
Notulen

VvE woningen appartementengebouw "de Pelikaan" te Leiden

Notulen van de Algemene ledenvergadering, gehouden woensdag 13 maart 2019, aanvang 19:30 uur.

Aanwezig
De heer N. Aamimi, De heer P. Crosta, De heer J. Lardée, De heer G.F. Meijer, Mevrouw Oosterhof en/of
Mevrouw C. Brocken, De heer J.P. Tintel, De heer Z. Ufuk Dirim, Mevrouw C.A. Wagner, De heer P.F.R. van
Weerlee
Volmacht afgegeven
De heer J. Callies, De heer W.C. de Keizer, De heer F.H. Sonderen en Mevrouw B. Sonderen-Kreunen,
Mevrouw L. van Waveren
Afwezig
De heer T. Beekema, De heer J.N. van Bemmel, De heer K.J. van Ede van der Pals, Mevrouw M.K. Kreeft, De
heer C. Levallois en De heer C. Nachampassak, De heer E. Niewold, De heer M. Polman, De heer A.J. van
der Post, De heer J.R. Reitsma, De heer A.I. Saffery, De heer J.B. Spits, De heer H.P. Sprokkreeff
Overig aanwezig
De heer B. Bakker - VvE Company BV

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

Van de 25 in totaal uit te brengen stemmen zijn er 13 stemmen vertegenwoordigd (52%), hetgeen voldoende
is om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.

De aanwezigen stellen zich kort voor. Er zijn 2 bewoners aanwezig die recent in het complex zijn komen
wonen.

2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

3. Vaststellen agenda
Met algemene stemmen stelt de vergadering de agenda ongewijzigd vast.

4. Mededelingen bestuur en beheerder
- Datum volgende ALV
De volgende ALV wordt gehouden op woensdag 4 maart 2020.

- Onderhoud privé gedeelten
De accountmanager van VvE Company 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.

De VvE heeft een contract met ontstoppingsbedrijf RRS. Voor verstoppingen kunnen eigenaars RRS bellen.
Het adres is bekend bij RRS. Het was voor leden niet duidelijk dat de VvE een ontstoppingscontract bij RRS
heeft. Het bestuur gaat nadenken over een bericht aan nieuwe eigenaars waar belangrijke zaken zoals het
ontstoppingscontract in vermeld worden. Meegenomen wordt dat nieuwe eigenaars moeten worden verwezen
naar de portal en het huishoudelijk reglement.

Er ontstaat discussie over het schoonmaken en onderhouden van de balustrade. Leden hebben zelf de
verantwoordelijkheid voor het schoonmaken en onderhouden van de prive gedeelten. Sommige leden maken
de ramen en de afdekkers zelf schoon. Anderen doen dit niet waardoor op sommige plekken de afdekkers
groen zijn uitgeslagen. Er zijn grote verschillen waardoor het niet mooi is.
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Enkele platen op de balkons boven de "Bad Habits" hangen los. Ook is het weer in sommige platen getrokken
waardoor ze er niet mooi meer uit zien. Deze platen moeten na de kitwerkzaamheden die binnenkort worden
uitgevoerd in ieder geval weer vastgezet worden.

- 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.

- Certificering
Vanaf februari 2019 is VvE Company een SKW gecertificeerde VvE beheerder, wat betekent dat VvE
Company aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet en aan moet blijven voldoen. Jaarlijks voert het SKW daarom
een steekproef uit op de administraties van verenigingen in beheer bij VvE Company (waarbij vertrouwelijk met
de VvE gegevens wordt omgegaan) om de kwaliteit van dienstverlening te kunnen toetsen. Daartoe is echter
toestemming vereist vanuit de betreffende verenigingen, deze wordt ter vergadering gevraagd. De ALV geeft
aan deze toestemming te verlenen.

- Update diverse werkzaamheden.
De accountmanager geeft een update van de diverse werkzaamheden.

LED verlichting
De verlichtingsarmaturen zijn vervangen voor energiezuinige LED verlichting. De nieuwe armaturen hebben
een hoge lichtopbrengst. De leden waren verrast door de aanwezige monteurs en willen in het vervolg graag
een bericht als dergelijke werkzaamheden worden uitgevoerd. 

Kitwerk
Tussen de muurafdekkers zit een laag kit om het geheel waterdicht te maken. De huidige kitlaag is
uitgedroogd waardoor verschillende lekkages zijn ontstaan. Het kitwerk is tot op heden niet vervangen omdat
het droog en voldoende warm moet zijn om de kit te laten hechten. De firma die deze werkzaamheden gaat
uitvoeren heeft voorgesteld 27 maart deze werkzaamheden uit te voeren. De leden die het betreft worden
hiervan nog op de hoogte gesteld.

Vloercoating
De firma Pasman heeft enige tijd geleden de vloeren in de trappenhuizen en op de galerijen van coating
voorzien. Deze coating is aan het loslaten op sommige plekken. Hiervoor heeft VvE Company de firma
Pasman benaderd. Pasman heeft de situatie al opgenomen maar komt nog terug met de leverancier van de
coating. 

Schilderwerk
De firma Labrujere heeft schilderwerkzaamheden uitgevoerd. Op enkele plekken is dit niet goed gebeurt. Ook
de deur die voorafgaand aan deze schilderwerkzaamheden is geplaatst door de firma Kroon voldoet niet.
Zodra er een nieuwe deur geplaatst is worden de herstelwerkzaamheden door de firma Labrujere uitgevoerd. 

Klemmende ramen
Verschillende leden hebben aangegeven dat de ramen klemmen en hierdoor niet goed open- en dicht gaan.
Bij mevrouw Van Waveren is het bedrijf MAS geveltechniek langsgeweest om de problemen te verhelpen.
Samen met de notulen wordt een schrijven verstuurd waarin de leden worden gevraagd aan VvE Company
door te geven of ze last hebben van klemmende ramen en/of deuren en welke dit dan zijn.
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5. Vaststellen notulen vergadering 27 september 2018 en ondertekening door het bestuur
De VZ neemt de notulen van de vergadering 27 september 2018 door.
Een van de nieuwe leden stelt een vraag over punt 6B van de notulen. Hij vraagt zich af waarom er in het
verleden anders is begroot en of de huidige wijze van begroten juist is. 

De accountmanager legt uit dat de VvE spaart voor planmatig onderhoud. Dit doet de VvE aan de hand van
een meerjarenonderhoudsplan en bijbehorend spaarplan. In de begroting wordt het jaarlijkse spaarbedrag
meegenomen alsmede de exploitatiekosten zoals verzekering, energie en kosten voor de lift. In het verleden is
dit anders gedaan. Er leiden meerdere wegen naar Rome. De accountmanager geeft aan geen financiële
opleiding te hebben gehad en wel weet dat er op verschillende manieren begroot kan worden maar inhoudelijk
daar geen kennis van heeft. De VvE is sinds 1 januari 2018 in het beheer bij VvE Company. Dit is de reden dat
de wijze van begroten is gewijzigd naar de methode die VvE Company hanteert. 

Met algemene stemmen stelt de vergadering de notulen 27 september 2018 ongewijzigd vast.

6. Financieel

6.a Verslag en benoeming kascommissie
De kascontrole 2018 is uitgevoerd door de heer Keizer en de heer Tintel. De heer Tintel geeft een korte
toelichting op de uitgevoerde controle. De controle is volledig digitaal waarbij alle facturen online inzichtelijk
zijn alsmede de betaalde ledenbijdrage en saldo van de bank. Zij hebben de verklaring afgegeven
inhoudende: De jaarrekening 2018 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 2018.

Met algemene stemmen gaat de vergadering akkoord met de herbenoeming van de heer Tintel en de heer
Keizer als lid van de kascommissie.

6.b Vaststellen jaarrekening 2018 en bestemmen resultaat
De VZ geeft een toelichting op de jaarrekening 2018. Er is een negatief exploitatieresultaat gerealiseerd van €
-3.560,72 Dit is het gevolg van:
- De kosten voor de verzekering zijn hoger dan vooraf begroot;
- De kosten voor onderhoud zijn hoger dan vooraf begroot.

Met algemene stemmen stelt de vergadering de jaarrekening 2018 ongewijzigd vast.

Met algemene stemmen besluit de vergadering het negatieve exploitatieresultaat van € -3.560,72 te onttrekken
aan de algemene reserve.

6.c Decharge bestuur
Met algemene stemmen besluit de vergadering het bestuur van de VvE te dechargeren voor het gevoerde
beleid in boekjaar 2018.

6.d Besluitvorming beschikking reservefondsen
Het modelreglement vereist dat de vergadering 2 leden benoemd die akkoord moeten geven als de VvE een
betaling doet vanuit de onderhoudsreserve. De vergadering besluit deze taak bij de voorzitter van de VvE en
bij VvE Company neer te leggen.

7. 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.
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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.

8. Besluitvorming uitvoering planmatig onderhoud ten laste van het reservefonds

8.a Lift
Lakeman Liften heeft een inspectie gedaan van de lift waaruit vervolgens een aantal aanbevelingen zijn
gekomen. In het meerjarenonderhoudsplan is een bedrag opgenomen voor het uitvoeren van deze
werkzaamheden. De VZ geeft een toelichting waarom het laten uitvoeren van deze werkzaamheden hard
nodig is. Het onderhoudscontract en de kosten voor de keuring zijn bij de firma Lakeman niet hoger dan bij de
huidige onderhoudspartij. VvE Company heeft goede contacten met Lakeman waardoor ook bij storingen
adequaat kan worden gehandeld. De kosten van geoffreerde werkzaamheden zijn: € 6.596,92. De vergadering
besluit unaniem de geoffreerde werkzaamheden door Lakeman uit te laten voeren en het onderhoudscontract
over te sluiten naar de firma Lakeman.

8.b Bellentableau
De accountmanager heeft een offerte opgevraagd voor het vernieuwen van de naamplaatjes en
naamplaathouders. De firma Freke heeft een offerte uitgebracht met een totaal bedrag van € 1.108,50. Deze
offerte is erg hoog. De accountmanager zal bij een andere firma een offerte opvragen en als derde optie een
prijsindicatie voor het vervangen van het bellentableau. De huidige situatie is erg lelijk en de leden zien dit
graag aangepast. Het bestuur zal op basis van de drie offertes een keuze maken. 

9. Rondvraag en sluiting
De VZ geeft een toelichting op de situatie bij de "Bad Habits". De "Bad Habits" krijgt een nieuwe eigenaar. De
nieuwe eigenaar is volop aan het verbouwen. Verschillende horecagelegenheden in Leiden zijn gekocht door
deze nieuwe eigenaar.
Een van de aanwezige eigenaars geeft aan dat haar huurder geluidsklachten heeft over de Bad Habits en dat
ze zich niet aan de afspraken met de gemeente houden. De VZ geeft aan dat contact met hem kan worden
opgenomen als er klachten over de Bad Habits zijn. Geluidsoverlast is wel "part of the deal" als je in de stad
wil wonen.
Het complex kent eigenlijk 3 VvE's. De VvE woningen, De hoofd VvE en de VvE winkels/horeca. Op dit
moment is er geen contact met de eigenaar van de winkelpanden. Na de maand mei zal de accountmanager
samen met de VZ een afspraak maken met deze eigenaar om het contact te herstellen. Als bespreekpunten
staan o.a. de verlichting, de verzekering en het fietsenrek op de agenda. 

Een van de bestuursleden vraagt of er al bekend is wat er met de bussen gaat gebeuren. Blijven de bussen
over de hooigracht rijden? De VZ geeft aan dat de plannen voor de nieuwe inrichting van de hooigracht en de
kaasmarkt online op de site van de gemeente staan. 

De VZ bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering om 20:45 uur.

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

voorzitter                                             beheerder

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

VvE woningen appartementengebouw "de Pelikaan" te Leiden

Vaststellen notulen vergadering 27 september 2018 en ondertekening door het bestuur5.
5.1 De vergadering stelt de notulen 27 september 2018 ongewijzigd vast.

Verslag en benoeming kascommissie6.a
6.a.1 De vergadering gaat akkoord met de benoeming van de heer Tintel en de heer Keizer als lid van de

kascommissie.

Vaststellen jaarrekening 2018 en bestemmen resultaat6.b
6.b.1 De vergadering stelt de jaarrekening 2018 ongewijzigd vast.

De vergadering besluit het negatieve exploitatie resultaat van € -3.560,72 te onttrekken aan de
algemene reserve.

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

2018.

Besluitvorming beschikking reservefondsen6.d
6.d.1 De voorzitter van de VvE en VvE Company worden aangewezen samen te beschikken over de

reservefondsen.

Vaststellen incassobesluit7.
7.1 De vergadering neemt het incassobesluit aan.

Lift8.a
8.a.1 De leden gaan akkoord met het laten uitvoeren van de werkzaamheden aan de lift voor een bedrag

van € 6.596,92. 

Bellentableau8.b
8.b.1 Het bestuur krijgt mandaat om de naamplaathouders op het bellentableau te vervangen zodat e.e.a.

er weer netjes uit ziet.
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Actiepuntenlijst

VvE woningen appartementengebouw "de Pelikaan" te Leiden

Afspraak maken met Smitsloo (en de VZ)
Status: In behandeling
Behandeld door: Accountmanager (Bas Bakker)

Contact opnemen met de heer Aamimi.
Status: In behandeling
Behandeld door: Accountmanager (Bas Bakker)

Inventariseren klemmende ramen en laten verhelpen door MAS geveltechniek.
Status: In behandeling
Behandeld door: Accountmanager (Bas Bakker)

Offertes opvragen voor het vervangen van de naamplaathouders.
Status: In behandeling
Behandeld door: Accountmanager (Bas Bakker)

Opstellen van een welkomstbrief voor nieuwe eigenaars.
Status: In behandeling
Behandeld door: Bestuur / Bestuurslid

Werkzaamheden lift laten uitvoeren door Lakeman alsmede het contract overzetten.
Status: In behandeling
Behandeld door: Accountmanager (Bas Bakker)
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