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NOTULEN VERGADERING  

Vereniging:  VvE Corantijnstraat 2-108 Leiden  

Betreft:  Notulen Algemene Ledenvergadering  

Datum:   25 maart 2019, aanvang 19:30 uur  

Locatie:   De Waterkeet (naast zwembad de Zijl te Leiden)  

  

De volgende zaken zijn in de vergadering besproken:  

  

1.  Opening en vaststellen aanwezige stemgerechtigden  

De heer A. Noordermeer (beheerder van de VvE, voorzitter van deze ALV) opent om 19:35 uur 

de vergadering. De aanwezige stemgerechtigden worden vastgesteld. Er zijn 21 

stemgerechtigde eigenaren aanwezig, waarvan 1 volmacht. Er zijn te weinig stemgerechtigde 

eigenaren aanwezig om beslissingen te kunnen nemen en om te kunnen stemmen. Er zal 

vergaderd worden. De agendapunten zullen behandeld en besproken worden, zonder dat er 

gestemd wordt/beslissingen worden genomen. Er zal binnen 6 weken een 2e Algemene 

Ledenvergadering uitgeschreven worden.  

  

2.  Ingekomen stukken en vaststelling agenda  

Er zijn geen ingekomen stukken. Een eigenaar merkt op dat de datum voor deze algemene 

ledenvergadering onjuist staat vermeld in de agenda. In de agenda staat 25 maart 2018. Dit 

moet uiteraard 25 maart 2019 zijn. De agenda voor deze vergadering wordt vastgesteld.  

  

3.  Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering d.d.20 maart 2018  

De notulen worden tekstueel doorgenomen.   

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen op de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 20 

maart 2018. Omdat er te weinig stemgerechtigde eigenaren aanwezig zijn, zullen de notulen 

tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering worden vastgesteld en goedgekeurd.  

  

4.  Kascontrole-commissie verslaglegging  

De heer J.G. Anker nr. 102 en de heer B. de Bock nr. 34 hebben op 20 februari 2019 als 

kascontrole-commissie de controle boekjaar 2018 gedaan. Zij geven aan dat de jaarrekening 

door de kascontrole-commissie zonder op- en/of aanmerkingen is goedgekeurd.   

  

5.  Goedkeuring jaarrekening 2018  

Er is iets meer uitgegeven in 2018 dan was begroot. Het voorstel is dit bedrag ten laste te laten 

komen van de algemene reserve. Omdat er te weinig stemgerechtigde eigenaren aanwezig zijn, 

zal hierover beslist worden tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering.  

  

De voorzitter geeft een toelichting op de jaarrekening 2018. 
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Het tekort van € 1.247,07 is onder andere ontstaan door: 

• Uitgave verzekering aanzienlijk hoger   € 860,32- 

• Uitgave t.b.v. de privacywet (post bestuurlijk)  € 445,50- 

• Lagere onderhoudskosten dan begroot   € 378,08+ 

• Uitgave aan juridische kosten     € 823,64- 

--------------------- 

         €        1.247,07- 

 

Een eigenaar merkt op dat deze berekening niet klopt. Er komt een ander bedrag uit, wanneer 

je deze bedragen bij elkaar optelt en aftrekt. De voorzitter merkt op dat er staat dat het tekort 

onder andere is ontstaan door. De grootste afwijkende bedragen zijn hier genoemd. Andere 

kleine afwijkende bedragen zijn hier niet genoemd. In het vervolg zal er een post overige bij 

komen, zodat de berekening wel klopt. 

 

In 2018 zijn er een aantal onderlinge geschillen voorgekomen tussen eigenaren onderling.  

Om een paar te noemen die de kosten heeft veroorzaakt: 

• Bovenmatig overlast door fietsen voor de portiek 

• Een wasmachine aangesloten op de hemelwaterafvoer in plaats van op het riool 

• Een dragende binnenmuur verwijderd (constructief en brand technisch probleem) 

• Een sparing gemaakt in het brandwerende kanaal van de schoorsteen 

• Tegelvloer in woning met overlast naar de onderburen 

• Overlast door ‘feestjes’ in de avond/nacht op balkon 

• Vervuiling in portiek t.g.v. verbouwing. 

 

Al deze zaken (behoudens tegelvloer) zijn inmiddels opgelost. De huurder die overlast bezorgt 

met de tegelvloer moet de woning verlaten. De tegelvloer zal dan verwijderd worden. De 

verhuurder heeft een rechtszaak aangespannen tegen huurder over deze, maar uiteraard ook 

andere zaken. In alle zaken is de procedure ‘klachtenmelding’ gevolgd. De voorzitter geeft aan 

dat hij hoopt dat dit bedrag volgend jaar € 0 zal bedragen. 

 

Een eigenaar geeft aan dat hij vindt dat in sommige gevallen de kosten op de overlast 

bezorgende eigenaar verhaald moeten worden, zoals bij de draagmuur, de wasmachine. De 

voorzitter geeft aan de klachtenprocedure te volgen. De betreffende eigenaar wordt 

aangeschreven en krijgt een bepaalde termijn om hieraan gehoor te geven. Wanneer een 

eigenaar dan niets doet, wordt er een boete opgelegd. Helaas is een boete niet altijd te 

incasseren, zoals in dit geval bij de eigenaar die overlast heeft bezorgd met het permanent 

stallen van fietsen, een wasmachine aangesloten had op de hemelwaterafvoer en overlast 

bezorgt met een tegelvloer (allemaal door één eigenaar). Een boete kan ook niet direct 

opgelegd worden. Een eigenaar moet de kans krijgen zaken op te lossen.  

Een eigenaar merkt op dat hij hier al 40 jaar woont en dat er in al die tijd nooit juridische kosten 

zijn gemaakt door onderlinge geschillen. Het bestuur legt uit dat sinds 1 januari 2016 het 

beheer van de VvE wordt gedaan door NDMB Beheer. NDMB Beheer declareert gemaakte 

kosten/uren aan de VvE. Tot 1 januari 2016 werd het beheer gedaan door het bestuur van de 
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VvE. Dit gebeurde op vrijwillige basis, dus er werden geen kosten gedeclareerd aan de VvE. Er 

zijn dus altijd wel geschillen geweest.  

 

Een eigenaar vraagt waarom de tuinman circa € 7.000,00 per jaar kost. De voorzitter legt uit 

welke werkzaamheden de tuinman verricht. Er wordt nog wat gediscussieerd over de kosten 

voor de tuinman. 

 

Een andere eigenaar vraagt waaruit de circa € 700,00 aan bestuurskosten bestaat. De voorzitter 

legt uit dat deze kosten onder andere bestaan uit circa € 450,00 privacywet, circa € 58,00 

contributie Vereniging Eigen Huis, circa € 80,00 Waterkeet t.b.v. Algemene Ledenvergadering 

en circa € 50,00 vervanging meter.  

 

Omdat er te weinig stemgerechtigde eigenaren aanwezig zijn, zal tijdens de eerstvolgende 

algemene ledenvergadering goedkeuring gevraagd worden voor de jaarrekening 2018.  

 

6.  Dechargeverlening bestuur  

Omdat er te weinig stemgerechtigde eigenaren aanwezig zijn, zal tijdens de eerstvolgende 

algemene ledenvergadering gevraagd worden het bestuur decharge te verlenen voor het 

gevoerde beleid in 2018.  

  
7.         Begroting 2020 

Omdat er te weinig stemgerechtigde eigenaren aanwezig zijn, zal de goedkeuring voor de 

begroting 2020 tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering aan de leden worden 

voorgelegd. 

 Dan zal ook voorgesteld worden om het lidmaatschap van Vereniging Eigen Huis op te zeggen. 

 

8. Vaststelling maandelijkse servicebijdrage 2020 

De hoogte van de servicebijdrage is bepaald aan de hand van de verdeling van de kosten. De 

servicekosten 2019 bedragen € 121,50 per maand per eigenaar (eerder besloten). 

Voorgesteld wordt om de servicekosten 2020 te houden op € 121,50 per maand per eigenaar. 

Aangezien er te weinig stemgerechtigde eigenaren aanwezig zijn, zal hierover besloten worden 

tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering. 

 

9. Onderhoudswerkzaamheden 2019 en 2020 

Voorgesteld wordt om de volgende zaken op te dragen voor uitvoering in 2019 en 2020: 

 

1. Oplossen schimmel in kopwoningen 

Er zijn geen klachten meer ontvangen over schimmel in de kopwoningen, huisnrs. 2 t/m 10. 

Eerder zijn gaten in de gevel geboord om zo de gevel beter te ventileren. Verder is aan deze 

eigenaren meegedeeld de woning goed te luchten/ventileren. Hierdoor kan het zijn dat het 

schimmelprobleem is opgelost. Er zal aan deze eigenaren gevraagd worden of zij nog last 

hebben van schimmel. Zo ja, dan wordt voorgesteld om de kopgevel aan te pakken. Dit 

onderwerp is al in twee ledenvergaderingen uitvoerig aan bod gekomen.  

 

 



ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING VAN EIGENAREN   25 maart 2019  

  

 VVE CORANTIJNSTRAAT 2-108 LEIDEN                                                                                                                                   Pagina 4/6   

  

Uitvoering behelst: 

- Plaatsen steiger 

- Uitslijpen/hakken van de voegen 

- Spoelen van de gevel m.b.t. stoom gepaste druk 

- Hervoegen platvol 

- Hydrofoberen (impregneren) van de gevel 

 

Het bestuur stelt voor om de firma Frölings Totaalonderhoud of de firma Hanbach 

Gevelonderhoud opdracht te geven het werk uit te voeren voor de aanneemsom van: 

Fröhlings Totaalonderhoud € 11.418 incl. btw 

Hanbach Gevelonderhoud € 11.088 incl. btw 

Uitvoering zal plaatsvinden in het najaar van 2019 of in het voorjaar van 2020 (in nader overleg 

met de uitvoeringsfirma). 

Omdat er te weinig stemgerechtigde eigenaren aanwezig zijn, zal hierover gestemd worden 

tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering. 

 

2. Balkonafscheiding beton (voor- en achtergevel), behandelen, repareren en sausen 

De uitvoering is door firma Neston afgerond, echter nog met een paar naloopzaken, te 

weten nrs. 26, 46, 84 en 100. Zo zal er bij een paar woningen het sauswerk nagelopen 

moeten worden, omdat de nieuwe verf niet goed hecht op de oude ondergrond, dit valt 

volgens ons onder garantie. Beheerder had gevraagd van alle eigenaren te horen waar de 

uitvoering niet goed is gedaan. Beheerder zal in 1 gezamenlijke actie alle klachten 

gebundeld bij de firma neerleggen. Vanuit de vergadering geeft nr. 68 aan dat zijn 

voorbalkonrand goed was, maar dat er een gat in is geslagen door de firma Neston en dat 

hij hiervoor een factuur heeft ontvangen, die hij uiteraard niet betaald heeft en niet gaat 

betalen. Deze klacht zal worden meegenomen naar de firma Neston.  

De beheerder zal derhalve voor 5 woningen (26, 46, 84, 68 en 100) het werk na laten lopen, 

de overige woningen is het werk hierbij gereed. 

De vraag welke kleur het balkon aan de binnenkant moet hebben, komt vanuit de 

vergadering. Dit is RAL 9010.  

De aanwezige eigenaren zijn het ermee eens dat de buitenzijden van de balkons van nr. 94 

eveneens geschilderd moeten worden in de kleur RAL 9010, zodat alle balkons dezelfde 

kleur hebben. De balkons van nr. 94 springen er momenteel tussenuit.  

 

3. Armaturen vervanging portiek 2, 3, 4 en 6 

In portiek 1 en 5 zijn (na storingsklachten) de trappenhuisarmaturen vervangen in LED 

armaturen. Het ziet er nu weer goed uit en het levert stroomwinst op. De kosten zijn al in de 

meerjarenonderhoud begroting opgenomen.  Het voorstel is om ook de 

trappenhuisarmaturen van de portieken 2, 3, 4 en 6 te vervangen. 

De verwachte kosten zijn nog niet binnen, dit wordt tijdens de eerstvolgende algemene 

ledenvergadering meegedeeld. 

Omdat er te weinig stemgerechtigde eigenaren aanwezig zijn, zal tijdens de eerstvolgende 

algemene ledenvergadering om toestemming gevraagd worden om ook de armaturen van 

de overige 4 portieken te vervangen. 

 

 



ALGEMENE LEDENVERGADERING VERENIGING VAN EIGENAREN   25 maart 2019  

  

 VVE CORANTIJNSTRAAT 2-108 LEIDEN                                                                                                                                   Pagina 5/6   

  

4. Uitstel onderhoudswerken MJOP 

Voorgesteld wordt om de in de MJOP opgenomen posten in 2019 een paar jaar uit te 

stellen. Het onderhoud is nog niet echt nodig. 

Het gaat om: 

• Postkastunit, ontroesten en schilderen 

• Portiek entreekozijnen (hout, inclusief de bewegende delen), schilderen 

• Schilderen boeideel (dakrand) 

• De betonnen banden in metselwerk behandelen en sausen 

In 2021 wordt dan bezien of het dan gedaan moet worden of weer door kan schuiven. 

Een eigenaar merkt op dat al eens besproken is om strips en beplating te plaatsen op de 

portiekdeuren om beschadigingen door fietsen/scooters/brommers te voorkomen. 

 

Omdat er te weinig stemgerechtigde eigenaren aanwezig zijn, zal hierover gesproken en 

gestemd worden tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering. 

 

10.  Benoeming bestuursleden  

Mevrouw José Potters heeft te kennen gegeven haar bestuursfunctie na deze vergadering neer 

te leggen. De voorzitter bedankt haar voor haar inzet. Er hebben zich geen gegadigden gemeld 

voor een bestuursfunctie. 

Aangezien er te weinig stemgerechtigde eigenaren aanwezig zijn, zal tijdens de eerstvolgende 

algemene ledenvergadering gestemd worden over de herbenoeming van de volgende 

bestuursleden: Lucie Vermond nr. 20 en Loes Kossen nr. 76.   

 

11.  Kascontrole-commissie samenstelling  

De voorzitter adviseert om iedere twee jaar een nieuwe kascontrole-commissie te benoemen 

en deze om en om te laten rouleren. De heer J.G. Anker nr. 102 neemt tevens de kascontrole 

boekjaar 2019 op zich. Wanneer geen van de eigenaren zich kandidaat wil stellen, geeft de 

heer B. de Bock nr. 34 aan zich eveneens kandidaat te willen stellen voor de kascontrole-

commissie boekjaar 2019-2020. 

 

             Huishoudelijk Reglement   

Het nieuwe huishoudelijk reglement wordt pagina voor pagina doorgenomen. De voorzitter 

geeft uitleg over artikel 2.  

 

Artikel 5 zal aangepast worden na een vraag van een eigenaar hierover. In dit artikel staat ‘na 

24.00 uur dient alle (audio) geluid te worden uitgezet’. Dit zal worden: ‘na 24.00 uur dient alle 

hinderlijke (audio) geluid te worden uitgezet’. 

 

Er komt een vraag over artikel 3, wanneer er een boete opgelegd wordt. Zoals in dit artikel staat 

vermeld, komt er eerst een schriftelijke waarschuwing. Pas hierna kan er een boete opgelegd 

worden.  

 

In artikel 10 zal ‘op last van de brandweer’ uit dit artikel verwijderd worden.   
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Er komen verschillende vragen over artikel 21 over het plaatsen van rijwielen voor de portiek. Er 

is onduidelijkheid over het toegestane aantal fietsen en wie zijn/haar fiets voor de portiek mag 

stallen.  

Er mogen maximaal 3 fietsen gestald worden voor de portieken, omdat er per portiek 3 

fietsenrekken zijn. Deze 3 fietsenrekken zijn bedoeld voor tijdelijke stalling door bezoekers en 

voor tijdelijke stalling door eigenaren. 

 

Omdat er te weinig stemgerechtigde eigenaren aanwezig zijn, zal tijdens de eerstvolgende 

algemene ledenvergadering gestemd worden over het nieuw huishoudelijk reglement.  

 

13.  Rondvraag  

Mevrouw Carwalho nr. 106 vraagt of er een beschutte fietsen opbergplek aan de kopse kant 

van de flat kan komen. De voorzitter geeft aan dat waarschijnlijk niet alle eigenaren hiervoor 

willen betalen. Mogen niet betalende eigenaren hier dan hun fietsen stallen? Wie gaat dit 

controleren enz.? Hier gaan veel haken en ogen aanzitten en is waarschijnlijk dus niet haalbaar. 

 

Mevrouw Candido nr. 92 vraagt zich af waarom bij het ene portiek wel gehandhaafd wordt 

inzake de fietsen voor de portieken en bij de anderen niet. De voorzitter legt uit dat er klachten 

moeten komen over de fietsen. De betreffende eigenaren ontvangen dan een brief waarin ze 

gevraagd worden de fietsen in de daarvoor bestemde berging te stallen. Wanneer hier geen 

gehoor aan wordt gegeven, volgt een boete. Mevrouw Candido merkt op dat het hekwerk stuk 

is door fietsen die hier tegenaan zijn gezet.  

De voorzitter adviseert om foto’s te maken van overlast veroorzakende fietsen en deze foto’s 

naar hem door te sturen. 

 

Mevrouw K. Wallusch nr. 14 klaagt over vuil in de heg/tuinen. De voorzitter zegt dat er in de 

omgeving scholen, een sportschool, gymlokaal zijn. Het valt niet te voorkomen dat er vuil in 

onze tuinen gedeponeerd wordt. De tuinman ruimt dit vuil zoveel mogelijk op.  

 

Mevrouw J. Potters nr. 50 merkt op dat de deurbommer van de portiekdeur van portiek 3 nog 

steeds kapot is. Hier is al twee keer naar gekeken, maar de deur sluit nog steeds niet goed. 

Lucie Vermond nr. 20 zegt nog in het bezit te zijn van een deurbommer. Deze zal op de 

portiekdeur van portiek 3 gezet worden. 

 

14.  Volgende vergadering  

De eerstvolgende 2e Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op 29 april a.s. in de 

Waterkeet Leiden. Aanvang vergadering: 19.30 uur, zaal open: 19.00 uur.   

  

 

 


