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Aan de leden van de Rijswijk, 20 mei 2019 
Vereniging VvE nr: D7273 

VvE: Langegracht 67 t/m 73 

Te: LEIDEN 

Geachte leden, 

Hierbij delen wij u mede 

beschikbaar zijn. 

dat de concept notulen van de afgelopen ledenvergadering 

In de vergadering van uw VvE is besloten de notulen, om kosten te besparen, niet meer per post aan te 
bieden. De notulen zijn digitaal beschikbaar in: "Portaal 2100 van VVE Beheer BV" 

Aanmelden kan via: https://portaal.vve-beheer.nl  

Wat is Portaal 2100? 

Portaal 2100 van VVE Beheer BV is een beveiligde website waarop u, vanaf iedere locatie, 24 uur per dag 

en 7 dagen per week toegang heeft tot een groeiende hoeveelheid gegevens en documenten van uw VvE. 
Ook vind u hier de status van uw betalingen aan de VvE, uw aandeel in de reserve voor uw aangifte in 

BOX3 enz., enz. 

Aangaande de notulen 

Ziet u onvolkomenheden in de concept notulen of heeft u opmerkingen hierover, dan verzoeken wij u ons 

hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Mocht u in de loop van het (boek)jaar vragen hebben inzake het al dan niet uitgevoerd zijn van bepaalde 

zaken, dan vernemen wij dat graag van u. Eventueel kunnen dan (alsnog) maatregelen worden genomen 

dan wel kunnen wij u (en/of de vergadering) informeren over de situatie. 

Dringend verzoeken wij u niet te wachten tot de volgende vergadering maar reeds "nu" actie te 

ondernemen. Hierdoor kan het verloop van de volgende vergadering positief worden beïnvloed. 

Wilt u van deze notulen alsnog een papieren versie ontvangen neem dan via onderstaand telefoonnummer 

contact met ons op of stuur een brief. 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op. 

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd, verblijven wij, met vriendelijke groeten 

namens de Ver= egde dministratiekantoren voor WE Beheer B.V. 

M. Pron~:~ 

a 
Verenigde dministratiekantoren voor VVE Beheer B.V. -- 14 w; 
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~O vve beheer 

VvE: Langegracht 67 t/m 73 MP, 160519 
Te: Leiden VvE nr: D7273 

NOTULEN 
Vergadering gehouden op 16 mei 2019 
te Leiden 

1. OPENING 
De voorzitter, de heer P. van Wijk , opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom. 

Namens VVE Beheer B.V. is aanwezig, de heer M. Pronk. 

2. VASTSTELLEN AANTAL AANWEZIGE STEMMEN 
Van de 38 uit te brengen stemmen zijn er 18 aanwezig; daar dit de tweede vergadering is conform 
het vigerend Reglement van Splitsing van Eigendom, kunnen over geagendeerde onderwerpen 
rechtsgeldige besluiten worden genomen. 

3. COMMUNICATIE AANGAANDE DE VERGADERING 
Als gevolg van de verdere digitalisering en stijgende kosten v.w.b. de verzending van poststukken 
geeft de representant(e) van WE Beheer BV aan dat de vergadering kan besluiten slechts een 
beperkte notitie aan de leden te sturen dat de bescheiden klaar staan om te downloaden in het 
portaal van VVE Beheer BV. Voor de convocatie en agenda van de ledenvergadering geldt dan dat 
alleen die bescheiden worden verstuurd en de bijlagen in het portaal worden geplaatst. Voor de 
notulen geldt dat dan alleen nog een memo wordt verstuurd dat de notulen in het portaal klaar 
staan om te downloaden. 

N.B. Een volgende stap wordt dat in het portaal op termijn u de mogelijkheid geboden wordt om voor u 
zelf te bepalen of u i berhaupt nog VvE gerelateerde post wilt ontvangen of dat alleen nog maar 
digitaal wenst te ontvangen. Uitzonderingen zullen hierop vooralsnog blijven bestaan zoals het 
mogelijk noodzakelijkerwijs versturen van aanmaningen, aangetekende brieven, zaken die 
reglementair alszodanig worden voorgeschreven. 

a. Verzending van de agenda: 
De vergadering besluit het voorstel om de poststroom te beperken wel te aanvaarden. 

b. Verzending van de notulen van de vergadering: 
De vergadering besluit het voorstel om de poststroom te beperken wel te aanvaarden. 

4. VASTSTELLEN NOTULEN VERGADERING  DD  17 APRIL 2018 
Bij punt 4a en b staat vermeld de heer Schipperrij, maar dat moet de heer Schipperheijn zijn. 

Met inachtneming van bovenstaande worden de notulen met algemene stemmen vastgesteld. 

Nb: 
De besproken en zonodig gewijzigde actielijst wordt met de notulen van heden meegezonden. 

5. JAARSTUKKEN 2018 
a. (Mondeling) verslag van de kascommissie: 

De bestuurder verwijst naar de met de agenda meegezonden, door de kascommissie 
ondertekende, goedkeurende verklaring. 
De heer Schipperheijn geeft namens de kascommissie een toelichting over de jaarstukken 
2018. Hij heeft geconstateerd dat er een foutieve boeking is gedaan die reeds door bestuurder 
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DO vve beheer 

Te: Leiden 

b.  

c.  

d.  

7. HET 

en 
uw 

VvE: Langegracht 

6. BEGROTING 
Na 
algemene 
reserveringen. 

De 

Ter 
hebben 
eigenaren 
dagelijks 

Wat 
VVE 

handomdraai 
Callcenter 

67 t/m 73 

is gecorrigeerd. Namens de kascommissie 
en de bestuurder van de VvE te 
financiële beheer. 

Bespreken en vaststellen van 
bestuurder/administrateur over 
De stukken zoals deze aan de leden 
zodanig vastgesteld. Het bestuur 
beleid. 

Bestemmen exploitatiesaldo 
Met algemene stemmen wordt 

• Het nadelige exploitatiesaldo 
groot onderhoud gebracht; 

• Het nadelige exploitatiesaldo 
onderhoud gebracht; 

• Het voordelige exploitatiesaldo 
groot onderhoud gebracht; 

• Het voordelige exploitatiesaldo 
exploitatiereserve D-kosten 

(Her)benoemen leden kascommissie: 
De heer G.M. Schipperheijn stelt 
herbenoemd. De heer D. Toet (71E) 
stelt zich zondoende niet meer 
voor de kascommissie, het bestuur 
ervan bewust dat een kascommissie 

EN BIJDRAGE LEDEN 
een toelichting door de bestuurder 

stemmen als zodanig vastgesteld. 

(OPNIEUW) VASTSTELLEN 
voorgestelde procedure wordt met 

vergadering wordt gevraagd of 
bij de VvE. Het bestuur is bereid 

als zij weten wie het zijn. 
"De stand van de bijdrage" 

te doen bij vragen: 
Beheer Portaal 2100 is een beveiligde 

7 dagen per week toegang heeft 
VvE. Heeft u vragen over de door 

beschikbaar. Heeft u 
is fincall@vve-beheer.nl . 

MP, 160519 
VvE nr: D7273 

geeft hij de vergadering in overweging het bestuur 
dechargeren voor het door hen in de verslagperiode gevoerde 

de jaarstukken alsmede het dechargeren van de 
het boekjaar 2018: 

zijn aangeboden, worden met algemene stemmen als 
en de bestuurder worden gedechargeerd voor het gevoerde 

2017: 
besloten het exploitatiesaldo als volgt te bestemmen: 

A-kosten van € 396,30 wordt ten laste van de reserve 

B-kosten 782,09 wordt ten laste van de reserve groot 

C-kosten € 3.831,02 wordt ten gunste van reserve 

D-kosten € 50,47 wordt ten gunste van de 
gebracht. 

zich opnieuw beschikbaar en wordt met algemene stemmen 
meldt dat hij binnenkort zijn appartement zal verkopen en 

beschikbaar. Geen aanwezige stelt zich als 2e  lid beschikbaar 
zal opzoek gaan naar een 2e  lid. De vergadering is zich 

uit tenminste 2 leden dient bestaan (art. 2:48 lid 2BW). 

2019 — BESPREKEN EN VASTSTELLEN 
worden de voorgestelde begroting en de bijdrage leden met 

Ook wordt hierbij gesproken over de hoogte van de 

VAN DE INCASSOPROCEDURE 
algemene stemmen vastgesteld. 

er contact wordt opgenomen met mensen die een achterstand 
om hierover in contact te treden met die betreffende 

De bestuurder verwijst het bestuur naar het Portaal waar men 
kan downloaden. 

website waarop u, vanaf iedere locatie, 24 uur per dag 
tot een groeiende hoeveelheid gegevens en documenten van 

u te betalen bijdrage aan de VvE, de informatie is in een 
toch nog een vraag: het  e-mail  adres van het Financieel 
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DO vve beheer 

   

VvE: Langegracht 67 t/m 73 
Te: Leiden 

 

MP, 160519 
VvE nr: D7273 

8. HET (OPNIEUW) VASTSTELLEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Het huishoudelijk reglement wordt met algemene stemmen vastgesteld. 

• Geen fietsen en meubelstukken op gang; 
• Afval  etc.  in de gangen (wordt vermoedelijk achtergelaten na een verhuizing) 
• Geen fietsen bij verhuizing in de fietsenkelder achterlaten (er zijn hoogstwaarschijnlijk 

weer 8 weesfietsen); 
• Dakterrassen schoon houden (bijvoorbeeld geen sigarettenpeuken). 

De vergadering neemt kennis van bovengenoemde punten. De voorzitter legt uit dat hij de 
afgelopen periode 3 maal een busje heeft gehuurd om diverse goederen die zijn achtergebleven af 
te voeren. Dit zorgt voor ergernis en het zou prettig zijn als (ver)huurders ook hun 
verantwoordelijkheid nemen om het complex gezamenlijk netjes te houden. 
Ter vergadering wordt duidelijk dat er een Spaans gezin (met 3kinderen) is die met regelmaat 
spullen zet op de gang zet omdat zij in de woning maar beperkt ruimte hebben. De vergadering 
vraagt zich of het verzekeringstechnisch wel verantwoord dat zij daar met zijn vijven wonen. De 
bestuurder zal dit opnemen met Kok Assurantiën (de tussenpersoon). Uitkomst hiervan zal in de 
notulen worden vermeld. 

Nb. Omdat de bestemming particuliere bewoning is worden er geen specifieke eisen gesteld door de 
verzekeraar, mits er sprake zal zijn van kamerverhuur. Kamerverhuur is een risicowijziging welke 
gemeld zou moeten worden bij de verzekeraar. 

9. BESLUITVORMING TOT HET DOEN UITVOEREN VAN DE WERKZAAMHEDEN ZOALS 
VERMELD IN HET MJOP VOOR HET LOPENDE EN OPVOLGENDE BOEKJAAR ALSMEDE DE 
DAARUIT VOORTVLOEIENDE FINANCIELE CONSEQUENTIES. 
ONDERMEER KOMT AAN DE ORDE: 
a. 2020: Reinigen kunststofkozijnen en het grind/daktegels alsmede het vernieuwen 

voegwerk waterslagen: 
Het bestuur alsmede de bestuurder worden gemandateerd om voor de genoemde 
werkzaamheden in opdracht te geven ten laste van de betreffende reserve. 

Vervolgens komt aan de orde de door de fa. Meijer (onderaannemer van Texa Dakbeheer) 
uitgevoerde dakwerkzaamheden. Na inspectie van een onafhankelijk bouwkundige is vastgesteld 
dat bepaalde werkzaamheden nog niet correct of onvolledig zijn uitgevoerd. Dit is gemeld bij Texa 
die vervolgens Meijer opnieuw heeft aangestuurd om de werkzaamheden alsnog uit te voeren. Het 
vertrouwen in deze beide partijen is nu beschadigd, ook vanwege het feit dat er dakpannen zijn 
gebruikt die niet volledig aansluiten op de bestaande dakpannen. Het bestuur en de bestuurder zijn 
hier nog over in gesprek met Texa. De bestuurder legt uit dat er door Texa is voorgesteld om 1 dak, 
welke het meeste last heeft van weersinvloeden, te voorzien van de nieuwe dakpannen. Deze 
dakpannen worden vastgelegd met behulp van panhaken omdat te voorkomen dat deze opnieuw 
los komen te liggen. Dit voorstel wordt momenteel nog uitgewerkt. De vergadering neemt hier 
kennis van. 

10. BESPREKEN EN BESLUITEN MOGELIJKHEDEN TOT PLAATSING VAN ZONNEPANELEN EN 
DAARUIT VOORTVLOEIENDE FINANCIELE CONSEQUENTI ES 
a. Vervanging schutting op het grote dakterras alsmede het plaatsen van een opberghok: 

De vergadering stemt er mee in om de schutting ten laste van de VvE door een timmerman te 
laten herstellen. Er is reeds vastgesteld dat deze niet vervangen hoeft te worden. Plaatsing van 
een opberghok wordt door de vergadering niet akkoord bevonden. 
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o ENAND 

Op aanvragen, aanbiedingen en tot stand gekomen overeenkomsten ten behoeve ven 
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gedeponeerde voorwaarden ven toepassing. Atschdtt wordt u op aanvraag verstrekt. 

K.v.K. Den Haag nummer: 27064221. BTW'nummer'. NL004667517801 

00 vve beheer 

VvE: Langegracht 67 t/m 73 
Te: Leiden 

MP, 160519 
VvE nr: D7273 

b. Deuren van de appartementen in de het kader van gelijkvormigheid: 
De voorzitter geeft een toelichting over dit punt. De heer J.A.W. van der Helm heeft hier onlangs 
een offerte voor ontvangen en de kosten bedraagt +/- € 40.000,00. Na een korte 
gedachtewisseling wordt afgesproken om het voorstel verder uit te werken waarbij er ook wordt 
gekeken om de huidige deuren te schilderen. Definitief besluit zal genomen worden tijdens de 
eerstvolgende algemene ledenvergadering te houden in 2020. De bestuurder zal eveneens 
kijken wat de financiële consequenties zijn voor de VvE, aangezien de genoemde 
werkzaamheden niet vermeld staan in het MeerJaren OnderhoudsPlan. 

11. (HER) BENOEMINGEN 
a. Voorzitter van de vergadering / VvE: 

De heer P. Van Wijk heeft zich opnieuw beschikbaar gesteld, en wordt als zodanig herbenoemd. 

b. Leden van het bestuur: 
Mevr. C.M.S. Bornhaupt wordt met algemene stemmen herbenoemd en de heer J.A.W. Van der 
Helm. Het bestuur bestaat uit de heren van Wijk en Van der Helm en mevrouw Bornhaupt. 

c. Leden van de technische commissie: 
De heren G.M.J. Schipperheijn en G.L.B. Thielemans worden herbenoemd. 

d. Ingeschrevene in de KvK: 
De bestuurder zorgt voor de wijziging. 

12. RONDVRAAG 
Aandacht voor het periodiek schoonmaken van de dakterrassen, dakgoten en ventilatieroosters. 
De voorzitter meldt dat er voor het onderhouden van het ventilatiesysteem een onderhoudscontract 
is afgesloten. Verder heeft de schoonmaker opdracht gekregen om m.b.v een hoogwerker de goten 
schoon te maken. Het bestuur heeft geconstateerd dat er veel sigarettenpeuken op het terras 
liggen, onlangs is er een asbak neergezet. Aan ieder het verzoek om de terrassen gezamenlijk 
schoon te houden. 

Verder komt overlast van de sportschool aan de orde. Het bestuur zal dit opnemen met de eigenaar 
van het pand. 

Kort komt aan de orde het vervangen van het slot van de entreedeur. Hier over is wat spraak 
verwarring omdat er ter vergadering duidelijk wordt gemaakt dat deze onlangs is vervangen. De 
entreedeur klemt momenteel alleen en hier wordt nog aangewerkt. 

Tot slot wordt er nog stilgestaan bij een aantal lopende lekkages. Afgesproken wordt om aan 
loodgietersbedrijf Freek van Os te vragen wat de onderhoudscondities zijn van de waterleidingen 
binnen het complex. Het idee leeft dat deze aan vervanging toe zijn. De bestuurder zal navraag 
doen. 

13. SLUITING 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en wenst de leden wel thuis. 
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K.v.K. Den Haag nummer: 27084221.137W-nummer: NL004887517801 

DO vve beheer 

VvE: Langegracht 67 t/m 73 
Te: Leiden 

 

MP, 160519 
VvE nr: D7273  

Notulen vastgesteld ter vergadering van  

Akkoord (waarnemend) voorzitter Akkoord bestuurder / administratief 
van de vergadering: beheerder: 

Besluitenlijst 

actiepunt datum omschrijving termijn wie 
5 16-52019 Bestemmen exploitatiesaldi. Gereed VVE Beheer i 
8.1 16-52019 Gezamenlijk het complex schoon houden. Doorlopend Leden 

8.2 16-5-2019 
Navraag doen bij de verzekeraar i.v.m. aantal 
bewoners per appartement. Gereed VVE Beheer 

9 16-5-2019 
Uitvoeren besluit aangaande voorgestelde 
werkzaamheden MJOP i.o.m. het bestuur. Direct VVE Beheer 

10a 16-5-2019 Uitvoeren besluit herstellen schutting. Direct VVE Beheer 

10b 16-5-2019 
Uitwerken voorstel voordeuren en agenderen ALV 
2020. 2019/2020 

Bestuur / 
VVE Beheer 

112.1 16-5-2019 Navraag onderhoudscondities waterleidingen. Direct VVE Beheer 

f
' 
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