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Notulen van de Algemene ledenvergadering, gehouden dinsdag 12 maart 2019, aanvang 19:30 uur.

Aanwezig
De heer J.L. Bedijn, Mevrouw E.V. Beek, De heer N.M.L.T. van den Berg, De heer H.P.J. Brouwer en/of
Mevrouw A.M. Brouwer-Schuit, P.R. Bruinsma / Meeuwenoord, Mevrouw M.C.M. van Goozen, De heer I.H.
Hoogervorst, Mevrouw M.M.E. de Jager, De heer M.G.W.J. Jelierse, De heer S.J. Kellner, Mevrouw C.F.L.
Koeman, De heer J.F. van Leeuwen, De heer D. Lindemans, Mevrouw J. van der Meer, Mevrouw C.
Oostveen, De heer L. Pesschier, De heer J. Reijerkerk, De heer H.A.G.M. van Rijckevorsel, De heer T. de
Ruiter en/of Mevrouw A.M.M. de Ruiter-van der Putten, Mevrouw M.M.C. Steenvoorden, De heer M. Tijdgat,
De heer S. van der Veen, VvE Strandstate Zandbank 1 tm 87
Volmacht afgegeven
Mevrouw M. Admiraal, De heer J.J. Barnhoorn, Mevrouw E. Berkhout, Daelmans Holding, Mevrouw M.M.
Damhuis, De heer P. Hazenoot, De heer R. de Jong, Mevrouw S.M. Post, De heer T.J.B. Swanenburg en
Mevrouw M. Swanenburg-Thoman, Mevrouw D. Willemen, Mevrouw J.M.M. Zonneveld
Afwezig
De heer R.P. Boot, De heer A. Bruijn, De heer E. de Bruin, De heer P.M.M van den Burg, Mevrouw E.J.C. van
der Burgt, De heer D.J. Bushnell en Mevrouw S. Bushnell-Previero, De heer S. Caspers, De heer M.R. Cleef,
De heer J.J. van Dam, C. Damasio, Mevrouw B.C van Duijn, Mevrouw S. van Eeden, Mevrouw J.H.M. de
Haas, Mevrouw D.C.A. Hachmang, De heer W. ten Haken, Mevrouw S.J.M. Hoek, De heer van J.P. Klaveren,
De heer M.A. van der Leest, J.C. de Mateo, De heer J. van der Meer en Mevrouw J. Smit, De heer F. van der
Meulen, De heer A.D. de Mooij en Mevrouw C.H.M. de Mooij-van Zaal, De heer D.P. Niet, De heer J.H. van
Oosten, Mevrouw M.C. van der Plas, De heer S. de Ridder, De heer W.G.C. van Schie, De heer J.J. Schmal,
Mevrouw M.L.M. Sleeboom, Mevrouw C.J.L. Soons, De heer S.J.A.B. Stokkermans, Mevrouw S.C.S. van
Velzen, De heer P.J.H. Verweij, De heer J. de Vries, De heer J.P. Vrijburg en Mevrouw J.E.M. Vaessen,
Wieringa - Van Hulsen, De heer A.F. van Wijnen, De heer A.J. Wouters, De heer A.P. Zwaanswijk
Overig aanwezig
Mevrouw L.A. Taskin - VvE Company BV, De heer J.G. de Ridder - VvE Company BV

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

Van de 873 in totaal uit te brengen stemmen zijn er 473 stemmen vertegenwoordigd (54,18%), hetgeen
voldoende is om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen.

2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

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

4. Bestuur en beheer

4a Bestuursverkiezing
De heer Kellner geeft aan dat mevrouw Sies afgelopen jaar haar appartement heeft verkocht. Zij heeft haar
taken als bestuurslid het afgelopen jaar nog wel uitgevoerd, maar heeft wel aangegeven haar functie als
bestuurslid neer te leggen.

De heer Bruinsma heeft voor de vergadering bij het bestuur aangegeven zich beschikbaar te stellen als
bestuurslid. Met algemene stemmen gaat de vergadering akkoord met de benoeming van de heer Bruinsma
als bestuurslid. De heer Hoogervorst stelt zich ter vergadering beschikbaar als bestuurslid. Met algemene
stemmen gaat de vergadering akkoord met de benoeming van de heer Hoogervorst als bestuurslid.
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4.b Bestuurdersmededelingen
- Huismeester
De heer Kellner geeft aan dat het bestuur door Van Rhijn Bouw is benaderd, omdat het voor hun niet meer
rendabel was om de huismeesterfunctie te blijven vervullen. Dit zou pas weer rendabel worden wanneer de
vereniging teruggaat naar de vorige situatie. Echter is dit financieel niet wenselijk voor de vereniging. De heer
Kellner verzoekt de eigenaren om storingen te melden bij VvE Company en niet meer via de brievenbus van
de huismeester, omdat deze bijna niet meer wordt gecontroleerd. De heer Bruinsma heeft aangegeven de
vervanging van de verlichting op zich te nemen. De VZ geeft aan dat de meeste verenigingen geen
huismeester in dienst hebben, maar dat zij dan wel met veel dezelfde partijen werken. Wanneer er storingen
gemeld worden bij VvE Company dient dit ook gemeld te worden, zodat er zoveel als mogelijk vaste partijen
ingeschakeld worden.

- Geluidsoverlast
De heer Kellner geeft aan dat dit vorig jaar ook besproken is tijdens de vergadering. Hij heeft meerdere malen
klachten van bewoners ontvangen met betrekking tot geluidsoverlast. Hij verzoekt de eigenaren om rekening
te houden met de medebewoners.

De heer Van Leeuwen vraagt zich af hoe deze klachten kenbaar gemaakt worden bij de huurders. Hij geeft
aan dat hij al een paar keer zijn buren heeft aangesproken en dat dit voornamelijk huurders zijn, maar dat dit
niet helpt. Hij vermoedt dat de geluidsoverlast voornamelijk komt omdat er een onjuiste ondervloer is
geplaatst. De VZ geeft aan dat wanneer er twijfel bestaat of de ondervloer voldoende dempt er een onderzoek
gedaan kan worden. Dit kan bij VvE Company of het bestuur gemeld worden. De makkelijkste manier om
erachter te komen of er een juiste ondervloer geplaatst is, is het opvragen van het certificaat. Wanneer dit
certificaat ontbreekt, kan er een geluidsonderzoek uitgevoerd worden. Deze kosten worden gedragen op basis
van ongelijkheid. De VZ verzoekt de heer Van Leeuwen om dit schriftelijk te melden bij VvE Company, zodat
de eigenaar hier op aangesproken kan worden en er een certificaat opgevraagd kan worden. 

De heer Tijdgat geeft aan veel overlast te ervaren van zijn buren, maar dat aanspreken niet helpt en dat er dan
zelfs door de veroorzaker gedreigd wordt. De politie is hier al meerdere malen langs geweest. De heer
Lindemans geeft aan dat het bestuur met de politie gesproken heeft en zij hebben aangegeven dat klachten
over deze bewoner rechtstreeks bij de politie gemeld mogen worden. Het bestuur hoeft hier niet tussen te
staan. De heer Van Leeuwen vraagt zich af wat de vereniging hier nog meer aan kan doen. De VZ geeft aan
dat het bestuur al veel gedaan heeft hiervoor en nu ook machteloos staat. In het uiterste geval kan de
vergadering aan de hand van de reglementen de toegang tot het privé- en de gemeenschappelijke gedeeltes
ontzeggen. Hiervoor dienen de stappen zoals beschreven in artikel 26 van het modelreglement 1992
doorlopen te worden. De heer Lindemans verzoekt de eigenaren om bij meldingen bij de politie dit ook door te
geven aan het bestuur, zodat zij hier ook van op de hoogte zijn.

Mevrouw Koeman vraagt zich af of het mogelijk is dat er vanuit de vereniging een brief naar de eigenaar wordt
gestuurd. De VZ geeft aan dat dit mogelijk is en een goede eerste aanzet om aan te geven dat er
grensoverschrijdend gedrag is geconstateerd.

- Contract ventilatie onderhoud
De heer Lindemans geeft aan dat het onderhoud aan de ventilatie voorheen was ondergebracht bij Elite. Dit
contract is nu beëindigd en er zal een nieuw onderhoudscontract afgesloten worden bij een andere partij.
Putman is eerder al een keer ingeschakeld bij de rookgasafvoeren en zij zijn toen als een positieve partij
ervaren . De heer Lindemans geeft aan dat eerder vandaag iemand van Putman is langs geweest, maar hij de
reden hiervan niet weet. De VZ geeft aan dat hij geen melding heeft ontvangen en dit zal navragen. Mevrouw
Van Beek geeft aan dat Putman vandaag ook bij haar is langs geweest en dat dit was voor de harde afzuiging.
De VZ geeft aan dat Putman dan waarschijnlijk is langs geweest voor een eerdere storing en niet voor het
onderhoud zelf. Edit: Putman is langs geweest op basis van een klacht. Mevrouw Steenvoorden geeft aan dat
mevrouw Damhuis bij haar heeft aangegeven dat er veel vuil vanuit de afzuiger komt en dat dit voornamelijk is
ontstaan na de onderhoudsbeurt van Elite. De VZ geeft aan dat dit kan komen, omdat de onderhoudsbeurt
weer nodig is. Elite deed dit eens in de vijf jaar. De heer Lindemans geeft aan dat dit zal worden aangegeven
bij Putman. Hij geeft tevens aan dat dit ook kan komen wanneer er een motorische afzuigkap wordt
aangesloten.
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- Offerte De Klerk staat leiding en afvoeren
De heer Lindemans geeft aan dat er in het afgelopen jaar meerdere lekkages zijn geweest. Het voorstel is om
preventief de leidingen en de afvoeren te laten controleren. De lekkages zijn voornamelijk ontstaan bij de
aansluitingen van het bad. Het bestuur wil een offerte opvragen om een camerainspectie uit te laten voeren
om te kijken naar de staat van de leidingen en de afvoeren. Afhankelijk van de uitkomst van de inspectie zal
hierop wel of geen actie ondernomen worden.

Mevrouw Oostveen geeft aan dat zij onlangs haar badkamer en het toilet heeft vernieuwd. De heer Kellner
geeft aan dat de inspectie voornamelijk bij de originele badkamers zal worden uitgevoerd. Tevens geeft hij aan
dat tot nu toe alle lekkages door de verzekering zijn gedekt, maar dat dit op een gegeven moment ophoudt.
Door het laten uitvoeren van dit onderzoek kan er bij de verzekering worden aangegeven dat de vereniging op
de hoogte is van de problematiek en dat zij hier actie op ondernemen. Mevrouw De Jager vraagt zich af of het
mogelijk is dat alle afvoeren vervangen dienen te worden. De heer Lindemans geeft aan dat dit het geval kan
zijn, maar dat dit pas duidelijk wordt nadat de inspectie is uitgevoerd.

De heer Van Leeuwen geeft aan dat Paul de Klerk meerdere malen bij hem is langs geweest voor een lekkage
in een berging onder zijn appartement, maar dat hij nog geen oorzaak heeft kunnen vinden. De VZ stelt voor
om dit na de vergadering te bespreken.

Een eigenaar vraagt zich af of er ook gekeken wordt naar de afvoeren op de balkons. De VZ geeft aan dat dit
punt elk jaar geagendeerd wordt en dat de eigenaren zelf verantwoordelijk zijn om de afvoeren te controleren
en deze vrij te houden van afval.

- Ventilatieroosters
De heer Kellner vraagt aan de vergadering of er meerdere klachten zijn over de ventilatieroosters van de
ramen. Enige tijd geleden is er een offerte opgevraagd voor het vervangen van het ventilatierooster bij één
woning, maar deze kosten zijn erg hoog. Deze hoge kosten worden voornamelijk veroorzaakt door de kosten
van de hoogwerker. Wanneer meerdere eigenaren hier last van hebben, kan dit collectief opgepakt worden om
kosten te besparen. De VZ verzoekt de eigenaren de klachten schriftelijk te melden bij VvE Company, zodat
dit op een adequate manier kan worden opgepakt.

4.c Beheerdersmededelingen
- Datum volgende ALV
Het streven is om de ALV volgend jaar op dezelfde dag in dezelfde week te houden. Dit zal zijn op 18-3-2020.

- Onderhoud privé gedeelten
De VZ 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.

Mevrouw Koeman geeft aan dat er bij haar op de galerij constant kauwgom ligt. De VZ geeft aan dat dit
onfatsoenlijk gedrag is van de medebewoners, maar dat het bestuur of VvE Company hen pas kan
aanspreken wanneer zij op heterdaad betrapt worden. Mevrouw Koeman verzoekt de eigenaren om hun
kauwgom niet op de galerij achter te laten.

- 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.
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- 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.

- Schilderwerk kwaliteit/communicatie
De VZ geeft aan dat in het afgelopen jaar schilderwerk is uitgevoerd. Dit werk wordt volgende week
opgeleverd.

De heer Bruinsma geeft aan niet te hopen dat dit volgende week wordt opgeleverd, omdat er nog veel zaken
niet op orde zijn. De VZ geeft aan dat deze zaken meegenomen kunnen worden tijdens de oplevering.

De VZ geeft aan dat normaliter De Kleurmakers ruim van te voren aankondigt wanneer er bijvoorbeeld een
raam of een deur open gelaten moet worden, maar dat hij van het bestuur heeft begrepen dat dit niet het geval
was. De vergadering beaamt dit en geeft aan hier niet tevreden over te zijn.

De heer Bruinsma geeft aan dat er meerdere zaken niet zijn opgepakt zoals bijvoorbeeld de binnenkant van de
lift en de buitenkant van de deuren aan de achterkant van het complex. De heer Kellner geeft aan dat deze
zaken ook niet zijn geoffreerd en daarom niet worden uitgevoerd. De VZ geeft aan dat het schilderwerk in
2020 opgenomen stond in het meerjarenonderhoudsplan, maar dat het bestuur het verzoek heeft gedaan om
enkele punten eerder uit te laten voeren. Het overige schilderwerk zal in 2020 worden uitgevoerd. De VZ geeft
aan dat dit één van de redenen is geweest om het spaarplan voor vijf jaar vast te stellen, zodat het bestuur de
vrijheid heeft om dit te besluiten.

De heer Hoogervorst geeft aan dat de kitvoegen niet goed zijn aangebracht. De VZ geeft aan dat wanneer dit
het geval is dit wordt aangegeven tijdens de oplevering en dat de Kleurmakers deze dan opnieuw zal moeten
aanbrengen.

De VZ verzoekt de eigenaren om bij klachten dit schriftelijk te melden bij VvE Company. VvE Company zal dan
de klachten bundelen en meenemen tijdens de oplevering. Na de oplevering zullen deze punten opgepakt
worden. 

De heer Van Leeuwen geeft aan dat hij naast de klachten over de Kleurmakers ook wil aangeven dat zij goed
schilderwerk afleveren.

De heer Bruinsma geeft aan het verzoek te hebben dat wanneer de schilders niet aanwezig zijn dat zij de keet
weghalen, omdat er al te weinig parkeerplaatsen zijn. Tevens vraagt hij zich af wie de precario rechten moet
betalen aan de gemeente. De VZ geeft aan dat wanneer dit het geval is dat de kosten voor De Kleurmakers
komen. De vereniging zal hier niets voor betalen.

- Onderhoud liften
De VZ geeft aan dat er in het meerjarenonderhoudsplanning in 2020 het vervangen van de liftmachine,
staalkabels en de traktieschijf staan opgenomen. Hij geeft aan dat er niet veel storingen van de lift zijn en
daarom de vervanging nog niet wordt uitgevoerd.

5. Vaststellen notulen vergadering 19-3-2018 en 10-4-2018 en ondertekening door het bestuur
- Notulen vergadering 19-3-2018
De VZ neemt de notulen van de vergadering van 19-3-2018 door met de vergadering. Er zijn de volgende
vragen en opmerkingen:

Mevrouw Steenvoorden geeft aan dat zij zich had aangemeld voor de hekwerkencommissie.

Met algemene stemmen worden de notulen van 19-3-2018 met de bovenstaande wijziging vastgesteld.

De vastgestelde notulen worden door het bestuur en de voorzitter van vergadering ondertekend.
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- Notulen vergadering 10-4-2018
De VZ neemt de notulen van de vergadering van 10-4-2018 door met de vergadering. Er zijn geen vragen of
opmerkingen.

Met algemene stemmen worden de notulen van 10-4-2018 ongewijzigd vastgesteld.

De vastgestelde notulen worden door het bestuur en de voorzitter van vergadering ondertekend.

6. Financieel

6.a Verslag en benoeming kascommissie
De kascommissie 2018 is uitgevoerd door de heer Ten Haken en mevrouw De Jager. 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.

De heer Ten Haken en mevrouw De Jager stellen zich opnieuw beschikbaar voor de kascontrole voor het
aankomende boekjaar. Met algemene stemmen gaat de vergadering akkoord met de herbenoeming van de
heer Ten Haken en mevrouw De Jager 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 positief exploitatieresultaat gerealiseerd van
€ 6.519,79. Dit is veroorzaakt door:

Het waterverbruik is lager dan voorgaande jaren;
De huismeesterkosten zijn lager uitgevallen dan begroot;
De kosten voor klein onderhoud zijn lager uitgevallen dan begroot.

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

Met algemene stemmen besluit de vergadering het positieve exploitatieresultaat van € 6.519,79 toe te voegen
aan de onderhoudsreserve.

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 Vaststellen exploitatiebegroting 2019
De VZ licht de voorgestelde begroting 2019 toe. Voorgesteld wordt om de begroting 2019 gelijk te houden aan
het vorige boekjaar.

Met algemene stemmen besluit de vergadering de voorgestelde begroting 2019 met een totaalbedrag van
€ 128.288,- ongewijzigd vast te stellen.

De periodieke bijdrage blijft gelijk en is terug te vinden op de eigenaarspagina.

6.e Besluitvorming beschikking reservefondsen
De VZ geeft aan dat VvE Company door het SKW erop gewezen is dat de vereniging een besluit dient te
nemen over de beschikking van de reservefondsen. Het modelreglement stelt dat de vereniging
reservefondsen moet hebben. De VZ geeft aan dat de vereniging deze heeft. Tevens stelt het modelreglement
dat aan het reservefonds geen andere bestemming zal worden gegeven tenzij krachtens besluit van de
vergadering met overeenkomstige toepassing van het bepaalde artikel 52, lid 5 en 6, of na opheffing van de
splitsing. Over gelden van het reservefonds kan slechts door de voorzitter van de vergadering en één van de
eigenaars, die daartoe door de vergadering zal worden aangewezen, en na machtiging daartoe van de
vergadering, worden beschikt.

Tot op heden beschikt VvE Company en het bestuur over de gelden van het reservefonds. Echter dient de
vergadering hierover een besluit te nemen. Wanneer zij besluiten dat over gelden van het reservefonds
beschikt kan worden door de voorzitter van de vergadering en één van de eigenaars dient de vergadering een
andere voorzitter van vergadering te kiezen en daarnaast nog één andere eigenaar.
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De VZ vraagt aan de vergadering of VvE Company over de gelden van het reservefonds blijft beschikken of
dat de vergadering een andere voorzitter van vergadering en een ander eigenaar hiervoor benoemd. Met
algemene stemmen besluit de vergadering dat VvE Company en het bestuur over de gelden van de
reservefondsen zullen blijven beschikken.

De heer Lindemans geeft aan dat met de vorige beheerder is afgesproken dat het bestuur en de beheerder
over de gelden beschikken. VvE Company heeft deze afspraak overgenomen. Bij grote projecten zal aan de
vergadering toestemming gevraagd worden om VvE Company tot een bepaald bedrag te laten beschikken.

De heer Lindemans geeft tevens aan dat mevrouw Sies de rol van penningmeester vervulde. Sinds haar
verhuizing heeft hij dit op interumbasis op zich genomen. Binnen het nieuwe bestuur zal besproken worden
wie deze functie zal vervullen.

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.

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.

De vergadering neemt het incassobesluit aan.

8. Besluitvorming vervangen hekwerken
De VZ geeft aan dat VvE Company na de vorige vergadering in overleg is gegaan met het bestuur en dat er
toen besloten is om het offertetraject in te gaan voor het vervangen van de hekwerken. Er zijn voor meerdere
typen hekwerken offertes opgevraagd. Er is gekeken naar een mogelijkheid hetzelfde type hekwerk te laten
plaatsen, maar dit bleek helaas niet mogelijk te zijn. In het offertevergelijk is de combinatie van glas en spijlen
opgenomen. De geoffreerde bedragen van de firma's Renoparts en Versteeg Metaal Groep waren hoger dan
het bedrag dat opgenomen staat in het meerjarenonderhoudsplan. Het geoffreerde bedrag van Balkonhekken
BV was lager dan het bedrag dat opgenomen staat. De VZ geeft aan goede ervaringen te hebben met
Balkonhekken BV. Zij hebben bij meerdere verenigingen in Noordwijk hekwerken vervangen zoals bij de
Springtij, Thijswijkflat en het Sondauwhof. VvE Company, het bestuur en de hekwerken commissie adviseren
om de hekwerken te laten vervangen door Balkonhekken BV.

De VZ geeft aan dat de vergadering een besluit dient te nemen hoe de hekwerken eruit komen te zien. Er zijn
drie opties hiervoor: 

Glas;
Spijlen;
Combinatie van glas en spijlen.
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Wanneer er gekozen wordt voor glas of voor de de combinatie van glas en spijlen dient de vergadering ook
een besluit te nemen wat voor type glas er geplaatst wordt:

Blank gelaagd glas (melkglas);
Helder glas;
Grijs gelaagd glas;
Grijs heathstrenghened glas (dubbel gelaagd).

De VZ geeft aan dat melkglas is opgenomen in de offerte. Indien gekozen wordt voor een andere uitvoering
heeft dit het volgende effect op de offerteprijs:

Bij helder glas zal de totale prijs ongeveer € 3.000,- minder worden;
Bij grijs glas zal de totale prijs ongeveer € 1.500,- meer worden;
Bij donker glas zal de totale prijs ongeveer € 5.000,- meer worden.

Ongeacht welk type glas er gekozen wordt, zullen de kosten voor de vervanging van de hekwerken binnen de
begroting blijven.

De heer De Ruiter vraagt zich af of de veiligheid bij elk type glas is gewaarborgd. De VZ geeft aan dat dit het
geval is. Mevrouw De Jager vraagt zich af hoe het glas onderhouden wordt. De VZ geeft aan dat de
vergadering dit dient te besluiten.

De heer Hoogervorst vraagt zich af of het vervangen van de hekwerken noodzakelijk is of dat dit nog uitgesteld
kan worden. De heer Bruinsma geeft aan dat op sommige punten het hekwerk in erg slechte staat is. De heer
Kellner geeft aan dat de vervanging van de hekwerken al eerder twee jaar is uitgesteld.

Mevrouw De Jager vraagt zich af of er ook rekening gehouden is met het gewicht van de hekwerken dat
toegestaan is op de galerijen. De VZ geeft aan dat hier rekening mee is gehouden.

De heer Van der Veen vraagt zich af of het ook mogelijk is om plexiglas te plaatsen. De VZ geeft aan dat dit
mogelijk zou zijn, maar dat er heel veel verschillende mogelijkheden zijn. In overleg met het bestuur en de
hekwerken commissie is gekozen voor deze mogelijkheden.

De VZ geeft aan dat hij van Daelmans Holding de volmacht heeft ontvangen en dat zij hebben aangegeven
een combinatie van spijlen en glas te willen en dat zij melkglas willen.

De VZ geeft de vergadering de mogelijkheid om de verschillende types glas te bekijken.

8.a Hekwerken galerij
De VZ brengt het voorstel in stemming:

473 uitgebrachte stemmen:
200 stemmen voor alleen glas
10 stemmen voor alleen spijlen
220 stemmen voor een combinatie van glas en spijlen
43 stemmen blanco

Met een meerderheid van stemmen besluit de vergadering dat de hekwerken op de galerijen een combinatie
van glas en spijlen zullen worden.

8.b Hekwerken balkons
De VZ brengt het voorstel in stemming:

473 uitgebrachte stemmen:
270 stemmen voor alleen glas
0 stemmen voor alleen spijlen
170 stemmen voor een combinatie van glas en spijlen
33 stemmen blanco

Met een meerderheid van stemmen besluit de vergadering dat de hekwerken op de balkons van glas zullen
worden.
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8.c Type glas
Mevrouw Steenvoorden vraagt zich af of de kleur van het glas bepalend is voor de kleur van de stalen. De VZ
geeft aan dat de spijlen van aluminium zullen zijn ongeacht de kleur van het glas.

De VZ brengt het voorstel in stemming.

473 uitgebrachte stemmen:
170 stemmen voor melkglas
300 stemmen voor donker glas
0 stemmen voor helder glas
0 stemmen voor grijs glas
3 stemmen blanco

Met een meerderheid van stemmen besluit de vergadering donker glas te plaatsen.

De heer Hoogervorst vraagt zich af wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. De VZ geeft aan het
antwoord schuldig te moeten blijven en dat de datum in de notulen verwerkt zal worden. Edit: Er is nog niet
bekend wanneer de werkzaamheden uitgevoerd zullen worden. Wanneer dit bekend is, zullen de leden
hiervan op de hoogte worden gesteld. Voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd zullen de leden ruim
van tevoren op de hoogte worden gesteld. 

De heer Van Leeuwen vraagt zich af hoe de kleur aluminium van het frame tot stand is gekomen. De VZ geeft
aan dat dit standaard is geoffreerd door Balkonhekken BV en dat hier het minste onderhoud voor nodig is.

Mevrouw Koeman vraagt zich af of er ook iets gedaan wordt aan de gele palen en de noodtrappen. De VZ
geeft aan dat hier nu geen besluit overgenomen kan worden, omdat dit niet geagendeerd staat. De heer
Lindemans geeft aan dat dit eerder ook besproken is. Dit zal besloten moeten worden in een volgende
algemene ledenvergadering.

De heer Rijckevorsel vraagt zich af of de weersomstandigheden invloed hebben op de garantie. De VZ geeft
aan dat er gekozen is voor onderhoudsvriendelijke materialen. Wanneer er hekwerken geplaatst worden waar
meer onderhoud voor nodig is, zal de garantie pas gelden wanneer dit onderhoud ook uitgevoerd wordt. De
heer Hoogervorst vraagt zich af wat de garantietermijn is. De VZ geeft aan het exacte antwoord schuldig te
moeten blijven en dat dit verwerkt zal worden in de notulen. 

Edit: De volgende garantietermijnen op de hekwerken worden gehanteerd:
- 10 jaar afbouwend op deugdelijkheid van de constructie van de door hun geleverde producten;
- 5 jaar op de coating volgens VISEM voorwaarden. Garantie op filiforme corrosie is uitgesloten;
- 5 jaar op het toegepaste glas. Overeenkomstig de voorwaarden van de Nederlandse Glas Industrie.

9. Rondvraag en sluiting
De heer Bruinsma vraagt zich af of er nieuwe inloopmatten bij de voordeuren geplaatst kunnen
worden. De VZ geeft aan dat is opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan om dit over twee jaar te
vervangen. Het bestuur heeft de vrijheid om dit eerder te vervangen.
De heer Bruinsma vraagt zich af of er fietsenrekken geplaatst kunnen worden. De VZ geeft aan dat dit
niet is opgenomen in het meerjarenonderhoudsplan, maar wanneer de vergadering aangeeft dit te
willen het bestuur deze kan plaatsen. Er zijn voldoende liquide middelen om de fietsenrekken te
plaatsen. 
De heer Bruinsma geeft aan dat er te weinig parkeerplaatsen zijn en dat hierdoor op het gras
geparkeerd wordt. Hij vraagt zich af of de gemeente hierover benaderd moet worden door de
vereniging of door de individuele eigenaren. De heer Kellner geeft aan dat het bestuur dit jaarlijks
bespreekt met de buurtagent en ook een verzoek voor het realiseren van meer parkeerplaatsen heeft
ingediend bij de gemeente. De gemeente heeft hier toen geen akkoord voor gegeven. De VZ geeft
aan dat dit in principe geen VvE aangelegenheid is, maar als alle eigenaren akkoord gaan er een brief
gestuurd kan worden naar de gemeente vanuit de vereniging.
De heer Bruinsma vraagt zich af of de vereniging onderzoek moet doen voor het plaatsen van
zonnepanelen wellicht in combinatie met de Springtij.
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De VZ geeft aan dat de energietransitie eraan zit te komen, maar dat er nog veel onduidelijk is over de
doelstellingen en de warmtevisie van de gemeente. Het is verstandig om deze ontwikkelingen wel
goed in de gaten te houden. Mevrouw Steenvoorden geeft aan dat dit in 2016 al is uitgezocht door de
heer Caspers.
Een eigenaar geeft aan dat er een glazenwasser is langs geweest en hij vraagt zich af wie deze
opdracht heeft gegeven. De heer Kellner geeft aan dat de vereniging een nieuw schoonmaakcontract
heeft afgesloten. Deze firma heeft hetzelfde bedrag geoffreerd, maar verzorgt bovenop de reguliere
schoonmaakwerkzaamheden ook nog tweemaal per jaar de glasbewassing.
De heer Hoogervorst wil graag de eigenaars met honden vriendelijk verzoeken rekening te houden
met de buren, zodat zij geen last van de honden hebben.
De heer Van Leeuwen geeft aan dat het bellentableau er niet meer goed uitziet. Hij vraagt zich af of dit
wordt meegenomen met het schilderwerk. Tevens geeft hij aan dat sinds de sloten aan de achterkant
zijn vervangen hij hier niet meer in kan komen met zijn sleutel. De heer Kellner geeft aan dat net na
oud&nieuw de sloten zijn vervangen, maar deze bleken niet goed te zijn. Daarna zijn de sloten
opnieuw vervangen en in principe zou iedereen er weer in kunnen. De heer Pesschier geeft aan dat hij
in het begin het slot ook niet meer open kreeg, maar dat hij dit inmiddels wel kan openen.
Mevrouw Koeman geeft aan dat bij de berging onder haar appartement de deur 's ochtends hard dicht
gegooid wordt. De heer Kellner stelt voor om een bericht op te hangen met het verzoek de deur zacht
dicht te doen. Hij geeft aan dat hij hier ook op aangesproken is en dat hij zich hier niet bewust van
was. De VZ geeft aan dat wanneer mevrouw Koeman de bewoner zelf aan heeft gesproken en er
geen verbetering is, zij dit bij VvE Company kan melden.
Mevrouw Van Beek vraagt zich af of verzoeken voor het vervangen van lampen rechtstreeks bij de
heer Bruinsma gemeld moet worden of bij VvE Company. De heer Bruinsma geeft aan dat hij dit
regelmatig in de gaten houdt, maar de lampen pas vervangt wanneer er meerdere lampen kapot zijn.

De VZ bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering om 21:19 uur.

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

voorzitter                                             beheerder

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

VvE Strandstate Zandbank 1 tm 87

Bestuursverkiezing4a
4a.1 Met algemene stemmen gaat de vergadering akkoord met de benoeming van de heer Bruinsma als

bestuurslid.
4a.2 Met algemene stemmen gaat de vergadering akkoord met de benoeming van de heer Hoogervorst als

bestuurslid.

Beheerdersmededelingen4.c
4.c.1 De vergadering geeft toestemming aan de beheerder om de VvE stukken in te laten zien in het kader

van de certificering van VvE Company.
Om tot een optimale en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te komen, kan bij de Beheerder
periodiek een audit worden uitgevoerd in het kader van kwaliteitsbewaking (waaronder door
certificering). In het kader hiervan wordt aan de controlerende dan wel certificerende instelling waar
nodig inzage gegeven in VvE administraties. Hierbij is de privacy gewaarborgd middels
geheimhoudingsverklaringen. De VvE verleent – voor zover noodzakelijk voor een juiste uitvoering
van de door haar opgedragen werkzaamheden – de Beheerder toestemming om bij de uitvoering van
de haar opgedragen werkzaamheden de persoonsgegevens van de bij de VvE betrokken personen te
verwerken met inachtneming van de AVG. De Beheerder verplicht zich zorgvuldig om te gaan met de
bij de uitoefening van zijn taak verkregen vertrouwelijke gegevens ter zake de VvE en de eigenaars
en gebruikers van de appartementen. De vergadering geeft toestemming aan de beheerder om de
VvE stukken in te laten zijn in het kader van de certificering van VvE Company.

Vaststellen notulen vergadering 19-3-2018 en 10-4-2018 en ondertekening door het bestuur5.
5.1 Notulen vergadering 19-3-2018

Met algemene stemmen worden de notulen van 19-3-2018 met onderstaande wijziging vastgesteld:
Mevrouw Steenvoorden had zich aangemeld voor de hekwerken commissie en niet mevrouw
Van der Meer.

5.2 Notulen vergadering 10-4-2018
Met algemene stemmen worden de notulen van 10-4-2018 ongewijzigd vastgesteld.

Verslag en benoeming kascommissie6.a
6.a.1 Met algemene stemmen gaat de vergadering akkoord met de herbenoeming van de heer Ten Haken

en mevrouw De Jager als lid van de kascommissie.

Vaststellen jaarrekening 2018 en bestemmen resultaat6.b
6.b.1 Met algemene stemmen stelt de vergadering de jaarrekening 2018 ongewijzigd vast.
6.b.2 Met algemene stemmen besluit de vergadering het positieve exploitatieresultaat van € 6.519,79 toe te

voegen aan de onderhoudsreserve.

Decharge bestuur6.c
6.c.1 Met algemene stemmen besluit de vergadering het bestuur van de VvE te dechargeren voor het

gevoerde beleid in boekjaar 2018.

Vaststellen exploitatiebegroting 20196.d
6.d.1 Met algemene stemmen besluit de vergadering de voorgestelde begroting 2019 met een totaalbedrag

van
€ 128.288,- ongewijzigd vast te stellen.

Besluitvorming beschikking reservefondsen6.e
6.e.1 Met algemene stemmen besluit de vergadering dat VvE Company en het bestuur over de gelden van

de reservefondsen zullen blijven beschikken.

Vaststellen incassobesluit7.
7.1 De vergadering neemt het incassobesluit aan.

Hekwerken galerij8.a
8.a.1 Met een meerderheid van stemmen besluit de vergadering dat de hekwerken op de galerijen een

combinatie van glas en spijlen zullen worden.
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Hekwerken balkons8.b
8.b.1 Met een meerderheid van stemmen besluit de vergadering dat de hekwerken op de balkons volledig

van glas worden in een frame van aluminium.

Type glas8.c
8.c.1 Met een meerderheid van stemmen besluit de vergadering grijs heathstrenghened glas te plaatsen.
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Actiepuntenlijst

VvE Strandstate Zandbank 1 tm 87

Vuil uit afzuigkap
Het bestuur zal bij Putman aangeven dat er bij enkele appartementen vuil uit de afzuigkap komt.
Status: Vastgelegd   Afhandeling voor: 22 maart 2019
Behandeld door: Bestuur / Bestuurslid

Plaatsen fietsenrekken
Het bestuur zal nieuwe fietsenrekken plaatsen.
Status: Vastgelegd
Behandeld door: Bestuur / Bestuurslid

Vervangen inloopmatten
Het bestuur zal de inloopmatten bij de entrees vervangen.
Status: Vastgelegd
Behandeld door: Bestuur / Bestuurslid

Navraag bij Putman
De heer De Ridder zal bij Putman navragen waarom zij op 12 maart 2019 langs zijn geweest en aangeven dat
zij dit niet hebben gemeld.
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 21 maart 2019
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Hans de Ridder)

Brief naar eigenaar
Vanuit de vereniging zal er een brief naar de eigenaar gestuurd worden dat er collectief grensoverschrijdend
gedrag is geconstateerd.
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 29 maart 2019
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Hans de Ridder)
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