedeelten
De VZ geeft aan dat het onderhoud van privé gedeelten de verantwoordelijkheid is van de individuele
eigenaars. Hij attendeert de eigenaars er met name op het rooster en de putjes van de hemelwaterafvoer en
het kit- en voegwerk te controleren en goed te onderhouden. Lekkages veroorzaakt door achterstallig
onderhoud worden in de meeste gevallen niet gedekt door de verzekering, waardoor eigenaars de kosten zelf
moeten dragen.

- Kosten verstoppingen en lekkages
Wanneer een verstopping of lekkage wordt gemeld is op voorhand niet altijd duidelijk of het een individuele of
een gemeenschappelijk (afvoer) leiding betreft. Dat wordt in veel gevallen pas duidelijk wanneer de installateur
ter plaatse is om het probleem te lokaliseren en te verhelpen. Wanneer het een gemeenschappelijke leiding
betreft komen de met herstel gepaarde kosten veelal voor rekening van de VvE. Betreft het een individuele
leiding die dienst doet aan één appartementsrecht komen de kosten veelal voor rekening van de
appartementsrechteigenaar. Bij spoedeisende gevallen kan het daarom onverhoopt voorkomen dat een
eigenaar een factuur krijgt doorbelast voor werkzaamheden waarvoor hij/zij geen opdracht heeft gegeven. Om
onnodige kosten te voorkomen worden betrokken eigenaars bij niet spoedeisende lekkages middels een brief
eerst zelf in de gelegenheid gesteld om de oorzaak vast te stellen en te laten verhelpen. Pas op het moment
dat de lekkage niet binnen de overeengekomen termijn wordt gelokaliseerd zal VvE Company een derde partij
inzetten om dit alsnog te doen.

- Garantiezaken Era.
Lekkage op het dak
Op de 2 terrassen zijn de balkonhekken vastgezet. Tevens zaten de dakranden niet goed vast. Dit
wordt opnieuw bij Era bekend gemaakt om binnen garantie te repareren.
Tussenschot bij Dhr Vermeulen: hij gaf aan dat het niet goed vastzit; dit is inmiddels afgehandeld.
Hemelwaterafvoer: water loopt erlangs en is een constructiefout volgens ons. Echter Era gaat hier niet
mee akkoord en garantie is verlopen.

- VvE Company zal alle correspondentie vanaf heden per mail verzenden. Mocht u uw correspondentie per
post willen ontvangen dan kunt u dit doorgeven tijdens de vergadering, via info@vvecompany.nl of
071-4026021.

- Openstaande actiepunten: verder geen openstaande punten.

4.b Verzekering
Het complex is verzekerd via Centraal Beheer. De polis en polisvoorwaarden zijn in te zien op de
eigenaarspagina. De VvE is het afgelopen jaar overgestapt van verzekeringsmaatschappij in verband met een
hoge schadelast n.a.v. stormschade. Hiermee is een verdubbeling van de premie voorkomen. 

Dhr. Luijckx: Waarom Centraal beheer? Antwoord: de huidige verzekering werd te duur, ook ivm de
lekkage en zodoende is er overgestapt naar Centraal Beheer.
Dhr. Knetsch: Loop even door de polis? Ik heb er geen verstand van. Waar moet ik dan op letten?
Antwoord: 

De polis heeft een eigen risico van € 750,-. Dit eigen risico is ook van toepassing wanneer
gekozen wordt voor herstel in natura. Wanneer door bijvoorbeeld lekkage aan een individuele
installatie zoals een cooker of CV schade bij de onderburen wordt veroorzaakt kan het zijn dat
eigenaars zelf dit eigen risico moeten betalen. Wanneer eigen risico door de VvE betaald moet
worden en wanneer door de eigenaar zelf wordt bepaald op basis van het modelreglement en of
de oorzaak behoord tot de gemeenschappelijke delen of privé gedeelten van een complex. 
Glasschade kan gemeld worden via de centrale meldkamer 0800-0229955.
Voor specifieke vragen kan contact worden opgenomen met VvE Company.

5. Vaststellen notulen vergadering 15-04-2019 en ondertekening door het bestuur
De VZ neemt met de aanwezigen de notulen van de vergadering van 15 april 2019 door. Met algemene
stemmen stelt de vergadering de notulen ongewijzigd vast.

De vastgestelde notulen worden door de voorzitter en de beheerder ondertekend.

6. Financieel
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6.a Verslag en benoeming kascommissie
De kascontrole 2019 is uitgevoerd door de heer Knetsch en mevrouw Lagendijk. Zij hebben de verklaring
afgegeven inhoudende: De jaarrekening 2019 geeft een getrouw beeld van de werkelijke uitgaven en de
financiële situatie. De kascommissie heeft voorts geen onregelmatigheden kunnen constateren en adviseert
de vergadering van eigenaars derhalve om in te stemmen met de jaarrekening 2019.
 
De verklaring van de kascommissie is terug te vinden op de eigenaarspagina. Was verder allemaal prima. Er
is één factuur gevonden die dubbel was.

Met algemene stemmen gaat de vergadering akkoord met de benoeming van de de heer Knetsch en mevrouw
Lagendijk als lid van de kascommissie en mevrouw Gerrits als reserve lid van de kascommissie.

6.b Vaststellen jaarrekening 2019, ondertekening door het bestuur en bestemmen resultaat
De VZ geeft een toelichting op de jaarrekening 2019. Er is een positief exploitatieresultaat gerealiseerd van €
491,47 Dit is als volgt opgebouwd:
Algemene verdeelsleutel: € 2.836,51
Verdeelsleutel stalling: € -1.125,99
Verdeelsleutel woning/berging: € -1.219,05

Het resultaat is veroorzaakt door:
- Hogere onderhoudskosten voor de woningen/bergingen;
- De kosten voor elektra van de speedgate en verlichting zijn in rekening gebracht bij de stallingsgarage;
- De onderhoudskosten voor de speedgate waren niet in de begroting opgenomen.

Stalling: tekort gaat ten laste van de eigenaars van de parkeerplaats.
Dhr. Luijckx: Waarom betalen eigenaars van parkeerplaatsen dan nog eens extra? Uitleg Bas: in
de akte van splitsing is vastgelegd.
Dhr. Petit: Is onderhoud hek is voor VVE van de 3 flats. Alle kosten voor het terrein aan de
achterkant van het complex waaronder onderhoud en vernieuwing van speedgate, verlichting en
dergelijke wordt verdeeld onder alle parkeerplaats/stallingsplaats houders. VvE De Poort en De
Burcht betalen hier dus ook voor een deel aan mee. 1x per jaar worden de kosten op basis van de
vastgestelde verdeling afgerekend.

Met algemene stemmen stelt de vergadering de jaarrekening 2019 ongewijzigd vast.

Met algemene stemmen besluit de vergadering het positieve exploitatieresultaat van € 2.836,51 toe te voegen
aan de algemene reserve.
Met algemene stemmen besluit de vergadering het negatieve exploitatieresultaat van € -1.125,99 af te
rekenen met de eigenaars van een parkeerplek/stallingsplek (€ 31,84 of € 34,74 per plek).
Met algemene stemmen besluit de vergadering het negatieve exploitatieresultaat van € -1.219,05 in de
verdeelsleutel woning/berging af te rekenen met de eigenaars (ongeveer 26,50 per appartement). 
De leden ontvangen een factuur voor het bij te betalen bedrag.

De vastgestelde jaarrekening wordt door het bestuur ondertekend.

6.c Decharge bestuur
Met algemene stemmen besluit de vergadering het bestuur van de VvE te dechargeren voor het gevoerde
beleid in boekjaar 2019.

6.d Vaststellen exploitatiebegroting 2020
Voorgesteld wordt de begroting 2020 voor de woningen gelijk te houden aan het vorige boekjaar. De begroting
van de stallingsplaatsen is in het voorstel wel verhoogd in verband met de elektrakosten en onderhoudskosten
van de speedgate. De begroting 2020 is terug te vinden op de eigenaarspagina.

Voorstel:
Voor woningen blijven kosten gelijk en voor parkeerplaatsen gaat de ledenbijdrage omhoog.
Begroting in laten gaan per 01-01-2020. Wordt met terugwerkende kracht bij de eigenaren van de
parkeerplaatsen in rekening gebracht.

Met algemene stemmen wordt de voorgestelde begroting 2020 met een totaalbedrag van € 87.810,-
ongewijzigd vastgesteld per 01-01-2020.
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7. Jaarlijks terugkerende besluiten

7.a Vaststellen incassobesluit
De incassomachtiging:
De vergadering machtigt het bestuur en de beheerder tot het nemen en uitvoeren van alle incassomaatregelen
die zij noodzakelijk achten ter incassering van achterstallige ledenbijdragen. Onder deze maatregelen vallen
tevens het uit handen geven van de vordering aan een incassobureau of 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 buitengerechtelijke kosten, de gerechtelijke kosten, alsmede de executiekosten ten laste van het
nalatige lid zullen worden gebracht. De bestuurder/beheerder zal de vordering van de VvE niet eerder aan een
gerechtsdeurwaarder of advocaat uit handen geven dan nadat het in gebreke zijnde lid volgens de
incassoprocedure van de beheerder in gebreke is gesteld.

De procedure:
De VvE-bijdrage dient voor de 1e van de betreffende maand betaald te zijn. Wanneer een eigenaar in gebreke
blijft zullen, conform de Wet Normering Buitengerechtelijke incassokosten, de volgende stappen worden
genomen:

wanneer de bijdrage 14 dagen na de voorgeschreven datum niet betaald is, wordt door de beheerder
per dezelfde datum een herinnering verzonden;
is 7 dagen na de herinnering geen betaling ontvangen, dan wordt door de beheerder per dezelfde
datum een aanmaning verzonden, waarin het bedrag van de incassokosten wordt vermeld;
is 15 dagen na de eerste aanmaning nog geen betaling ontvangen, dan zal een tweede aanmaning
worden verstuurd, met daarbij een factuur voor de genoemde incassokosten. Deze zijn 15% van het
openstaande bedrag met een minimum van € 40,-;
is 7 dagen na de tweede aanmaning nog geen betaling ontvangen, dan zal de vordering uit handen
worden gegeven aan een incassobureau.

7.b Uitkering schade verzekering
Gaat de verschuldigde uitkering een bedrag van elfduizend driehonderd vijfenveertig euro (€ 11.345,-) te
boven, dan geschiedt zij op de wijze te bepalen door de vergadering van eigenaars, zulks blijkende uit een
door het bestuur gewaarmerkt afschrift van de notulen van de vergadering. Door uitkering overeenkomstig de
voorwaarden dezer polis zal de maatschappij tegenover alle belanghebbenden volledig zijn gekweten". (artikel
15.5 van het modelreglement van splitsing, 2006). De VZ geeft een toelichting op dit voorstel. In de
voorwaarden van de verzekering is opgenomen dat de vergadering moet besluiten op welke rekening de
verzekeringspenningen moeten worden uitgekeerd. 

Het voorstel is om te besluiten dat alle uitkeringen, welke dit bedrag te boven gaan, worden uitgekeerd op de
rekening van de vereniging. De vergadering gaat met algemene stemmen akkoord.

8. Gemeenschappelijke entree
Alle eigenaren hebben 3 voorstellen ontvangen: een basis, een gemiddeld en een luxe aanpak. Deze
voorstellen zijn tijdens de vergadering toegelicht. De vergadering wordt gevraagd een besluit te nemen
betreffende het opknappen van de gemeenschappelijke entree. Uiteindelijk is er afgeweken van de voorstellen
en per module gevraagd wat de voorkeur heeft. Ook wordt besloten om voor nu alleen te beginnen met de hal
en dan volgend jaar weer verder kijken om zo de kosten beperkt te houden. De vergadering besluit de
volgende werkzaamheden uit te laten voeren:
- Entree:            Nieuwe deurmat, kosten € 346,-
                          Grijze muur grondig reinigen door Zwaan Schoonmaak, deze werkzaamheden worden
eenmalig zonder extra kosten uitgevoerd
- Centrale hal:    De hal wordt betegeld met nieuwe MOSA vloertegels door W-bouw, kosten € 2.445,95
                           De muur behangen als voorstel basis, kosten € 755,-
- Lift:                   De vloerbekleding wordt vernieuwd door linoleum in de kleur oud-groen, kosten € 1.239,04

Wat betreft financiering wordt de algehele reserve € 3900,- helemaal gebruikt en het restant wordt verdeeld
onder de bewoners (tussen € 55-75,-).

De voortgang van het opknappen komt volgende vergadering weer op de agenda.
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9. Verzoek om plaatsing pergola (appartement 217)
De heer Knetsch heeft een verzoek ingediend om een speciaal ontworpen pergola te plaatsen op zijn
dakterras. Het verzoek hiertoe is in te zien op de eigenaarspagina. Voorstel is voorgelegd aan de vergadering
en er is geen bezwaar.

10. Rondvraag en sluiting
Dhr. Simons: wordt Le Noble op de hoogte gesteld van wat er op het dak is gebeurd. Bas gaat dit
doen.
Dhr. Bakker: deur van de fietshelling klemt. Bas gaat hierachter aan.
Mevr. Zijlstra: lekkage toilet doordat lijm is losgelaten n.a.v. lekkage van vorig jaar.
Mevr. Guilleame: brengt het project Lead aan de orde en mist de steun van de VVE. Bas heeft steun
toegezegd, maar geeft geen persoonsgegevens. Is wel bereid om informatie door te sturen. Red
Company wordt nogmaals gemaild en hieronder de gegevens van Red Company: Merel Roos, Office
Manager Red-Company, Westerlaan 17, Rotterdam, 010-3037533, merel@red-company.nl  Merel
heeft aangegeven in het vervolg de VvE mee te nemen in de correspondentie.

De VZ bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering om 22:00 uur.

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

voorzitter                                             beheerder

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Besluitenlijst

VvE De Sterrewacht te Leiden

Vaststellen notulen vergadering 15-04-2019 en ondertekening door het bestuur5.
5.1 De vergadering stelt de notulen 15-04-2019 ongewijzigd vast.

Verslag en benoeming kascommissie6.a
6.a.1 De vergadering gaat akkoord met de benoeming van de heer Knetsch en mevrouw Lagendijk als lid

van de kascommissie en mevrouw Gerrits als reserve kascommissielid.

Vaststellen jaarrekening 2019, ondertekening door het bestuur en bestemmen resultaat6.b
6.b.1 Met algemene stemmen stelt de vergadering de jaarrekening 2019 ongewijzigd vast.

Met algemene stemmen besluit de vergadering het positieve exploitatieresultaat van € 2.836,51 toe te
voegen aan de algemene reserve.
Met algemene stemmen besluit de vergadering het negatieve exploitatieresultaat van € -1.125,99 af te
rekenen met de eigenaars van een parkeerplek/stallingsplek (€ 31,84 of € 34,74 per plek).
Met algemene stemmen besluit de vergadering het negatieve exploitatieresultaat van € -1.219,05 in
de verdeelsleutel woning/berging af te rekenen met de eigenaars (ongeveer 26,50 per appartement). 
De leden ontvangen een factuur voor het bij te betalen bedrag

Decharge bestuur6.c
6.c.1 De vergadering besluit het bestuur van de VvE te dechargeren voor het gevoerde beleid in boekjaar

2019.

Vaststellen exploitatiebegroting 20206.d
6.d.1 De vergadering besluit de voorgestelde begroting 2020 met een totaal bedrag van € 87.810,- per

01-01-2020 vast te stellen.

Vaststellen incassobesluit7.a
7.a.1 De vergadering neemt het incassobesluit aan.

Uitkering schade verzekering7.b
7.b.1 De vergadering besluit alle verzekeringspenningen uit te keren op de betaalrekening van de VvE.

Gemeenschappelijke entree8.
8.1 De vergadering besluit de centrale hal op te knappen. 

Verzoek om plaatsing pergola (appartement 217)9.
9.1 De vergadering gaat akkoord met het verzoek van dhr. Knetsch om een pergola op zijn balkon te

bouwen.
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Actiepuntenlijst

VvE De Sterrewacht te Leiden

Controle en eventueel afstellen deur naar hellingbaan fietsenberging
In overleg met het bestuur afgehandeld.
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 21 oktober 2020
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Bas Bakker)

Le Noble op de hoogte brengen van werkzaamheden door Van Haperen (Dakdekkers)
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 21 december 2020
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Bas Bakker)
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	93,525,891.00

