
Agenda

VvE Hannie Schaftrode 2 t/m 140 te Zoetermeer

Tweede vergadering
Datum: maandag 21 december 2020, aanvang 09:00 uur
Locatie: in het kantoor VT2000, Stoelmatter 50, Wateringen

Opening en vaststellen dagvoorzitter (indien nodig)1.
De dagvoorzitter dient te worden benoemd. Het voorstel is om mevrouw Ter Schuur te benoemen tot
dagvoorzitter. Tevens notuleert mevrouw Ter Schuur.

Vaststellen aantal aanwezige stemmen2.
Het aantal aanwezige stemmen (in persoon of bij volmacht vertegenwoordigd) wordt vastgesteld.  Wanneer
u bent verhinderd, kunt u gebruik maken van de bijgevoegde volmacht. Via de volmacht kunt u uw
steminstructie meegeven. 

Wanneer u bent verhinderd en u wilt geen volmacht afgeven, dan verzoeken wij u vriendelijk af te melden bij
VT2000.

Let daarbij op: Bestuursleden en VT2000 mogen conform de akte van splitsing niet als gevolmachtigde
optreden (artikel 49). Indien u verhindert bent kunt u een volmacht afgeven aan Renée ter Schuur.

Vaststellen agenda3.
De vergadering dient de agenda vast te stellen.

Ingekomen stukken en mededelingen4.

Bestuur5.
De heer Kipping is na de vorige vergadering afgetreden als bestuurslid. De heer Kipping heeft zelf middels
een brief aan alle eigenaren de VvE geïnformeerd. De heer Bontekoe treedt ook af als bestuurslid van de
VvE. Mevrouw Van Veen blijft aan als bestuurslid. 

De heer Timmermans en de heer Tamminga stellen zich beschikbaar als bestuurslid. De vergadering dient
hierover een besluit te nemen.

Vaststellen begroting boekjaar 20216.
De begroting dient vastgesteld te worden door de vergadering.

Vaststellen voorschotbijdrage boekjaar 20217.
De vergadering dient de voorschotbijdrage vast te stellen. Het voorstel is de voorschotbijdrage per 1 januari
2021 vast te stellen.

Vaststellen kascommissie boekjaar 20218.
Voor de kascommissie worden 2 personen en een reservelid gevraagd. Jaarlijks worden de kasstukken
per boekjaar gecontroleerd en de kascommissie geeft een advies aan de vergadering.

De heer Bontekoe heeft zich reeds opgegeven als bestuurslid. Er wordt nog een extra lid en een reservelid
gevraagd. 

Rondvraag9.
Vragen over lopende of reeds gemelde onderhoudszaken worden hier niet behandeld. Daarvoor verwijzen
wij u graag naar het VvE Portaal. Daarnaast kunt u tijdens kantoortijden ook contact met VT2000 opnemen.

Sluiting10.
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