
Notulen

VvE Rijnstede

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden donderdag 19 november 2020, aanvang 20:00 uur.

Totaal aantal stemmen: 5790; aantal stemmen vertegenwoordigd: 3875 (66,93 procent)

1. Opening ALV/ tekenen van de presentielijst
De voorzitter, de heer Lips, opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom op
deze bijzondere ALV gedreven door Corona. Drie personen waren voorstander van een digitale vergadering
maar het merendeel van de leden gaf de voorkeur aan een zoveel als mogelijke traditionele ‘fysieke’
vergadering. Vandaar dat het bestuur de wens van de meerderheid heeft overgenomen.

Een speciaal welkom aan de drie nieuwe bewoners:
• de heer Van Brakel
• de heer Kloosterhuis
• de heer Zijlstra

Namens Fintec VvE Beheer zijn de heer Van Rijn (bestuurder), de heer Pijnenburg (accountmanager Fintec)
en mevrouw Van Rijn-Muller (notulist) aanwezig.
Namens het college van commissarissen zijn de heer Lips, de heer Hendriks, de heer Grimberg en de heer
Halma vertegenwoordigd. De heer Hendriks zal in een nieuwsbrief een kort verslag maken voor de personen
die niet aanwezig zijn.
Van de 5790 stemmen zijn 3875 stemmen (66,93%) al dan niet bij volmacht vertegenwoordigd, hetgeen
betekent dat er een quorum is voor het nemen van rechtsgeldige besluiten.

2. Vaststellen agenda
De voorzitter stelt voor agendapunt 10 en 11 om te wisselen. De agenda wordt vastgesteld.

3. Mededelingen voorzitter
Helaas heeft de vereniging dit jaar van twee bewoners afscheid moeten nemen. De heer W. van den Hoogen
is aan ALS overleden en de heer Van der Wiel is in september overleden aan een hartstilstand. De voorzitter
vraagt om een moment stilte.

De heer Leurink van de Technische dienst houdt een Excel sheet bij met alle lopende TC-actiepunten, een
handig en nuttig document. De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor al het werk dat de heer Leurink voor
de VvE doet.

De heer Stoutjesdijk heeft te kennen gegeven na de opname van 2020 per april 2021 te willen stoppen met de
warmtemeting-werkzaamheden. Hij zal t.z.t op gepaste wijze worden bedankt. De VvE is op zoek naar een
opvolger. De heer Groenen meldt zich aan.

4. Ingekomen stukken betreffende agendapunten
Er zijn twee ingekomen stukken van mevrouw Luijten. Ook zijn er ingekomen stukken van de heer en mevrouw
Duindam, de heer en mevrouw Ages, de heer Lastdrager, de heer Kamerling en de heer en mevrouw De
Haas.

Van de heer en mevrouw De Haas is een vraag ontvangen over de heg. Deze is geknipt en het groenafval
wordt vrijdag opgehaald.

5. Goedkeuring notulen ALV 28 november 2019
Er zijn twee reacties op de notulen binnengekomen.
De heer Pronk heeft een opmerking gemaakt over de naamsverwisseling bij mevrouw Van der Kooij. Mevrouw
Westerman merkt op dat de heer Pronk twee keer heeft gevraagd dit aan te passen in de notulen. Zij vindt het
erg storend dat dit niet is gebeurd. De voorzitter bevestigt dit en ook na zijn verzoek aan Fintec is die tekst
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aanpassing niet verwerkt. De heer Pronk is zeer gekwetst en twijfelt of hij nog wel iets voor de VvE wil doen.

Mevrouw Luijten geeft in haar brief aan dat in de notulen onder agendapunt 4 een stuk van haar behandeld
zou worden onder agendapunt 9 maar daar niets over terug te vinden is. Aan haar punt is wel aandacht
besteed maar niet specifiek terug te vinden in de notulen omdat er over meerdere problemen met lekkages en
afwikkelingen is gesproken. De rol van Technische Beheerder van Fintec had hierin meer kunnen betekenen.
Het is een samenspel tussen bewoners, Fintec, onze technische commissaris en bestuur en begeleiding blijft
een punt van aandacht. De heer Leurink (TC) merkt op dat dit haar eigen schuld is. Toen ze lekkage kreeg
heeft ze alles zelf geregeld en niet via de Technisch Commissaris.

N.a.v. het MJOP en haar opmerking over het inschakelen van deskundigen kan worden gemeld dat dit zowel
voor de liften als voor het schilderwerk is gedaan.

De tweede brief van mevrouw Luijten heeft betrekking op de lekkage in de keldergang van haar kelderbox. De
oorzaak zat bij de warmtewisselaar daarboven gelegen nummer 19. Deze lekkage is inmiddels verholpen.
De heer Heijstek merkt op dat de tweede brief niet naar aanleiding van de notulen van vorig jaar is. Dit was
een ingekomen stuk dat ging over onderwerpen van de vorige vergadering.

De notulen worden goedgekeurd met dank aan de notulist.

6. Status afwerking actiepunten ALV 28 november 2019
De heer Kamerling en de heer Stoutjesdijk hebben een jaarlijkse checklist van werkzaamheden in en rond de
gebouwen opgesteld.

De heer Groenen heeft contact gehad met de gemeente over het snoeien van de boom. Dit is nog niet
gebeurd.

De heer Groenen merkt op dat de Provincie niets gaat doen en hij zelf verbodsborden moet plaatsen met
betrekking tot het zwemmen in open water. Dit punt is geparkeerd en als het problemen gaat geven wordt dit
punt weer door de heer Groenen opgepakt.

7. Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
De kascommissie heeft weer uitmuntend werk gedaan. Er zijn een aantal aanbevelingen en kanttekeningen
gemaakt.

De vermelde saldi op de bankrekeningen werden aangetroffen. Wel zijn er vragen gesteld over de bedragen
op de rekening ‘tussenrekening schades’ van de verzekeringsmaatschappij. Het bestuur heeft nog geen
duidelijkheid gegeven over de dekking hiervan. De heer Van Rijn merkt op dat een aantal zaken nog in
behandeling is bij de verzekeringsmaatschappij. De heer Van Rijn heeft alle informatie, die op dat moment
bekend was, aan de kascommissie gegeven. Er is een heel gedetailleerd overzicht opgesteld en verstrekt door
mevrouw Taskin van Fintec aan de kascommissie. De heer Van Rijn merkt op dat er geen enkele indicatie is
dat de verzekeringsmaatschappij de kosten niet zal uitbetalen.

De kascommissie heeft aan het bestuur gevraagd om kritisch te zijn op de kosten die voor rekening van de
eigenaars zijn of kunnen worden geclaimd bij de verzekeringsmaatschappij. Ook dit jaar zijn er weer diverse
kostenposten voor rekening van de VvE, die discutabel zijn. Zij vraagt het bestuur tot een vastgelegd
beleid/instructie te komen zodat duidelijk is welke kosten in geval van onderzoek/reparatie van schades voor
rekening van de betreffende bewoner komen. De voorzitter merkt op dat er een beleid/instructie overzicht is en
zal dit op de website Twinq laten zetten. Actiepunt P. Lips.

De jaarrekening geeft op enkele posten een vreemd beeld bij de vergelijking van de kosten. Dit betreft met
name de rekeningen Verzekering en Elektra. Door de overgang van AON naar MEIJER in januari 2020 is bij
de verzekeringen mogelijk wat onduidelijkheid ontstaan. De voorzitter merkt op dat de verzekeringen wel
kloppen. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen elektriciteit van Essent en warmte van NUON/
Vattenfall. Wat betreft NUON/Vattenfall zijn de facturen allemaal duidelijk. Essent is minder helder. Door de
verschillende kostenposten zoals leverings- en netwerkkosten, energiebelasting, opslag duurzame energie,
heffingskortingen e.d. Over gebroken kalenderjaren die niet aansluiten bij onze boekjaren, is controle lastig.
Als de kosten stijgen wordt het wellicht tijd dat de VvE op zoek gaat naar een andere elektra leverancier. Dit
kan een mooie opdracht voor het nieuwe bestuur zijn. Mevrouw Westerman vindt het antwoord niet
bevredigend maar wil het punt wel afsluiten en vraagt of het bestuur hier aandacht aan wil besteden. 
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Aandachtspunt bestuur: Inventariseren van prijzen bij andere energieleveranciers dan Essent. 

Mevrouw De Haas stelt zich weer beschikbaar voor de kascommissie en wordt herbenoemd. De heer Pronk
stond als reserve lid op de lijst maar heeft twijfels vanwege de notulen die ondanks zijn aandringen niet
gewijzigd zijn. Het bestuur zal hierover contact opnemen met de heer Pronk. Mevrouw Westerman heeft te
kennen gegeven dat zij af wil treden. De heer Lips overhandigt haar een bos bloemen en bedankt haar voor
haar diensten van de afgelopen vier jaar. De heer Ages stelt zich beschikbaar voor de kascommissie en wordt
benoemd.

8a. Goedkeuring jaarrekening 2019-2020
De heer Van Rijn neemt de jaarrekening pagina voor pagina door.
Mevrouw Westerman heeft een opmerking over de dotatie reservefonds op pagina 2. De heer Van Rijn wil
deze vraag graag doorschuiven naar het MJOP.
Mevrouw Westerman heeft een opmerking over de verzekering op pagina 6. Vorig jaar was een premie van €
125,- opgenomen voor eigen risico. Nu is deze post niet meer opgenomen.
De heer Van Rijn merkt op dat er vorig jaar een stukje eigen risico was en dit jaar niet. Ook is er een wijziging
naar een andere verzekeringmaatschappij geweest.
De jaarrekening 2019-2020 wordt goedgekeurd.

8b. Decharge bestuurder voor het gevoerde beleid 2019-2020
De bestuurder wordt gedechargeerd voor het gevoerde beleid 2019-2020.

8c. Decharge commissarissen voor het gevoerde toezicht 2019-2020
De commissarissen worden gedechargeerd voor het gevoerde toezicht 2019-2020.

9. Goedkeuring begroting 2020 - 2021, groot onderhoud 2020-2021 en 2021-2022
De heer Van Rijn neemt de begroting met de aanwezigen door.
Mevrouw Westerman uit haar zorgen over het verloop van de financiële positie van de VvE. Er zijn kosten
weggevallen zoals de onderhoudskosten, reinigen mechanische ventilatie en vervangen expansievat. Het
expansievat is onlangs vervangen volgens de voorzitter.
Mevrouw Duindam steunt het verhaal van mevrouw Westerman om te indexeren. De heer Lastdrager wil even
nadenken over het voorstel. Hij ziet dit graag als voorstel voor de volgende vergadering en vindt het niet
spoedeisend. De voorzitter heeft de reacties gepolst en wil nu actie ondernemen. De heer Heijstek vindt ook
dat de toevoeging groot onderhoud nu verhoogd moeten worden en de VvE niet weer een jaar moet wachten.
Mevrouw Westerman vraagt of er bij het groot onderhoud begeleiding is tijdens het werk en toezicht daarop.
De voorzitter merkt op dat dit het geval is. Voorheen gebeurde dit door Fintec en later door leden van de VvE.
Bij grote projecten zoals Liften (Péron) en schilderen (Sigma) wordt externe deskundigheid ingeschakeld voor
zowel de aanbesteding, uitvoering en oplevering.
De voorzitter merkt op dat mede naar aanleiding van de brieven, de kascommissie en de zorgen geuit door
mevrouw Westerman, wordt voorgesteld de toevoeging groot onderhoud te verhogen.
Besloten wordt toevoeging groot onderhoud met € 1,- per punt per appartement per jaar te verhogen.

Mevrouw Westerman vindt het niet nodig de vloerbedekking te vervangen en stelt voor zich te richten op
zaken die belangrijker zijn. De heer Grimberg heeft de vloerbedekking geïnventariseerd en geconstateerd dat
er veel slijtage is en het wel noodzakelijk is de vloerbedekking te vervangen.

De begroting 2020-2021 wordt goedgekeurd rekening houdend met de verhoging van de reservering groot
onderhoud met € 1,- per punt per jaar en het groot onderhoud 2020-2021 en groot onderhoud 2021-2022
worden goedgekeurd. Dit betreft de grote posten zoals het schilderwerk en technische renovatie van de liften.  

10. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag moesten voorafgaand aan de vergadering worden ingediend.

De heer Kamerling vraagt of het besluit inzake airco’s en balkonbeglazing kan worden opgenomen in het HR
en/of het welkomstboekje. (nb. Opname in het HR moet voor een ALV worden geagendeerd en bij 2/3e
meerderheid van stemmen van de ALV worden goedgekeurd.) Het bestuur zal bezien of het HR zal moeten
worden aangepast of volstaan kan worden met aanpassing van het welkomstboekje. Actiepunt Bestuur

De vraag betreffende de heg van de heer en mevrouw De Haas is reeds behandeld bij agendapunt
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4.                       

Er zijn verschillende vragen (Duindam, Ages) binnengekomen over het opladen van elektrische auto’s in
parkeergarages, of er voldoende capaciteit is, de brandveiligheid en de dekking door de verzekering. De
voorzitter merkt op dat de installatie die nu aanwezig is de capaciteit van een paar auto’s aan kan. Mochten er
meer elektrische auto’s bij komen dan moet de capaciteit uitgebreid worden. Verzekeraar Amis heeft de
voorzitter laten weten dat de verzekering de schade als gevolg van elektrische auto’s dekt.

De heer Lastdrager heeft een voorstel gedaan om een werkgroep “Laadpunten elektrische auto’s” te vormen
die zich hiermee bezig gaat houden. De werkgroep zal worden gevormd door de heer Lastdrager, de heer
Ages, de heer Kamerling, eventueel de heer Duindam en de heer Lourier. Actiepunt Lastdrager/Ages

De heer Halma merkt op dat de NEN norm voor laadpunten gaat veranderen. In de volgende vergadering
moet er een voorstel met kosten liggen.

Mevrouw Westerman stelt voor een punt in het HR op te nemen waarin wordt vermeld dat het niet is
toegestaan elektrische auto’s in de garage op te laden. Dit voorstel zal worden meegenomen door de
werkgroep “Laadpunten elektrische auto’s”. Actiepunt Bestuur

De heer Lastdrager heeft een probleem met de harde vloer van de bovenburen, De PU vloer is gelegd volgens
de norm en voldoet aan de eisen. Toch ondervindt hij geluidshinder. Hoe hiermee om te gaan. De voorzitter
merkt op dat de heer Lastdrager de bovenburen hierop moet aanspreken en dit probleem onderling met de
bovenburen moet oplossen.

De heer Lastdrager vindt het jammer dat de zonnepanelen verder naar achteren zijn geschoven in verband
met de kosten. De voorzitter merkt op dat het besluit zonnepanelen is uitgesteld. De verticale zonnepanelen
op de balkons worden ook geparkeerd tot de zonnepanelen aan de orde zijn.

De heer Lastdrager heeft een voorstel gedaan voor een compostbak. Voorzitter stelt voor dat de heer
Lastdrager dit verder bespreekt met de heer Luijkx.

11. Bestuurs- en commissiemutaties
De heer Grimberg en de heer Hendriks hebben aangegeven volgend jaar te willen stoppen. De heer Halma
blijft nog een jaar langer aan. De voorzitter heeft besloten te stoppen met het voorzitterschap. Drie jaar
geleden heeft hij dit al aangekondigd maar het vinden van een vervanger blijkt lastig. Hij heeft dit nu 10 jaar
gedaan. Daarvoor was hij commissaris en daarvoor heeft hij ook in de kascommissie gezeten. Er hebben zich
geen opvolgers gemeld voor het voorzitterschap. De taken behorend bij het voorzitterschap zullen voorlopig
worden verdeeld onder de commissarissen.
Vanaf heden dient men zich met problemen direct te wenden tot de commissaris van zijn eigen ‘toren’, de
Technische Commissie of desnoods Fintec. Het inschakelen van Fintec zorgt wel voor (begeleidings-)kosten.
De voorzitter wil iedereen bedanken voor de steun, ook zijn vrouw Yvonne en de heer Van Rijn en de
medewerkers van Fintec.
De heer Van Rijn geeft een korte speech en wil namens iedereen melden dat ze de heer Lips zullen missen
als voorzitter. De heer Van Rijn hoopt volgend jaar uitgenodigd te worden voor het afscheidsetentje en biedt
aan de kosten voor zijn rekening te nemen. Vervolgens overhandigt hij de heer Lips namens de VvE en de
bestuursleden een cadeau, een Garmin golfhorloge. Namens Fintec wordt een fles wijn overhandigd.
 

12. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor
hun inbreng.

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

voorzitter                                             bestuurder

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

VvE Rijnstede

Mededelingen voorzitter3.
3.1 De warmtemeting-werkzaamheden worden na de eindopname per april 2021door de heer Groenen

overgenomen van de heer Stoutjesdijk.

Goedkeuring notulen ALV 28 november 20195.
5.1 De notulen d.d. 28 november 2019 zijn goedgekeurd.

Verslag kascommissie en benoeming kascommissie7.
7.1 Mevrouw De Haas en de heer Ages worden (her-)benoemd tot kascommissie. Mevrouw Westerman

treedt af als lid van de kascommissie.

Goedkeuring jaarrekening 2019-20208a.
8a.1 De vergadering heeft de jaarstukken 2019-2020 goedgekeurd.

Decharge bestuurder voor het gevoerde beleid 2019-20208b.
8b.1 Aan de bestuurder is decharge verleend voor het gevoerde beleid 2019-2020.

Decharge commissarissen voor het gevoerde toezicht 2019-20208c.
8c.1 De commissarissen zijn gedechargeerd voor het gevoerde beleid 2019-2020.

Goedkeuring begroting 2020 - 2021, groot onderhoud 2020-2021 en 2021-20229.
9.1 De begroting 2020-2021wordt goedgekeurd met de opmerking dat de toevoeging groot onderhoud

met € 1 per punt wordt verhoogd.
9.2 Groot onderhoud 2020-2021 en 2021-2022 zijn door de vergadering goedgekeurd.

Bestuurs- en commissiemutaties11.
11.1 De heer Lips treedt af als voorzitter.
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Actiepuntenlijst

VvE Rijnstede

Beleid/instructie overzicht op de website plaatsen. Zie punt 7 van het verslag.
Actie: de heer Lips
Status: Vastgelegd

Verzoek Mw. Westerman over aanpassen HR inzake verbod opladen elektrische auto's in de garage
overhevelen naar werkgroep "laadpalen / elektrische auto's"
Status: Vastgelegd
Behandeld door: Bestuur / Bestuurslid

Verzoek de heer Kamerling tot het aanpassen HR en/of Welkomstboekje rond Airco¿s en
balkonbeglazing. Zie punt 11 rondvraag
Status: Vastgelegd
Behandeld door: Bestuur / Bestuurslid

Werkgroep "laadpalen / elektrische auto's" vormen.
Actie: de heer Lastdrager, de heer Ages, de heer Kamerling en eventueel de heer Duindam en de heer
Lourier.
Status: Vastgelegd
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