
Notulen

VvE Merendonk  (705)

Notulen van de Vergadering van eigenaars (met digitale ondersteuning), gehouden woensdag 16 juni 2021,
aanvang 19:30 uur.

Totaal aantal stemmen: 115; aantal stemmen vertegenwoordigd: 79 (68,7 procent)

1. Opening
De voorzitter, de heer Bruggeman, opent de vergadering om 19.45 uur en heet alle aanwezigen van harte
welkom. Namens J&M VvE Beheer is de beheerder mevrouw Geurts aanwezig, alsmede mevrouw Timmers.
Daarnaast is de heer Groenland aanwezig namens J&M VvE Techniek. Namens Portaal is de heer De Visser
aanwezig.

De voorzitter geeft uitleg over de regels die er gelden bij digitaal vergaderen.

De heer Van Goozen is in de videovergadering aanwezig, maar heeft de presentielijst niet getekend, omdat
het niet lukt om in te loggen. Alle aanwezigen zijn akkoord als de heer Van Goozen middels een e-mail zijn
aanwezigheid bevestigt en dat hij mondeling zijn stem uitbrengt op alle agendapunten.

2. Vaststellen aantal aanwezige stemmen
Er zijn 79 van de 115 maximaal uit te brengen stemmen aanwezig, hetgeen voldoende is om rechtsgeldige
besluiten te kunnen nemen over geagendeerde onderwerpen.

3. Mededelingen en ingekomen stukken
De voorzitter informeert bij mevrouw Geurts of zij mededelingen of ingekomen stukken heeft. Die zijn er niet.
De heer Van Goozen meldt dat hij wel degelijk een stuk heeft ingestuurd, zijnde de handtekeningenactie het
betrekking tot sluiting van de stortkokers. Dit wordt behandeld in agendapunt 8.
De heer De Visser laat weten nog een e-mail inzake schilderwerk te hebben gestuurd aan het bestuur.

4. Vaststellen Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)
De heer Groenland geeft een korte toelichting over de totstandkoming van het onderhoudsplan en de
conditiemeting. Deze uitleg is ook als bijlage meegestuurd met de agenda.
De voorzitter vult aan dat het belangrijk is te weten dat een onderhoudsplan wordt opgesteld met als doel het
in stand houden van het gebouw en dat eens per drie jaar het plan dient te worden geactualiseerd.

De heer Van Goozen wil weten of de prijzen opgevraagd zijn of ramingen. De heer Groenland laat weten dat
het kosten zijn die voortkomen uit bouwboekjes, maar sommige prijzen zijn ook op basis van opgevraagd
offertes. De heer Van Goozen is van mening dat de bedragen erg hoog zijn, maar volgens de heer Groenland
zijn de prijzen op dit moment sowieso hoog.

Het voorstel "Het vaststellen van het Meerjarenonderhoudsplan." wordt in stemming gebracht.

De vergadering besluit met 75 temmen voor en 3 stemmen tegen (1 stem is niet uitgebracht) het MJOP vast te
stellen.

5a. Schilderwerk en overige gevelwerkzaamheden
Het bestuur vraagt een mandaat van € 720.000,- voor het uitvoeren van schilderwerk van hout, metaal en
beton, waarbij de afwateringsstrips op de balkons worden verwijderd. Tevens worden daar waar nodig de
kitvoegen van de betonafdekkers van de kopgevels en diktekanten van galerijen en balkons vervangen en
worden, waar nodig, bevestigingsmiddelen en gecorrodeerde delen van de verzinkt staal/beglazen van
balustrades hersteld en wordt hang- en sluitwerk nagelopen en vervangen. Dit mandaat is inclusief de kosten
voor bouwkundige begeleiding. Voor deze werkzaamheden zijn drie offertes opgevraagd en op basis daarvan
is gekozen om bij toestemming van de ALV de opdracht te verstrekken aan Everts Groep. Financiering komt
ten laste van het reservefonds groot onderhoud algemeen.
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Portaal heeft ook offertes opgevraagd en daaruit blijkt dat het mogelijk goedkoper kan. Deze offertes zijn
echter recent aangeleverd en er is nog geen tijd geweest deze te bespreken. Er is daarom besloten dat het
bestuur morgen (donderdag 17 juni) met Portaal overleg heeft over de offertes en te bekijken welk bedrijf nu
de opdracht gaat krijgen. Daarom wordt de vergadering een mandaat gevraagd en het bestuur zal dan in
overleg met Portaal bekijken welk bedrijf uiteindelijk de opdracht krijgt.

De heer De Visser informeert bij de eigenaren die 'tegen' stemmen waarom zij dit doen. Is dit omdat het
bedrag te hoog is of omdat ze het niet nodig vinden dat er wordt geschilderd. Twee eigenaren geven aan dat
het bedrag te hoog is.

Het voorstel "Het verlenen van een mandaat van € 720.000,- aan het bestuur voor schilderwerk en overige
(gevel)werkzaamheden zoals gemeld in de toelichting van de agenda. Financiering komt ten laste van het
reservefonds groot onderhoud algemeen." wordt in stemming gebracht.

De vergadering besluit met 72 stemmen voor en 6 stemmen tegen (1 stem is niet uitgebracht) het bestuur een
mandaat te verstrekken van € 720.000,- voor het uitvoeren van schilderwerk van hout, metaal en beton,
waarbij de afwateringsstrips op de balkons worden verwijderd. Tevens worden daar waar nodig de kitvoegen
van de betonafdekkers van de kopgevels en diktekanten van galerijen en balkons vervangen en worden, waar
nodig, bevestigingsmiddelen en gecorrodeerde delen van de verzinkt staal/beglazen van balustrades hersteld
en wordt hang- en sluitwerk nagelopen en vervangen. Dit mandaat is inclusief de kosten voor bouwkundige
begeleiding. Financiering komt ten laste van het reservefonds groot onderhoud algemeen.

5b. Aanbrengen tagsysteem
Het aanbrengen van een tagsysteem betreft een duurzame oplossing voor het huidige probleem met sloten
van de centrale deuren. Het bestuur vraagt een mandaat van € 35.000 voor vervangen van de huidige sloten
voor tagsystemen inclusief bouwkundige begeleiding. Als de vergadering akkoord gaat, worden de huidige
offertes opnieuw geactualiseerd, zodat het bestuur op basis van de wensen een geschikte partij kan kiezen.

Eén van de eigenaren vraagt hoe deuren open gaan als er bijvoorbeeld een stroomstoring is. De heer
Groenland laat weten dat dit wordt besproken met de leverancier, want in dat geval moeten vluchtdeuren altijd
geopend kunnen worden.
Daarnaast wordt gevraagd wat de reden is om dit in te brengen. Daarbij wordt vermeld dat hiervoor een aantal
argumenten kunnen worden aangedragen. Het gebouw draait nog op een centraal sluitplan van Portaal en
vervangen van sloten/cilinders kan maar via één partij, waarbij de kosten hoog zijn. Omdat ook sleutels zullen
slijten, is een tagsysteem een duurzame oplossing.

Het voorstel "Het verlenen van een mandaat van € 35.000,- aan het bestuur voor het aanbrengen van een
tagsysteem. Financiering komt ten laste van het reservefonds groot onderhoud algemeen." wordt in stemming
gebracht.

De vergadering besluit met 74 stemmen voor en 4 stemmen tegen (1 stem is niet uitgebracht) het bestuur een
mandaat te verstrekken van € 35.000,- voor het vervangen van de huidige sloten van de twee centrale
toegangsdeuren portiek en galerijdeuren voor een tagsysteem inclusief de kosten voor bouwkundige
begeleiding. Financiering komt ten laste van het reservefonds groot onderhoud algemeen.

5c. LED verlichting
Voor het aanbrengen van LED verlichting in het portiek en galerijen zijn drie offertes opgevraagd. Op basis
daarvan vraagt het bestuur een mandaat van € 17.000,- inclusief bouwkundige begeleiding, zodat er opdracht
kan worden verstrekt een de firma Carnisse. 

Het voorstel "Het verlenen van een mandaat van € 17.000,- aan het bestuur voor het aanbrengen van LED
verlichting in portiek en galerijen. Financiering komt ten laste van het reservefonds groot onderhoud
algemeen." wordt in stemming gebracht.

De vergadering besluit met 75 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 1 stem blanco (1 stem is niet uitgebracht)
het bestuur een mandaat van € 17.000,- te verlenen voor het aanbrengen van LED verlichting in portiek en op
galerijen. Financiering komt ten laste van het reservefonds groot onderhoud algemeen.

5d. Aanbrengen remcontroleschakeling op de liftinstallaties
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Onlangs zijn beide liften voorzien een remcontroleschakeling door de firma Kone. Het bestuur vraagt met
terugwerkende kracht toestemming de kosten van € 2.300,- ten laste te mogen brengen van het reservefonds
groot onderhoud algemeen.

Het voorstel "Het verlenen van goedkeuring om de kosten van € 2.300,- voor het vervangen van de
remcontrolevoorziening van beide liften te financieren ten laste van het reservefonds groot onderhoud
algemeen." wordt in stemming gebracht.

De vergadering besluit met 76 stemmen voor, 2 stemmen tegen (1 stem is niet uitgebracht) het bestuur
goedkeuring te verlenen om de kosten van ongeveer € 2.300,- voor het vervangen van de
remcontrolevoorziening van beide liften ten laste te brengen van het reservefonds groot onderhoud algemeen.

6. Verwarming
De heer Van Alphen geeft namens het bestuur een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de
verwarming. Het huidige verwarmingssysteem is in dusdanige staat dat er op redelijk termijn actie moet
worden ondernomen. Daarnaast is het bestuur van mening dat voor het leefgenot in de flats ook maatregelen
moeten worden genomen, zoals de ombouw van een eenpijpsysteem naar een tweepijpsysteem. Er zijn in het
verleden een aantal voorstellen opgesteld. Het bestuur wil niet alle voorstellen in detail uitwerken en wil
daarom eerst weten van de leden waar de voorkeur naar uitgaat.
Meest eenvoudige is ombouwen van het huidige eenpijpsysteem naar een tweepijpsysteem en het daarbij
laten. Tweede mogelijkheid is om dit aan te vullen met het vervangen van radiatoren, maar dat kan niet zonder
asbest te verwijderen, dat in de platen achter de radiatoren zit. Er is geen aannemer die dit werk gaat
uitvoeren, als er een risico is op asbest besmetting. In het geval van vervangen van radiatoren en asbest
verwijderen zijn de kosten dermate hoog, dat er een lening moet worden afgesloten of eenmalige bijdrage van
eigenaren nodig is. De laatste optie, maar uiteraard ook de meest dure oplossing is om hierbij ook
verduurzamingsmaatregelen mee te nemen.
De heer Van Alphen benadrukt ook de rol van Portaal in dit project, omdat zij eigenaar zijn van de
meerderheid van de appartementen.

De voorzitter vult aan dat er in september/oktober een extra ledenvergadering komt met daarin een voorstel
waarover de leden kunnen stemmen. Het bestuur heeft nu eerst tijd nodig om dit volledig uit te werken en een
goed en duidelijk plan op te stellen.

De heer Van Dijk vraagt zich af hoe vaak hierover vergaderd moet worden. De voorzitter laat weten dat er een
nieuw bestuur is, dat zich gaat inlezen in alle documentatie en daar is tijd voor nodig. Daarnaast zijn er maar
drie bestuursleden, en hoopt het bestuur uiteraard ook op verstreking. Het bestuur is zich bewust van de
urgentie, maar wil de juiste informatie aanleveren.
De heer Van Dijk wijst op de presentatie van het Energiebespaarfonds, die is gegeven aan het toenmalig
bestuur en technische commissie, waarbij allerlei mogelijkheden zijn voorgesteld, zoals vervangen van puien,
maar ook zonnepanelen.

De heer Van Meurs vraagt zich af hoe dit project zich verhoudt tot het schilderwerk. Als er mogelijk sprake is
van vervangen van puien, waarom wordt er dan geld uitgegeven aan schilderwerk. De heer Van Alphen laat
weten dat hij vreest dat, als al die zaken, zoals het vervangen van puien dermate hoge kosten met zich mee
brengt, dat bewoners die niet kunnen dragen. De heer Van Meurs vraagt het bestuur deze opties ook mee te
nemen.
De voorzitter geeft aan dat hij dit met bestuur onderzoekt. 

7. Mandaat onvoorziene kosten
Het bestuur vraagt, evenals afgelopen jaar een mandaat voor onvoorziene kosten in geval van technisch
calamiteiten. De reden hiervoor is dat uitgaven uit het reservefonds groot onderhoud alleen mogen worden
gedaan met toestemming van de ledenvergadering. Echter als bepaalde onderdelen van de verwarming of de
lift plots vervangen moeten worden, is er geen tijd om een vergadering uit te schrijven. In dat geval wil het
bestuur toestemming om in die calamiteiten de kosten te kunnen maken en deze te financieren uit het
reservefonds.

De heer Van Goozen verzoekt het bedrag te verlagen naar € 15.000,-. Eén van de bestuursleden merkt op dat
dit bedrag puur is in geval van calamiteiten en dat het dus alleen wordt uitgegeven als het nodig is en dat
daarom het bedrag verlagen niet is gewenst.
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Het voorstel "Het verlenen van een mandaat van € 25.000,- aan het bestuur voor onvoorziene kosten in geval
van technische calamiteiten, zoals de verwarming." wordt in stemming gebracht.

De vergadering besluit met 76 voor en 2 stemmen (1 stem is niet uitgebracht) tegen het bestuur aan mandaat
te verstrekken van € 25.000,- voor onvoorziene kosten in geval van technische calamiteiten, zoals bijvoorbeeld
de verwarming. Financiering komt ten laste van het reservefonds groot onderhoud algemeen.

8. Voorstel tot definitieve sluiting stortkokers
De voorzitter geeft een toelichting op de situatie. Het bestuur heeft, nadat is gebleken dat er asbest is
aangetroffen in de wanden van de stortkokers, besloten de stortkokers te sluiten. Vervolgens is er onderzoek
gedaan of er asbestvezels in de ruimte aanwezig waren, maar dit bleek niet het geval. Omdat het een
stortkoker is, die af en toe verstopt zit en er wordt dan met bijvoorbeeld een stok het vuilnis los geprikt, kan er
asbest vrijkomen. (De rapporten staan ter inzage op de eigenarenportaal van Twinq)
De kosten voor het in stand houden van de stortkokers is ongeveer € 6.000- € 8.000,- per jaar. Het bestuur
vindt het onverantwoord de stortkokers open te laten, ook omdat er mensen werkzaamheden moeten
verrichten in de containerruimte.

De heer Van Goozen is het niet eens dat de stortkokers sluiten, omdat het risico zeer laag is. Hij heeft de
handtekeningenactie opgezet en 98 bewoners zijn van mening dat de stortkokers open moeten blijven. Het
bestuur manipuleert naar zijn mening.

De voorzitter geeft aan dat er overleg is geweest met Portaal. De heer De Visser geeft aan dat Portaal intern
overleg heeft gehad, want bij Portaal dacht men dat de stortkokers, net als bij de overige gebouwen in de buurt
in soortgelijke situatie, gesloten waren. Portaal is van mening de stortkokers te laten sluiten, omdat het (los
van het geld) onverantwoord is gezien de aanwezigheid van asbest de kokers.

De heer Van Meurs vraagt of er iets is gedaan met de enquête onder de bewoners waarbij nagenoeg 100%
wenst de stortkokers open te houden. De voorzitter geeft aan dat de huurders worden vertegenwoordigd door
Portaal en dat Portaal stemt in de ledenvergadering als lid van de ALV. Het is aan Portaal te bepalen hoe
Portaal omgaat met de mening van de huurders. 

De heer De Visser laat weten dat hij van de heer Prins (Portaal) heeft vernomen dat er contact is geweest met
de bewonerscommissie. Volgens de heer Van Wieringen is er door de heer Prins een toezegging gedaan om
te bekijken hoe dit juridisch zit, waarop de bewonerscommissie nog wacht op een terugkoppeling. De heer De
Visser zegt hier mee niet bekend te zijn en dit moet worden uitgezocht en hij laat daarop weten dat hij nu geen
stem kan uitbrengen, omdat hij niet bekend is met de toezegging die zou zijn gedaan aan de
bewonerscommissie.

De voorzitter besluit dat het voorstel niet in stemming wordt gebracht, omdat Portaal aangeeft niet te willen
stemmen/besluit uit te stellen omdat er onduidelijkheid is over hetgeen tussen de heer Prins en
bewonerscommissie is besproken. De stortkokers blijven gesloten tot de eerstvolgende vergadering.
De heer Van Goozen is het niet eens dat de stortkokers tot de volgende vergadering gesloten blijven, want er
is onvoldoende argumentatie van het bestuur. Hij vindt dat er gestemd moet worden. De voorzitter geeft aan
dat het bestuur bij het standpunt blijft.

De voorzitter schorst de vergadering voor een korte pauze. Twee eigenaren besluiten uit protest de
vergadering te vertalen. Eén van deze eigenaren had vooraf al digitaal gestemd op alle agendapunten

9a. Goedkeuring notulen vorige vergadering van 19 oktober 2020
De voorzitter neemt de notulen van de vorige ledenvergadering van 19 oktober 2020 door.
Het voorstel "Het vaststellen van de notulen van 19 oktober 2020 met in achtneming van eventueel tijdens de
vergadering gemaakte op- en/of aanmerkingen." wordt in stemming gebracht.

De notulen worden met 75 stemmen voor, 1 stem tegen en 1 stem blanco (2 stemmen zijn niet uitgebracht)
ongewijzigd vastgesteld.
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9b. Goedkeuring notulen vorige vergadering 10 februari 2021
De voorzitter neemt de notulen van de vorige ledenvergadering van 10 februari 2021 door.
Het voorstel "Het vaststellen van de notulen van 10 februari 2021 met in achtneming van eventueel tijdens de
vergadering gemaakte op- en/of aanmerkingen." wordt in stemming gebracht.

De notulen worden met 75 stemmen voor, 1 stem tegen en 1 stem blanco (2 stemmen zijn niet uitgebracht)
ongewijzigd vastgesteld.

10. Jaarrekening 2020

10a. Verslag kascommissie
De kascommissie, bestaande uit Kascontrole.com, heeft alle stukken onderzocht en in orde bevonden. Het
verslag is te vinden in de eigenarenportal van Twinq. Een aantal specifieke vragen zijn door de beheerder naar
tevredenheid beantwoord. De kascommissie adviseert de jaarrekening goed te keuren en vast te stellen.

10b. Bespreken & vaststellen jaarrekening
De voorzitter informeert of er vanuit de leden een wens is de jaarrekening toe te lichten. Geen van de
eigenaren meldt zich.
Het voorstel "Het vaststellen van de jaarrekening met in achtneming van eventueel tijdens de vergadering
gemaakte op- en/of aanmerkingen." wordt in stemming gebracht.

De vergadering besluit met 76 stemmen voor en 1 stem tegen (2 stemmen zijn niet uitgebracht) om de
jaarrekening ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.

10c. Bestemmen exploitatiesaldo
De voorzitter geeft aan dat er een negatief exploitatiesaldo was over boekjaar 2020 van € 13.226,15. In
tegenstelling tot hetgeen in de akte wordt vermeld is er voorgesteld om dit ten laste te brengen van het
reservefonds groot onderhoud algemeen.

Het voorstel "Het negatieve exploitatiesaldo van € 13.226,15 ten laste brengen van het reservefonds groot
onderhoud algemeen." wordt in stemming gebracht.

In tegenstelling tot hetgeen in de akte staat vermeld besluit de vergadering met 72 stemmen voor, 1 stem
tegen en 4 stemmen blanco ( 2 stemmen zijn niet uitgebracht) om de negatieve exploitatiesaldo van €
13.226,15 ten laste van het reserve groot onderhoud algemeen te brengen.

10d. Verlenen decharge aan bestuur
Het bestuur in boekjaar 2020 werd gevormd door de heer De Graaf en mevrouw Molmans-Van Kesteren.
Het voorstel "Het verlenen van decharge aan het bestuur voor boekjaar 2020." wordt in stemming gebracht.

De vergadering besluit met 74 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 1 stem blanco (2 stemmen zijn niet
uitgebracht) om decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in 2020.

11. Verzoek tot samenvoegen reservefonds
Enkele jaren geleden is besloten een apart reservefonds aan te maken voor onderhoud van de verwarming.
Het bestuur vraagt toestemming om dit reservefonds op te heffen en de inhoud van dit reservefonds toe te
voegen aan het reservefonds groot onderhoud algemeen.

Het voorstel "Het toevoegen van de inhoud van het reserve groot onderhoud verwarming aan het reservefonds
groot onderhoud algemeen." wordt in stemming gebracht.

De vergadering besluit met 72 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 1 stem blanco (2 stemmen zijn niet
uitgebracht) de inhoud van het reservefonds groot onderhoud verwarming toe te voeren aan het reservefonds
groot onderhoud algemeen.

12. Vaststellen begroting 2021 & bijbehorende periodieke bijdragen
De penningmeester, de heer Van Alphen, licht de begroting voor 2021 en de bijbehorende periodieke
bijdragen toe.
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De heer Van Meurs merkt op dat er volgens hem tijdens corona geen schoonmaak is uitgevoerd en vraagt
waarom de kosten dan zo hoog zijn. Mevrouw Geurts laat weten dat er tijdens corona gewoon wekelijks is
schoongemaakt en dat er geen berichten van Rufo Clean zijn ontvangen dat de schoonmaak toen is
stopgezet. De voorzitter vult nog aan dat er onlangs gesprekken zijn gevoerd met Rufo Clean inzake een
nieuw contract en dat er momenteel nog geen zicht is op een vaste (nieuwe) huismeester, maar dat Rufo de
intentie heeft per 1 september 2021 een nieuwe huismeester te kunnen inzetten op het complex. Tot die tijd
vervult Ron de Roode deze taak.
Mevrouw Korbee vraagt naar de kosten die er worden gemaakt voor de huismeesterruimte. Mevrouw
Molmans-Van Kesteren legt uit dat de huismeester sowieso een ruimte nodig heeft om te verblijven en er is
een verwarming aanwezig. Omdat de VvE eigenaar is van die ruimte betaalt de VvE ook een VvE-bijdrage
elke maand en worden er kosten voor de verwarming in die ruimte gemaakt. De huismeester is gevraagd om
de verwarming uit te zetten als hij vertrekt, om onnodige kosten te voorkomen.

Mevrouw Ruijtenbeek vraagt zich af waarom er niet gekeken wordt of de bijdrage per 1 januari 2022 kan
ingaan, omdat het elk jaar met terugwerkende kracht moet worden bijbetaald. De penningmeester laat weten
dat hij de intentie heeft om in de volgende ledenvergadering een begroting voor 2022 voor te stellen.

De begroting voor 2021 en de bijbehorende periodieke bijdragen worden goedgekeurd door de vergadering
(74 stemmen voor, 3 stemmen tegen, 2 stemmen niet uitgebracht) en gaat met terugwerkende kracht in per 1
januari 2021.

13. Evaluatie werkzaamheden bestuur en benoeming evt. nieuwe bestuursleden
De penningmeester heeft een toelichting geschreven, die als bijlage is meegestuurd met de vergaderstukken.
De voorzitter laat weten dat mevrouw Molmans-Van Kesteren in deze vergadering aftreedt en de voorzitter
doet een oproep voor nieuwe bestuursleden, omdat er nog maar drie bestuursleden overblijven.

Mevrouw Korbee vraagt of huurders in het bestuur mogen plaatsnemen. De voorzitter laat weten dat dit kan,
want iedereen mag in het bestuur, maar de ledenvergadering moet een bestuurslid benoemen.

De heer Van Meurs wil wel graag weten wat voor werkzaamheden er worden verwacht als je bestuurslid bent
en welk tijd daarmee gemoeid gaat. De heer Meurs wordt na afloop van de vergadering in contact gebracht
met de beheer/de penningmeester voor meer informatie. De penningmeester nodigt aspirant-bestuursleden uit
om een keer de bestuursvergadering bij te wonen.

De voorzitter bedankt mevrouw Molmans-van Kesteren, maar wil een officieel woord van dank uitspreken in de
volgende ledenvergadering, als iedereen weer fysiek de vergadering kan bijwonen.

Er wordt geen voorstel in stemming gebracht.

14. Benoemen kascommissie
De functie van kascommissie wordt momenteel uitgevoerd door een externe (professionele) partij:
Kascontrole.com. Het bestuur doet een  dringende oproep aan kandidaten voor de kascommissie om zich te
melden. Als zich geen kandidaten melden wordt er een mandaat gevraagd van € 850,- om de controle over
boekjaar 2021 door Kascontrole.com te laten uitvoeren.

Mevrouw Molmans-Van Kesteren laat weten dat zij bereid is deze taak te vervullen, omdat ze geen bestuurslid
meer is. Mevrouw Timmers laat weten dat zij pas per volgend jaar lid van de kascommissie kan zijn, omdat de
kascommissie het bestuur controleert en mevrouw Molmans maakt nog deel uit van het bestuur in boekjaar
2021. Er melden zich geen andere kandidaten, derhalve wordt in stemming gebracht om Kascontrole.com voor
boekjaar 2021 de controle te laten uitvoeren.

Het voorstel "Het benoemen van een kascommissie conform het voorstel dat wordt gedaan tijdens de
vergadering." wordt in stemming gebracht.

De vergadering besluit met 75 stemmen voor, 1 stem tegen, 1 stem blanco (2 stemmen niet uitgebracht) om
Kascontrole.com te herbenoemen tot lid van de kascommissie voor boekjaar 2021. De vergadering verstrekt
het bestuur een mandaat te verstrekken van € 850,- om de kosten voor de kascommissie te financieren. Deze
kosten worden gefinancierd uit de begroting.

15a. Vaststellen incassomandaat
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De vergadering besluit met 73 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 1 stem blanco (2 stemmen zijn niet
uitgebracht) om de beheerder volmacht te verlenen om op te treden tegen wanbetalers. Indien nodig mag de
beheerder een juridische (invordering) procedure op starten zonder verdere tussenkomst van de
ledenvergadering. Alle hieraan verbonden kosten, zowel binnen- als buitengerechtelijk, worden bij het
achterstallige lid in rekening gebracht.

Dit geschiedt volgens een vaste procedure. Deze kan opgevraagd worden bij de beheerder.

15b. Vaststellen verzekeringspenningen
De vergadering besluit met 73 stemmen voor, 1 stem tegen en 2 stemmen blanco (3 stemmen zijn niet
uitgebracht) dat de uitkering van verzekeringspenningen mogen worden gestort op de rekening courant van de
VvE.

16. Vaststellen gewijzigd Huishoudelijk Reglement
Zie bijlage. Het betreft de wijzigingen van artikel 3 lid 6a en 6b.

16a. Vaststellen gewijzigd artikel 3 lid 6a van het Huishoudelijk Reglement
De heer Van Wieringen geeft aan dat er een ronde door de flat is gedaan met wat vragen aan mensen over de
invulling van de galerijen, waarna een proefopstelling is gedaan op de galerij bij de heer Van Wieringen. Als
gevolg daarvan is een nieuw voorstel gedaan voor een wijziging van het huishoudelijk reglement.

De heer Van Meurs merkt op dat hij afgelopen week briefjes heeft verwijderd, die zijn verspreid door het
gebouw (anoniem). Hij laat weten dat hij graag de kant het verhaal van degene die de briefjes heeft verspreid
had willen horen. Het lijkt hem nu meer een persoonlijke vete tussen twee bewoners en hij vindt het jammer
dat dit de sfeer in het gebouw verpest. De voorzitter laat weten dat hij in gesprek is met de betrokken eigenaar
over enkele andere zaken. Alle eigenaren zijn het eens dat wooncomfort boven alles staat.

Mevrouw Korbee merkt op dat eerder is besloten dat alle spullen van de galerij moesten worden verwijderd,
naar aanleiding van de uitspraak van de rechter. De heer Van Wieringen geeft aan meer dan 70% van de
bewoners gesproken te hebben en die willen graag wat meer sfeer op de galerij middels de mogelijkheid tot
het plaatsen van bv. plantjes. Als reactie daarop wordt door een van aanwezigen nog opgemerkt dat galerijen
vrij moeten zijn van spullen in verband met hulpdiensten. Het is niet wenselijk om nu een rechterlijk besluit te
negeren en daarmee mogelijk opnieuw een discussie te laten ontstaan.
De heer Van Meurs vraagt af wat dit besluit zal doen met de rechterlijke uitspraak. Als dit besluit weer leidt tot
een gang naar de rechter en extra kosten is dat wellicht niet wenselijk.

Er wordt besloten om eerst na te gaan welke consequenties de uitspraak van de rechter heeft op een
eventuele wijziging zoals nu voorgesteld en daarna wordt punt 16a en 16b opnieuw ter voorstel ingebracht in
de eerstvolgende ledenvergadering. 

Het voorstel "Vaststellen gewijzigd artikel 3 lid 6a van het Huishoudelijk Reglement" wordt niet in stemming
gebracht. Dat geldt eveneens voor het voorstel in agendapunt 16b.

16b. Vaststellen gewijzigd artikel 3 lid 6b van het Huishoudelijk Reglement
Zie agendapunt 16a.  Het voorstel "Vaststellen gewijzigd artikel 3 lid 6b van het Huishoudelijk Reglement"
wordt niet in stemming gebracht.

17. Rondvraag
De heer De Visser laat weten dat het voorstel voor de stortkokers alsnog in stemming kan worden gebracht.
Vanuit Portaal is aan de bewonerscommissie gecommuniceerd dat zij een procedure kunnen starten, maar dat
Portaal in de ledenvergadering zal stemmen vóór sluiting van de stortkokers. De voorzitter geeft aan dat er niet
meer gestemd kan worden, omdat dit niet wenselijk is gezien het feit dat er eigenaren tussentijds de
vergadering hebben verlaten. Het onderwerp komt op de agenda voor de volgende vergadering.

De heer Van Dijk vraagt of het mogelijk is dat de huidige intercominstallatie wordt vervangen door een
systeem met camerabeeld. Het bestuur zegt toe offertes op te vragen, want men vermoedt dat er kosten
bespaard kunnen worden als dit wordt gecombineerd met  het tag systeem.

Mevrouw Korbee zegt dat de verf van het plafond op haar balkon afbladdert en of ze dat zelf moet bijwerken.
Mevrouw Geurts laat weten dat dit op dit moment in de opdracht van het schilderwerk zit.
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De heer Van Meurs geeft zijn complimenten over de struiken aan de voorzijde van het gebouw.

18. Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering om 22.20 uur.

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

voorzitter                                             bestuurder

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

VvE Merendonk  (705)

Vaststellen Meerjarenonderhoudsplan (MJOP)4.
4.1 De vergadering besluit met 75 temmen voor en 3 stemmen tegen 1 stem is niet uitgebracht) het

MJOP vast te stellen.

Schilderwerk en overige gevelwerkzaamheden5a.
5a.1 De vergadering besluit met 72 stemmen voor en 6 stemmen tegen (1 stem is niet uitgebracht) het

bestuur een mandaat te verstrekken van € 720.000,- voor het uitvoeren van schilderwerk van hout,
metaal en beton, waarbij de afwateringsstrips op de balkons worden verwijderd. Tevens worden daar
waar nodig de kitvoegen van de betonafdekkers van de kopgevels en diktekanten van galerijen en
balkons vervangen en worden, waar nodig, bevestigingsmiddelen en gecorrodeerde delen van de
verzinkt staal/beglazen van balustrades hersteld en wordt hang- en sluitwerk nagelopen en
vervangen. Dit mandaat is inclusief de kosten voor bouwkundige begeleiding. Financiering komt ten
laste van het reservefonds groot onderhoud algemeen.

Aanbrengen tagsysteem5b.
5b.1 De vergadering besluit met 74 stemmen voor en 4 stemmen tegen (1 stem is niet uitgebracht) het

bestuur een mandaat te verstrekken van € 35.000,- voor het vervangen van de huidige sloten van de
twee centrale toegangsdeuren portiek en galerijdeuren voor een tagsysteem inclusief de kosten voor
bouwkundige begeleiding. Financiering komt ten laste van het reservefonds groot onderhoud
algemeen.

LED verlichting5c.
5c.1 De vergadering besluit met 75 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 1 stem blanco (1 stem is niet

uitgebracht) het bestuur een mandaat van € 17.000,- te verlenen voor het aanbrengen van LED
verlichting in portiek en op galerijen. Financiering komt ten laste van het reservefonds groot
onderhoud algemeen.

Aanbrengen remcontroleschakeling op de liftinstallaties5d.
5d.1 De vergadering besluit met 76 stemmen voor, 2 stemmen tegen (1 stem is niet uitgebracht) het

bestuur goedkeuring te verlenen om de kosten van ongeveer € 2.300 voor het vervangen van de
remcontrolevoorziening van beide liften ten laste te brengen van het reservefonds groot onderhoud
algemeen.

Mandaat onvoorziene kosten7.
7.1 De vergadering besluit met 76 voor en 2 stemmen (1 stem is niet uitgebracht) tegen het bestuur aan

mandaat te verstrekken van € 25.000,- voor onvoorziene kosten in geval van technische calamiteiten,
zoals bijvoorbeeld de verwarming. Financiering komt ten laste van het reservefonds groot onderhoud
algemeen.

Voorstel tot definitieve sluiting stortkokers8.
8.1 Het voorstel tot definitieve sluiting van de stortkokers is niet in stemming gebracht.

Goedkeuring notulen vorige vergadering van 19 oktober 20209a.
9a.1 De notulen worden met 75 stemmen voor, 1 stem tegen en 1 stem blanco (2 stemmen zijn niet

uitgebracht) ongewijzigd vastgesteld.

Goedkeuring notulen vorige vergadering 10 februari 20219b.
9b.1 De notulen worden met 75 stemmen voor, 1 stem tegen en 1 stem blanco (2 stemmen zijn niet

uitgebracht) ongewijzigd vastgesteld.

Bespreken & vaststellen jaarrekening10b.
10b.1 De vergadering besluit met 76 stemmen voor en 1 stem tegen (2 stemmen zijn niet uitgebracht) om

de jaarrekening ongewijzigd goed te keuren en vast te stellen.

Bestemmen exploitatiesaldo10c.
10c.1 In tegenstelling tot hetgeen in de akte staat vermeld besluit de vergadering met 72 stemmen voor, 1

stem tegen en 4 stemmen blanco ( 2 stemmen zijn niet uitgebracht) om de negatieve exploitatiesaldo
van € 12.283,68 ten laste van het reserve groot onderhoud algemeen te brengen.
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Verlenen decharge aan bestuur10d.
10d.1 De vergadering besluit met 74 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 1 stem blanco (2 stemmen zijn

niet uitgebracht) om decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in
2020.

Verzoek tot samenvoegen reservefonds11.
11.1 De vergadering besluit met 72 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 1 stem blanco (2 stemmen zijn

niet uitgebracht) de inhoud van het reservefonds groot onderhoud verwarming toe te voeren aan het
reservefonds groot onderhoud algemeen.

Vaststellen begroting 2021 & bijbehorende periodieke bijdragen12.
12.1 De begroting voor 2021 en de bijbehorende periodieke bijdragen worden goedgekeurd door de

vergadering (74 stemmen voor, 3 stemmen tegen, 2 stemmen niet uitgebracht) en gaat met
terugwerkende kracht in per 1 januari 2021.

Evaluatie werkzaamheden bestuur en benoeming evt. nieuwe bestuursleden13.
13.1 "Het benoemen van de bestuursleden conform het voorstel dat wordt gedaan tijdens de vergadering."

is aangenomen

Benoemen kascommissie14.
14.1 De vergadering besluit met 75 stemmen voor, 1 stem tegen, 1 stem blanco (2 stemmen niet

uitgebracht) om Kascontrole.com te herbenoemen tot lid van de kascommissie voor boekjaar 2021.
De vergadering verstrekt het bestuur een mandaat te verstrekken van € 850,- om de kosten voor de
kascommissie te financieren. Deze kosten worden gefinancierd uit de begroting.

Vaststellen incassomandaat15a.
15a.1 De vergadering besluit met 73 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 1 stem blanco (2 stemmen zijn

niet uitgebracht) om de beheerder volmacht te verlenen om op te treden tegen wanbetalers. Indien
nodig mag de beheerder een juridische (invordering) procedure op starten zonder verdere
tussenkomst van de ledenvergadering. Alle hieraan verbonden kosten, zowel binnen- als
buitengerechtelijk, worden bij het achterstallige lid in rekening gebracht.

Vaststellen verzekeringspenningen15b.
15b.1 De vergadering besluit met 73 stemmen voor, 1 stem tegen en 2 stemmen blanco (3 stemmen zijn

niet uitgebracht) dat de uitkering van verzekeringspenningen mogen worden gestort op de rekening
courant van de VvE.

Vaststellen gewijzigd artikel 3 lid 6a van het Huishoudelijk Reglement16a.
16a.1 De vergadering besluit het voorstel tot wijziging van artikel 6 lid 6a en lid 6b van het Huishoudelijk

Reglement niet in stemming te brengen.
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Actiepuntenlijst

VvE Merendonk  (705)

Opvragen offertes nieuwe intercominstallatie
Status: Vastgelegd
Behandeld door: Voorzitter VvE bestuur
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