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NOTULEN VERGADERING  

Vereniging:  VvE Corantijnstraat 2-108 Leiden  

Betreft:  Notulen 2e  Algemene Ledenvergadering  

Datum:   29 april 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 25 

stemgerechtigde eigenaren aanwezig en er zijn 5 volmachten afgegeven.  

  

2.  Ingekomen stukken en vaststelling agenda  

Er zijn geen ingekomen stukken.  De agenda voor deze vergadering wordt vastgesteld.  

  

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

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

maart 2018. De notulen worden door de vergadering unaniem 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 zijn geen vragen over de jaarrekening 2018, waarna de jaarrekening unaniem door de 

vergadering wordt vastgesteld.  

 

6.  Dechargeverlening bestuur  

De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde beleid in 2018. 

 
7.         Begroting 2020 

Er zijn geen vragen over de begroting voor 2020, waarna deze unaniem wordt goedgekeurd 

door de vergadering.  

 

8. Vaststelling maandelijkse servicebijdrage 2020 

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

De vergadering gaat er unaniem mee akkoord om de servicekosten 2020 te houden op € 121,50 

per maand per eigenaar. 
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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 

Twee eigenaren hebben te kennen gegeven nog last te hebben van schimmel. 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. Er wordt voorgesteld om de kopgevel 

aan te pakken. Dit onderwerp is al in twee ledenvergaderingen uitvoerig aan bod gekomen.  

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 Hanbach Gevelonderhoud opdracht te geven het werk uit te 

voeren voor de aanneemsom van: 

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). 

De vergadering gaat unaniem akkoord met de opdracht te geven aan Hanbach Gevelonderhoud.  

 

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, 68 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. De beheerder heeft de firma Neston inmiddels geïnformeerd 

over deze woningen. Vanuit de vergadering meldt nr. 104 zich. Hij geeft aan de beheerder 

hierover een e-mail gestuurd te hebben. Nr. 20 meldt dat de persoon die bij hem kwam 

naschouwen, zich onbeschoft gedroeg. Ook geeft hij aan dat er nog zakken puin in de tuin 

liggen. Nr. 18 geeft aan dat er bij hem een stuk vergeten is en dat zijn vlonders op balkon 

wit zijn uitgeslagen. Nr. 74 geeft aan dat het schilderwerk van slechte kwaliteit is. Nr. 26 

geeft aan ook schade te hebben en wil weten hoe lang de firma Neston de tijd krijgt om een 

en ander te herstellen. De beheerder legt uit dat de firma Neston eerst zelf de gelegenheid 

moet krijgen om een en ander op te lossen. De firma Neston zal bij nalatigheid eerst een 

aantal keren aangeschreven moeten worden. De vergadering gaat er unaniem mee akkoord 

om de reactie van de firma Neston af te wachten.  

 

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 bedragen € 200,00 per armatuur. In ieder portiek zijn 6 armaturen. Er 

moeten nog 4 portieken gedaan worden. De totale kosten komen op ongeveer € 4.800,00. 

De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord. 
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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. 

 

De vergadering gaat er unaniem mee akkoord om deze werkzaamheden door te schuiven.  

 

10.  Benoeming bestuursleden  

Mevrouw José Potters heeft haar bestuursfunctie neer gelegd. Er hebben zich geen gegadigden 

gemeld voor een bestuursfunctie. Tijdens de vergadering meldt Louise Candido, nr. 92 zich aan 

als bestuurslid. De vergadering gaat unaniem akkoord met de benoeming van Louise Candido 

nr. 92 en de herbenoeming van 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. Er hebben zich geen eigenaren kandidaat gesteld en daarom geeft de 

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

commissie boekjaar 2019-2020.  

  

12.       Huishoudelijk Reglement   

Artikel 5 is aangepast na een vraag van een eigenaar hierover. In dit artikel stond ‘na 24.00 uur 

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

(audio) geluid te worden uitgezet’. 

 

Zoals in artikel 3 staat vermeld, komt er eerst een schriftelijke waarschuwing. Pas hierna kan er 

een boete opgelegd worden.  

 

In artikel 10 is  ‘op last van de brandweer’  uit dit artikel verwijderd.   

 

Er komt een vraag over artikel 21 over het plaatsen van rijwielen voor de portiek. 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. De vraag is of er overdag meer fietsen mogen staan, omdat er maar 3 

rekken zijn. In principe is dit niet toegestaan, maar er zal pas opgetreden worden als er klachten 

komen.  

 

Het Huishoudelijk Reglement wordt unaniem door de vergadering goedgekeurd.  
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13.  Rondvraag  

Nr. 10 merkt op dat haar intercom nog steeds niet is vervangen. Dit zou vorig jaar gebeuren. 

Vanuit de vergadering melden zich nrs. 6, 20, 26 en 70. Deze eigenaren hebben eveneens 

problemen met de intercom. 

 

Nr. 74 vraagt bij wie hij een kapotte lamp bij de bergingen moet melden. Dit moet gemeld 

worden aan Lucie Vermond nr. 20. 

 

Nr. 38 meldt dat het bij haar binnen naar riool ruikt. Nrs. 16 en 34 geven aan dat dit bij hen ook 

het geval is.  

 

14.  Volgende vergadering  

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden in maart/april 2020.  

 


