
Notulen

VvE De Sterrewacht te Leiden

Notulen van de Vergadering van eigenaars (met digitale ondersteuning), gehouden maandag 12 april 2021,
aanvang 19:30 uur.

Totaal aantal stemmen: 5203; aantal stemmen vertegenwoordigd: 2776 (53,35 procent)

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

1. Vaststellen quorum en opening door de voorzitter
De heer Bakker (hierna: VZ) zit de vergadering voor. De VZ opent de vergadering om 19:30 uur en heet de
aanwezigen van harte welkom.

Van de 5203 in totaal uit te brengen stemmen zijn er 2276 stemmen vertegenwoordigd (53,35%), hetgeen
voldoende is om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.

2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Bestuur en beheerder

4.a Mededelingen
- Datum vaststellen volgende ALV
Voorgesteld wordt de volgende ALV te houden op maandag 11 april 2022. De vergadering gaat hiermee
akkoord.

- 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.
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- Update dak
Era Contour heeft een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van de lekkage op het dak. Hierbij is het dak
onder water gezet en zijn structureel een aantal stappen doorlopen om de oorzaak te achterhalen. Daarnaast
zijn de siermuurtjes belast waarna deze als oorzaak van de lekkage zijn uitgesloten. Een deel van het dak zal
van een nieuwe laag dakbedekking worden voorzien waarna de gevolgschade wordt hersteld.

- Update dopjes voor de schuifpuien
De dopjes van de schuifpuien zijn door de accountmanager ontvangen en kort na de vergadering bij het
bestuur afgeleverd. Eigenaars die deze dopjes willen ontvangen kunnen hiervoor contact opnemen met het
bestuur.

5. Vaststellen notulen vergadering 14-09-2020 en ondertekening door het bestuur
De VZ neemt de notulen van de vergadering van 14-9-2020 door. Er zijn twee aanpassingen:

Mevrouw Slingerland-Telkamp geeft aan dat onder punt 8 de volgende zaken hadden moeten worden
opgenomen:
1. Vlakke vloer in de lift;
2. Deurmat van een betere kwaliteit;
3. Tegelvloer eruit halen en opnieuw laten betegelen met dezelfde MOSA-vloertegels;
4. Wanden laten betegelen (om de hal hufterproof, stoot- en krasvast maken) met een witte MOSA-muurtegel
met een reliëf; tot hoofdhoogte/lambrisering, de vensterbank meenemen;
5. Daarboven behangen (glad glasvlies) en sausen (wit); met de opdracht om ter plekke nog te bekijken wat
aan behang behouden kan worden (in het hoge deel) om eventueel wat kosten te besparen;
Stelpost: het verplaatsen van het huisnummerbord (uurloon).
Punt 5 is niet opgenomen in de notulen en wordt alsnog toegevoegd.

Onder agendapunt 10 staat mevrouw Guilleame. Dit moet worden mevrouw Slingerland-Telkamp.

De VZ brengt het vaststellen van de notulen met bovenstaande wijziging en de ondertekening door de
beheerder namens het bestuur in stemming:
Totaal aanwezigen stemmen: 2776
Totaal niet uitgebrachte stemmen:231
Totaal uitgebrachte stemmen: 2045, waarvan:
2207 stemmen voor
0 stemmen tegen
222 stemmen blanco

Met algemene stemmen stelt de vergadering de notulen van de vergadering van 14-9-2020 met bovenstaande
wijzigingen vast en worden deze ondertekend door de beheerder.

6. Financieel

6.a Verslag en benoeming kascommissie
De kascontrole 2020 is uitgevoerd door de heer Knetsch en mevrouw Lagendijk. Zij hebben de verklaring
afgegeven inhoudende: De jaarrekening 2020 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 2020.

Mevrouw Lagendijk geeft aan dat zij dit jaar meer moeite hadden om de bedragen dit jaar te linken aan de
contracten en dat zij sommige opdrachten niet terug konden vinden.
De VZ geeft aan erop te letten dat facturen voorzien worden van een opdracht. Jaarlijks worden de
indexeringsberichten aan de contracten toegevoegd. Aan de hand van het indexeringsbericht en de betaalde
contractsprijs van het voorgaande jaar kan gecontroleerd worden of contractspartijen de aangegeven
indexering goed hebben verwerkt.

De VZ brengt de herbenoeming van de heer Knetsch en mevrouw Lagendijk in stemming:
Totaal aanwezigen stemmen: 2776
Totaal niet uitgebrachte stemmen: 347
Totaal uitgebrachte stemmen: 1929, waarvan:
2141 stemmen voor
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0 stemmen tegen
288 stemmen blanco

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

6.b Vaststellen jaarrekening 2020, ondertekening door het bestuur en bestemmen resultaat
De VZ geeft een toelichting op de jaarrekening 2020. Er is een negatief gesaldeerd exploitatieresultaat
gerealiseerd van € 462,21. De jaarrekening laat een positief resultaat zien in de verdeelsleutels "algemeen" en
"stalling". Het voorstel is om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve van de betreffende
verdeelsleutel. De jaarrekening laat een negatief resultaat zien in de verdeelsleutel "woningen/bergingen".
Deze overschrijding wordt veroorzaakt door incidentele kosten aan de lift en het dak. Het voorstel is om het
negatieve resultaat ten laste te brengen van de betreffende algemene reserve.

De VZ brengt het vaststellen van de jaarrekening 2020 en de ondertekening door de beheerder namens het
bestuur in stemming:
Totaal aanwezige stemmen: 2776
Totaal niet uitgebrachte stemmen: 115
Totaal uitgebrachte stemmen: 2661, waarvan:
2568 stemmen voor
0 stemmen tegen
93 stemmen blanco

Met algemene stemmen stelt de vergadering de jaarrekening 2020 ongewijzigd vast en wordt deze
ondertekend door de beheerder namens het bestuur.

De VZ brengt het bestemmen van het exploitatieresultaat in stemming:
Totaal aanwezige stemmen: 2776
Totaal niet uitgebrachte stemmen: 115
Totaal uitgebrachte stemmen: 2661, waarvan:
2661 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 stemmen blanco

Met algemene stemmen besluit de vergadering om het negatieve gesaldeerde exploitatieresultaat te
onttrekken dan wel toe te voegen aan de betreffende reserves.

6.c Decharge bestuur
De VZ brengt het dechargeren van het bestuur in stemming:
Totaal aanwezige stemmen: 2776
Totaal niet uitgebrachte stemmen: 115
Totaal uitgebrachte stemmen 2661, waarvan
2568 stemmen voor
0 stemmen tegen
93 stemmen blanco

Met algemene stemmen besluit de vergadering het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid in
boekjaar 2020.

6.d Vaststellen exploitatiebegroting 2021
De VZ licht de voorgestelde begroting 2021 toe. Voorgesteld wordt om de begroting gelijk te houden aan het
vorige boekjaar.

De VZ brengt de voorgestelde begroting 2021 in stemming:
Aantal aanwezige stemmen: 2776
Aantal niet uitgebrachte stemmen: 115
Aantal uitgebrachte stemmen: 2661, waarvan:
2661 stemmen voor 
0 stemmen tegen
0 stemmen blanco
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Met algemene stemmen besluit de vergadering de voorgestelde begroting 2021 met een totaalbedrag van €
67.810,- ongewijzigd vast te stellen.

De periodieke bijdrage blijft gelijk en is terug te vinden op de eigenaarspagina.

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.

De VZ brengt het incassobesluit in stemming:
Totaal aanwezige stemmen: 2776
Totaal niet uitgebrachte stemmen: 115
Totaal uitgebrachte stemmen: 2661, waarvan
2661 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 stemmen blanco

Met algemene stemmen stelt de vergadering het incassobesluit ongewijzigd vast.

7.b Uitkering door verzekeraar bij schade
De VZ geeft aan dat wanneer de verschuldigde uitkering een bedrag van elfduizend driehonderd vijfenveertig
euro (€ 11.345,–) te boven gaat, de vergadering een besluit dient te nemen op welke rekeningen de
schadepenningen uitgekeerd moeten worden. Om een extra vergadering te voorkomen wanneer er een
schadepenning uitgekeerd moet worden die hoger is dan € 11.345,-, wordt er voorgesteld om de
schadepenningen op de rekening van de vereniging te laten storten. De beheerder kan het bedrag indien
nodig aan de betreffende eigenaar over maken.

De VZ brengt het voorstel in stemming:
Totaal aanwezige stemmen: 2776
Totaal niet uitgebrachte stemmen: 316
Totaal uitgebrachte stemmen: 2460, waarvan:
2460 stemmen voor
0 stemmen tegen
0 stemmen blanco
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Met algemene stemmen gaat de vergadering akkoord om schadepenningen ongeacht de hoogte hiervan op de
rekening van de VvE te laten storten.

8. Besluitvorming uitvoering planmatig onderhoud ten laste van het reservefonds

8.a Update en besluitvorming inzake het opknappen van de hal
De VZ geeft het woord aan mevrouw Slingerland-Telkamp. 

Naar aanleiding van de voorgaande vergadering waarin is besloten om de hal op te knappen is de vloer van
de lift reeds vervangen. Het vervangen van de vloer is goedkoper uitgevallen. Verschillende eigenaars hebben
aangegeven tevreden te zijn over het resultaat. De vloer in de lift gaat ongeveer 5 a 10 jaar mee. Het
vervangen van de vloer moet in het MJOP worden opgenomen. 
Het is bij verhuizingen belangrijk om voorzichtig om te gaan met de vloer, met name elektrische steekwagens
kunnen schade aan de vloer veroorzaken.

Na de vergadering heeft mevrouw Slingerland-Telkamp opnieuw contact gehad met WBouw en gevraagd om
een geactualiseerde offerte. De geactualiseerde offerte met de volgende werkzaamheden is uiteindelijk door
WBouw verstrekt:
Tegels vloer en wanden, behangen; vernieuwen deurmat; behangen en sauzen boven de tegellambrisering;
vloer lift. Het contact met WBouw werd steeds moeizamer. In de maand waarin de werkzaamheden moesten
worden uitgevoerd waren leveringsproblemen van de tegels en andere kleine zaken. Als gevolg van diverse
problemen is besloten om niet meer met WBouw verder te gaan. De tegelspecialist heeft de firma KOERS
aangeraden. De offerte is pas kort voor de vergadering aan mevrouw Slingerland-Telkamp verzonden. De
offerte ziet er professioneel uit maar is behoorlijk hoog.

Een van de eigenaars geeft aan dat het andere complexen aan de edisonstraat de hal wel hebben aangepast.
Daarnaast had ze graag een sfeerimpressie gehad. Mevrouw Slingerland-Telkamp geeft aan moodboards te
hebben gemaakt waaruit de sfeer naar voren gekomen is. Deze zijn tijdens een eerdere vergadering aan de
leden getoond.
Mevrouw Slingerland-Telkamp wil de voorbereidingen en coördinatie van de uitvoering graag overdragen aan
een andere bewoner. Ze heeft er veel tijd in gestopt en inmiddels al 5 bedrijven benaderd. 
Een van de eigenaars vraagt of VvE Company een adres heeft van een betrouwbaar bedrijf. Onlangs heeft de
firma P. Meijer uit Leiderdorp een entree gerenoveerd waarvan de kwaliteit zeer goed was.

Er zijn geen leden die zich aanmelden om de voorbereiding en begeleiding van de uitvoering van de
halrenovatie willen overnemen. De leden willen het ook niet uitbesteden aan VvE Company.
De volgende acties worden nog uitgevoerd:
- De VZ vraagt intern een betrouwbaar bedrijf voor het opnieuw tegelen in de hal. P. Meijer Bad & Tegel te
Leiderdorp.
- Tessa vraagt een bij haar bekende tegelzetter of hij de klus wil uitvoeren.
- Mevrouw Slingerland-Telkamp vraagt of er in de offerte van Koers nog posten zijn om op te besparen.

Herhaling dit is wat wij besproken hebben tijdens de vergadering van 2020:
Wensenlijst was: nieuwe deurmat van goede kwaliteit, schoon laten maken van de grijze tegelwand (gratis)
door Zwaan schoonmaak, vervangen van de tegelvloer met dezelfde MOSA-tegels, lambrisering muurtegels
met witte MOSA-wanttegels met een reliëf en behangen en sauzen van het behang daarboven.

9. Rondvraag en sluiting
Rondvraag: 

Gevraagd wordt of het een idee is om de begroting te verhogen. De VZ geeft aan dat de begroting is
overschreden door incidentele kosten. Mocht er volgend jaar opnieuw een overschrijding zijn dan zal
de begroting structureel verhoogd moeten worden.
De heer (Michiel) geeft aan dat er een barst in de zijkant van de schuifpui zit. De VZ geeft aan dat dit
gemeld dient te worden bij VvE Company.
Gevraagd wordt of het mogelijk is om eerder te vergaderen. De VZ geeft aan dat dit het geval is.
De heer Simons geeft aan dat hij met de heer Vermeulen heeft gesproken en dat er vermoedelijk nog
steeds problemen zijn met de glazen tussenschotten op de balkons. Bij een sterkte wind is hij bang
dat het glas loskomt. De heer (Edgar) geeft aan dat bij twijfel eigenaren contact op kunnen nemen met
Era via HomeDNA.
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Mevrouw Lagendijk geeft aan dat zij last heeft van kookluchten van buren. Mevrouw
Slingerland-Telkamp geeft aan dat dit al eerder gespeeld heeft en dat toen de buizen verkeerd
aangesloten worden. De heer Simons bevestigt dit. 
Mevrouw Slingerland-Telkamp geeft aan dat zij vermoed dat één hanglamp in de hal defect is.
Mevrouw Den Elsen-Ravensbergen geeft aan dat zij hier nog een keer naar zal kijken. Mocht het niet
lukken om dit te repareren, zal zij VvE Company inschakelen om dit te laten herstellen.
De heer Luiks geeft aan dat hij deze wijze van vergaderen niet erg fijn vindt.

De VZ bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering om 21:30 uur.

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

voorzitter                                             beheerder

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

VvE De Sterrewacht te Leiden

Vaststellen notulen vergadering 14-09-2020 en ondertekening door het bestuur5.
5.1 Met algemene stemmen stelt de vergadering de notulen van de vergadering van 14-9-2020 met de

volgende wijzigingen vast:
Mevrouw Slingerland-Telkamp geeft aan dat onder punt 8 de volgende zaken hadden moeten
worden opgenomen:
1. Vlakke vloer in de lift;
2. Deurmat van een betere kwaliteit;
3. Tegelvloer eruit halen en opnieuw laten betegelen met dezelfde MOSA-vloertegels;
4. Wanden laten betegelen (om de hal hufterproof, stoot- en krasvast maken) met een witte
MOSA-muurtegel met een reliëf; tot hoofdhoogte/lambrisering, de vensterbank meenemen;
5. Daarboven behangen (glad glasvlies) en sausen (wit); met de opdracht om ter plekke nog
te bekijken wat aan behang behouden kan worden (in het hoge deel) om eventueel wat
kosten te besparen;
Stelpost: het verplaatsen van het huisnummerbord (uurloon).
Punt 5 is niet opgenomen in de notulen en wordt alsnog toegevoegd.

Onder agendapunt 10 staat mevrouw Guilleame. Dit moet worden mevrouw
Slingerland-Telkamp

Verslag en benoeming kascommissie6.a
6.a.1 Met algemene stemmen gaat de vergadering akkoord met de herbenoeming van de heer Knetsch en

mevrouw Lagendijk als lid van de kascommissie.

Vaststellen jaarrekening 2020, ondertekening door het bestuur en bestemmen resultaat6.b
6.b.1 Met algemene stemmen stelt de vergadering de jaarrekening 2020 ongewijzigd vast.
6.b.2 Met algemene stemmen besluit de vergadering om het negatieve gesaldeerde exploitatieresultaat te

onttrekken dan wel toe te voegen aan de betreffende reserves.

Decharge bestuur6.c
6.c.1 Met algemene stemmen besluit de vergadering het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid

in boekjaar 2020.

Vaststellen exploitatiebegroting 20216.d
6.d.1 Met algemene stemmen besluit de vergadering de voorgestelde begroting 2021 met een totaalbedrag

van € 67.810,- ongewijzigd vast te stellen.

Vaststellen incassobesluit7.a
7.a.1 Met algemene stemmen stelt de vergadering het incassobesluit ongewijzigd vast.

Uitkering door verzekeraar bij schade7.b
7.b.1 Met algemene stemmen gaat de vergadering akkoord om schadepenningen ongeacht de hoogte

hiervan op de rekening van de VvE te laten storten.
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	57,792,825.00

