
Notulen

VvE Morssingel

Notulen van de Tweede vergadering, gehouden dinsdag 3 april 2018, aanvang 19:30 uur.

1. Opening en benoemen (dag)voorzitter
De heer Van de Velde opent de vergadering om 19:35 uur en heet de aanwezigen van harte welkom.

Vanavond betreft het een tweede ledenvergadering. Er gekozen om in dezelfde lijn als voorgaande jaren te
vergaderen. Het voorstel is om de heer Schomaker te benoemen tot dagvoorzitter.

Bij het tekenen van de presentielijst is aan de aanwezigen een stemformulier overhandigd. Indien u
volmachthouder bent, heeft u een extra stemformulier ontvangen. Bij elk agendapunt – waarover gestemd kan
worden – wordt aan u verzocht om een kruisje te zetten in het daarvoor bestemde vakje. De formulieren
worden aan het eind van de vergadering opgehaald en het exacte aantal stemmen wordt per agendapunt in de
notulen vermeld. In de tussentijd wordt het hand op steken gehanteerd voor het nemen van de besluiten.

De leden zijn akkoord met de benoeming van de heer Schomaker tot dagvoorzitter van de vergadering. Red.
er zijn 344 stemmen tegen en 252 blanco stemmen. De ruime meerderheid is voor.

De heer Schomaker heet de aanwezigen tevens van harte welkom.

2. Vaststellen van het aantal aanwezige stemmen
Mevrouw Pols heeft de stemmen in de computer genoteerd. Er zijn in totaal, in persoon dan wel bij volmacht
vertegenwoordigd, 3.585 van de 10.000 stemmen aanwezig (waarvan 840 bij volmacht).

Vanavond is er geen quorum vereist, omdat dit een tweede vergadering betreft. Er kunnen rechtsgeldige
besluiten worden genomen.

3. Vaststellen van de agenda
De voorzitter van de vergadering stelt voor om de agenda ongewijzigd aan te nemen. De leden zijn hier met
ruime meerderheid mee akkoord. Red. er zijn 3241 stemmen voor, 344 stemmen tegen en geen blanco
stemmen. De ruime meerderheid is voor.

4. Mededelingen vanuit het bestuur
De voorzitter van de vergadering geeft het woord aan mevrouw Vilé. Het bestuur heeft een enquête
afgenomen over het gebruik van de diverse websites. Dit was naar aanleiding van ontvangen meldingen dat
niet alle eigenaren wisten welke websites er zijn. Op de website van VT2000 (de portal) kunt u alle
documenten vinden van bijvoorbeeld de Algemene ledenvergaderingen (ALV’s) en op de eigen website is een
forum beschikbaar. Daarnaast is er een prikbord waar nieuwsberichten op verschijnen. Uit de enquête is
gebleken dat alles wordt gebruikt en een klein percentage niet op de hoogte was. De eigenaren zijn
geattendeerd via het forum en prikbord.

Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de enquête in de brievenbussen op locatie is gedaan. Dat
betekent dat de bewoners zijn bereikt, maar niet alle eigenaren. De voorzitter van de vergadering geeft aan dat
het in het vervolg eventueel via VT2000 gecommuniceerd wordt, zodat alle eigenaren op de hoogte kunnen
worden gebracht. Dit om te voorkomen dat berichten bij huurders uitkomen, in plaats van bij eigenaren.

De heer Plaizier vraagt wat het responspercentage van de enquête is. De enquête had uitgebreider en
professioneler uitgevoerd kunnen worden. Mevrouw Vilé antwoordt dat er gekozen is voor deze manier, zodat
het gemakkelijk in te vullen was. Er waren ca. 40 reacties en die zijn verwerkt. De heer Plaizier is van mening
dat op basis van deze enquête geen conclusies kunnen worden getrokken.

De voorzitter van de vergadering geeft het woord aan de heer Van de Velde. De heer Van de Velde geeft een
update inzake de rechtszaak. Dit betreft de rechtszaak betreft het penthouse op Morssingel 79. Aan de hand
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van de zitting bij de rechter zijn er bemiddelingsbijeenkomsten geweest. Helaas is het niet gelukt om tot een
oplossing te komen. Dat betekent dat het nog voor de rechter komt. Er is nu nog geen uitspraak.

Mevrouw Vijfvinkel vraagt of het een rechtszaak tussen twee bewoners is, of tussen een bewoner en de VvE.
De heer Van de Velde antwoordt dat er officieel twee verweerders aangewezen zijn in het verzoekschrift. Dat
was de VvE – daarom hebben alle leden dat ontvangen – en de andere was de bewoner van Morssingel 79 in
persoon. De VvE treedt als verweerder op.

De heer Plaizier vraagt of de uitspraak van de welstandscommissie niet afgewacht kan worden. De heer Van
de Velde geeft aan dat dat niet mogelijk is. Het verzoek is – voor zover de voorzitters weten – nog niet
ingediend en bovendien was er maar een beperkt termijn dat eigenaren het verzoek tot vernietiging konden
indienen. Als de verzoekers hadden gewacht op de welstandscommissie dan waren zij te laat geweest om
tegen het besluit in proces te gaan.

5. Ingekomen stukken
De heer Van de Velde geeft aan dat er een aantal ingekomen stukken zijn.

De heer Smith heeft gevraagd om een update inzake de installaties van de nieuwe cv-ketels door Bonarius.
Aan de heer Benard is gevraagd om een toelichting te geven, maar helaas is hij vanavond niet aanwezig. De
heer Van de Velde geeft aan dat de laatst bekende informatie is dat de nog aanwezige problemen te maken
hebben met de ontluchting. Een aantal bewoners hebben automatische ontluchters aangeschaft, maar hebben
alsnog veel lucht in de radiatoren. Op de radiatoren zelf zitten ook ontluchtingsknoppen, echter zijn deze bij
sommige bewoners overschilderd.

De garantiebewijzen van de installaties zijn beschikbaar op de site van de VvE. Mocht dit niet toereikend zijn,
kunt u een e-mail sturen naar het bestuur via bewonersmorssingel@gmail.com, zodat dit verder opgepakt kan
worden.

De heer Van de Velde geeft aan dat het een erg groot project is geweest en dat er veel geleerd is. De heer
Benard en de heer Mugge hebben hier veel tijd in gestoken en zijn hier ook nog steeds mee bezig. Er is altijd
ruimte voor verbetering, denk hierbij aan het beschadigd raken van tegels en sommige bewoners die
onbereikbaar zijn gebleken. Op gebied van communicatie is er ruimte voor verbetering. Communicatie vergt
veel tijd en bij een vereniging van vrijwilligers is dat moeilijk.

Indien u nog problemen heeft, kunt u dit melden via bewonersmorssingel@gmail.com. Als bepaalde klachten
herhaaldelijk voorkomen, kan dat worden bekeken.

Van de heer Peterse is een bericht ontvangen over de afzuiging van de gezamenlijke afvoer. Dit betreft de
afzuiging voor de badkamers en keuken. Er staat een ontluchtingsventiel op het dak, per streng, die zorgt voor
de afzuiging van de hele onderliggende kolom. Dit betekent als mensen in hun woning individuele
aanpassingen doen (bv. Inregelroosters, actieve roosters) dat het systeem ontregeld raakt. De heer Van de
Velde beschrijft dit als een waterbed effect, aan de ene kant wordt er lucht in geblazen en andere zijde eruit,
de stabiliteit is weg. De afzuiger draait statisch en past zich dus niet aan wanneer de toevoer van lucht
veranderd. Er mogen ook volgens het huisreglement geen aanpassingen worden verricht. Het is absoluut niet
toegestaan dat er aanpassingen zijn, zoals en actieve afzuiging of andere van invloed zijnde aanpassingen.

Indien u problemen heeft in uw streng, is het verzoek om dit eerst met elkaar te bespreken. Uiteraard op een
vriendelijke manier, omdat heel veel mensen zich hier niet bewust van zijn. Bovendien hebben enkele
bewoners de woning wellicht al aangeschaft met de betreffende aanpassingen. Vanuit de vergadering wordt
opgemerkt dat het artikel in het huishoudelijk reglement hier niet heel duidelijk in is. Daar staat enkel een
verbod op het aansluiten van apparaten met motor. Hier zou echter moeten staan dat bewoners helemaal
niets aan het ventilatiesysteem mogen wijzigen/aansluiten. De heer Van de Velde geeft aan dat hier zeker
naar moet worden gekeken om meer duidelijkheid te garanderen in het huishoudelijk reglement.

Gevraagd wordt of het mogelijk is om instructies te krijgen wat de juiste/wenselijke roosters zijn die op de
ventilatiegaten horen te zitten. Eveneens een actie om de regeling aan te passen, zodat deze voor alle
bewoners optimaal is. De heer Van de Velde geeft aan dat de ervaring per bewoner verschilt. De positie van
de appartementen is ook verschillend en er zijn fysieke beperkingen. De informatievoorziening moet beter en
staat genoteerd. De heer Mugge merkt op dat als iemand een raam open zet, dit al invloed heeft op het
ventilatiesysteem.
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Er is een ingekomen stuk van de heer Plaizier ontvangen inzake de tuin. De heer Plaizier is ontevreden over
de werkzaamheden van de huidige hovenier en geeft diverse voorbeelden. Er hoeft vanavond niet gestemd te
worden of men over wilt stappen naar een andere hovenier, maar het is belangrijk dat de discussie of de
huidige hovenier voldoet wordt gestart.

De heer Van de Velde geeft aan dat hij een gesprek heeft gehad met de hovenier. Voorstel van de hovenier is
om de wensen op een rij te zetten en dit te bespreken met de hovenier. De heer Van de Velde stelt voor dat de
tuincommissie dit doet, in samenspraak met andere bewoners middels het forum. De hovenier heeft zelf
voorgesteld om tijdens werkuren langs te komen en hierover met elkaar in gesprek te gaan. In de
ledenvergadering wordt besproken dat er geen nieuwe offertes worden gevraagd om een nieuwe hovenier te
selecteren.

Vanuit de vergaderingen komen diverse opmerkingen, zowel negatief als positief over de hovenier.

6. Vaststellen van de notulen van 20 juni 2017
De voorzitter van de vergadering neemt de notulen van 20 juni 2017 tekstueel en inhoudelijk pagina voor
pagina door met de leden.

Mevrouw Van de Sande geeft aan dat zij in de oorspronkelijke notulen als afwezig stond genoteerd en vraagt
of dit is gecorrigeerd. De voorzitter van de vergadering bevestigt dit.

De voorzitter van de vergadering geeft aan dat op pagina 3 staat aangegeven dat de heer Voets namens de
kascommissie het woord heeft gevoerd, echter was dit de heer Lemmens.

De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen goedgekeurd met ruime meerderheid. Red. er zijn
geen stemmen tegen en 160 blanco stemmen. De ruime meerderheid is voor. De stukken worden door de
voorzitter van de vergadering ondertekend en worden vervolgens gearchiveerd.

7. Jaarrekening over 2017
De voorzitter van de vergadering geeft een toelichting op de jaarrekening 2017.

Er wordt gevraagd welk bedrag over is gebleven van het reservefonds na de werkzaamheden van Bonarius.
De voorzitter van de vergadering geeft aan dat op pagina 3 weergeven staat wat er is onttrokken van de
reserve. Totaal is er € 180.000,- aan extra bijdragen ontvangen, € 125.000,- is begroot en € 28.875 is aan
de eigenaars ter compensatie uitgekeerd. In totaal is er inclusief compensatie € 206.044,24 uitgegeven.

De heer Mommers vraagt wat er overgebleven is van de initieel begrootte compensatieregeling, de voorzitter
van de vergadering geeft aan hierop terug te komen. (Antwoord: € 96.125,-. Het verschil tussen opbrengst en
kosten is toegevoegd aan de reserve, zodat de dotatie groot onderhoud 2018 niet extreem verhoogd hoeft te
worden.).

Mevrouw Pols vraagt wat de telefoonkosten lift zijn. (Antwoord: Dit zijn kosten voor de lifttelefonie. Dit is
begroot maar niet uitgegeven, omdat er geen telefoonlijn is. In 2018 is dit dan ook niet meer begroot.).

7a Verslag kascommissie 2017
De voorzitter van de vergadering geeft het woord aan de kascommissie. De heer Lemmens krijgt het woord.
De kascommissie heeft alle stukken gecontroleerd. Er zijn geen tekortkomingen of onregelmatigheden
geconstateerd. Er zijn een aantal opmerkingen gemaakt en op advies zijn er zaken opgenomen in de
begroting.

De kascommissie adviseert de leden om decharge te verlenen over het afgelopen boekjaar.

Er wordt opgemerkt dat op een spaarrekening meer dan 100.000 euro staat, wordt er een 4e rekening
geopend? De voorzitter van de vergadering beaamt dit, de actie voor het openen van een extra spaarrekening
loopt. Red. Er is een extra spaarrekening bij Triodos geopend.

De kascommissie wordt bedankt voor de door haar uitgevoerde controle.

7b Vaststellen jaarrekening
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De jaarrekening 2017 is unaniem vastgesteld.

7c Vaststellen bestemming exploitatieresultaat
Tenzij de vergadering anders beslist zal een positief resultaat aan de eigenaren worden gerestitueerd. Een
negatief resultaat moet binnen een maand na vaststelling door de eigenaars worden aangezuiverd.

Het voorstel is om het negatieve resultaat ten laste van de algemene reserve te laten komen. De leden zijn
hier unaniem mee akkoord.

7d Verlenen van decharge aan bestuur/bestuurder
Er wordt unaniem decharge verleend aan bestuur/bestuurder over het boekjaar 2017.

7e Benoemen kascommissie
De huidige kascommissie bestaat uit de heer Voets, de heer Lemmens en de heer Schaper.

De heer Schaper en Voets treden af. De heer Lemmens stelt zich nog wel beschikbaar.
De heer Timmermans en mevrouw Pols stellen zich beschikbaar voor de kascommissie.

De leden zijn akkoord en benoemen de kascommissie.

8. Onderhoud complex en projecten voor 2018

8a Meerjaren onderhoudsplan 2018
Het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is geactualiseerd. Het MJOP is met de bouwkundige en TC
doorgelopen en er zijn een aantal op- en aanmerkingen besproken en aangepast. De heer Mugge geeft aan
dat in het algemeen het complex steeds ouder wordt en dus onderhoud nodig heeft. De liftbeheerder komt met
het advies om een aantal dingen te vervangen en de TC beschikt niet over de juist expertise om dit te
beoordelen.

Van een lift is de besturing nog niet gerenoveerd en dit moet in 2018 worden uitgevoerd. Daarnaast staat er
schilderwerk op de planning. Claasen Coatings is geweest en heeft een advies geschreven. VT2000 heeft een
bestek gemaakt en aan de hand daarvan zijn er 3 offertes opgevraagd. Er is op diverse plaatsen houtrot en er
zijn lekkages afkomstig van de gevel. Deze zaken moeten opgepakt worden. Als er nu niet geschilderd gaat
worden, loopt de vereniging straks achter de feiten aan en ontstaat er meer houtrot. Uiteindelijk betaalt de VvE
dan meer voor het herstel daarvan.

De voorzitter van de vergadering geeft een toelichting op het MJOP. Het plan geeft een weergave over een
aantal jaar. In het MJOP is rekening gehouden met een jaarlijkse verhoging van 5% (op het bedrag van de
dotatie). Het MJOP en de begroting worden elk jaar herzien en opnieuw geagendeerd. U besluit dus per jaar.
Immers kan na een zogenoemde warme opname blijken dat bepaald werk uitgesteld of naar voren moet
worden gehaald, de dotatie wordt op basis daarvan bepaald.

Bij agendapunt 9 wordt de begroting verder besproken. Dit agendapunt betreft het MJOP. Het MJOP is een
leidraad.

Opgemerkt wordt dat de voorgestelde offertes bij agendapunt 8b lager zijn, als wat staat opgenomen in het
MJOP. De voorzitter van de vergadering geeft aan dat dit komt doordat het MJOP uitgaat van de technische
levensduur en maatstaven. Dit kan afwijken van de werkelijkheid. Belangrijk is daarom om het MJOP elk jaar
opnieuw te bekijken en de dotatie bij te stellen.

Opgemerkt wordt dat in het MJOP in het jaar 2018 zaken staan benoemd, die nu niet op de agenda staan.
Aangegeven wordt dat veel werkzaamheden gelijktijdig worden uitgevoerd, denk hierbij aan werkzaamheden
aan de loodslabben en gevelwerk. Dit in verband met de bereikbaarheidskosten, de steiger moet immers al
opgebouwd worden voor het schilderwerk. De offertes van de 3 schilders zijn inclusief steigerwerk. De
bedragen in het MJOP zijn op basis van de bouwkundige, op basis van de technische levensduur en
maatstaven. De opgenomen bedragen zijn niet op basis van offertes. De toekomst kan dus anders zijn en op
basis daarvan kan het MJOP aangepast worden.

Er wordt gevraagd wat het verschil is tussen het grote document van het MJOP en het kleine document. Het
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kleine document is een overzicht/samenvatting zoals deze in het systeem staat. De grote is een uitdraai van
de bouwkundige.

Aan de leden wordt gevraagd een besluit te nemen over de posten en reserveringen 2018. De leden zijn
akkoord met de posten en reserveringen voor 2018. Red. er zijn geen stemmen tegen en 65 blanco stemmen.
De ruime meerderheid is voor.

8b Schilder- en gevelwerk 2018
Voor het schilderwerk aan de gevel zijn drie offertes opgevraagd:

De fa. Leertouwer berekent € 144.735,60 exclusief BTW
De fa. Pasman berekent € 134.994,45 exclusief BTW
De fa. AZ Schilders berekent € 96.070,05 exclusief BTW

Het bestuur vraagt de vergadering akkoord voor de volgende punten:
1. de fa. AZ Schilders voor € 96.070,05 exclusief BTW de werkzaamheden uit te laten voeren en een mandaat
voor een stelpost van € 15.000,- inclusief BTW voor houtrotherstel;
2. een mandaat van maximaal € 16.000,- inclusief BTW voor noodzakelijke gevelwerkzaamheden (opgenomen
in het meerjaren onderhoudsplan).
3. bouwbegeleiding; VT2000 kan de bouwbegeleiding van de werkzaamheden uitvoeren voor 5% van de
aanneemsom.

In het offertevergelijk staan de werkzaamheden beschreven. Het offertevergelijk kunt u terugvinden op de
portal bij de vergaderstukken. De voorzitter van de vergadering neemt het offertevergelijk door met de
aanwezigen.

Er wordt gevraagd wat er bekend is over de fa. AZ Schilders. De voorzitter van de vergadering geeft aan dat
VT2000 vaker met hen werkt en dat dit positief is verlopen. Er is een verftechnisch rapport opgesteld en dit
wordt ook gebruikt. Bij aanvang, tijdens en oplevering worden er controles uitgevoerd. Daarnaast is het
voorstel om de begeleiding door VT2000 te laten verzorgen, ook die komt dan tussentijds langs.

Er wordt opgemerkt dat in de conditiemeting 2 staat bij het schilderwerk. Conditiemeting 2 betekent dat een
bouw- of installatiedeel de kenmerken van een beginnende veroudering heeft. De voorzitter van de
vergadering geeft aan dat het dan nog in goede staat is, maar wel onderhoud nodig heeft. Schilderwerk heeft
preventief onderhoud nodig. Als de VvE nu niet begint, kan dat tot hogere kosten leiden. Immers wordt de
staat straks slechter en ben je meer herstelkosten kwijt.

Er worden een aantal vragen gesteld, over dicht geschilderde kozijnen en klemmende deuren. De voorzitter
van de vergadering geeft aan dat dat soort zaken meegenomen kunnen worden. Belangrijk is dat dit van te
voren wordt geïnventariseerd, zodat dit meegenomen kan worden. De heer van de Velde stelt voor dat
iedereen die problemen ondervind die bij het schilderwerk kunnen worden meegenomen, zoals het herstellen
van dicht geschilderde ramen, dit kenbaar maken aan het bestuur via bewonersmorssingel@gmail.com, zodat
een inventaris kan worden opgesteld alvorens het schilderwerk begint.

De standaard schildercyclus is 5/6 jaar voor de buitenzijde. Normaal doe je de liggende delen elke 3 jaar,
echter in verband met de hoge bereikbaarheidskosten is er bij uw VvE gekozen om het in één cyclus te doen.

Mevrouw Wilts geeft aan dat er tijdens de vorige schilderbeurt is ingebroken. Vraag is of hier extra aandacht
aan kan worden gegeven.

Er wordt gevraagd wanneer het schilderwerk wordt uitgevoerd. De voorzitter van de vergadering geeft aan dat
er eerst een besluit moet worden genomen. Daarna moet dit verder afgestemd worden. Uiteraard worden alle
bewoners geïnformeerd, zodra er meer bekend is.

Houtrot is opgenomen als stelpost, omdat er op voorhand niet aan te geven is hoeveel houtrot er is. Onlangs is
er bijvoorbeeld ontdekt dat op de bovenste balkons houtrot is aan de randafwerking. Belangrijk is dat er een
goede post is opgenomen, zodat er ruimte is om dit soort zaken direct te herstellen.

Er wordt gevraagd of de kozijnen vervangen voor kunststof geen duurzame oplossing is. De voorzitter van de
vergadering geeft aan dat ook kunststof kozijnen onderhoud nodig hebben. De heer Mugge geeft aan dat het
wellicht wel interessant is om in de toekomst te onderzoeken.
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Aan de leden wordt akkoord gevraagd om de opdracht aan AZ Schilders te gunnen, inclusief stelpost houtrot
en mandaat voor noodzakelijke gevelwerkzaamheden. De meerderheid is akkoord.

Aan de leden wordt akkoord gevraagd om de bouwbegeleiding door VT2000 te laten verzorgen, voor 5% van
de aanneemsom. Er wordt een opmerking gemaakt over de begeleidingskosten van vorig jaar
(werkzaamheden Bonarius). Dit was de helft van wat er nu wordt voorgesteld door VT2000, hoe komt dit? De
voorzitter van de vergadering geeft aan dat bij het project van Bonarius de begeleiding niet door VT2000 is
verzorgd. De kosten die toen zijn gemaakt betreffen diverse andere kosten, zoals het aanwezig zijn bij
bestuursvergaderingen, meedenken e.d. De eer van begeleiding komt volledig ten goede aan de Technische
Commissie. Dit heeft hen ook heel veel tijd en energie gekost.

Vanuit de vergadering wordt gevraagd waarom er alleen een offerte van VT2000 is voor de begeleiding en
geen 2e (en 3e) offerte aangevraagd is. De voorzitter van de vergadering geeft aan dat VT2000 in principe niet
bezig is met groot onderhoud, mits dit wordt gevraagd. In dat geval worden er ook extra uren gerekend. Er zijn
door VT2000 geen andere offertes opgevraagd voor de bouwbegeleiding.

De heer Van de Velde geeft aan dat het ook apart in stemming wordt gebracht. Er zijn op dit moment geen
andere offertes. Als de meerderheid tegen de begeleiding door VT2000 is dan betekent dat er andere offertes
aangevraagd gaan worden en dit moet wachten tot een volgende ALV.

Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat begeleiding door diegene die het bestek heeft geschreven, de
voorkeur heeft.

De voorzitter van de vergadering brengt het voorstel in stemming en vraagt akkoord dat de bouwbegeleiding
door VT2000 wordt verzorgd voor 5% van de aanneemsom. De meerderheid is akkoord. Red. er zijn 65
stemmen tegen en 168 blanco stemmen. De ruime meerderheid is voor.

Gevraagd wordt of er iets kan worden afgesproken over de doorlooptijd in verband met de steigers. De
voorzitter van de vergadering geeft aan dat dit sterk afhankelijk is van de weersomstandigheden en dat hier
geen invloed op kan worden uitgeoefend. Dit punt wordt samen met mogelijke inbraakpreventie als
aandachtspunt meegenomen.

Er vindt een discussie plaats over het voorleggen van offertes, door de voorzitter van de vergadering wordt
toegezegd dat er bij toekomstige besluiten over groot onderhoud meerdere offertes door het bestuur zullen
worden voorgelegd.

8c Liftrenovatie
In het MJOP 2018 is rekening gehouden met de liftrenovatie. De fa. Skylift heeft hiervoor een meerjaren
onderhoudsplanning afgegeven. Aan de leden wordt akkoord gevraagd voor de liftrenovatie van de lift in
portiek 119-147 (vervanging besturing). De kosten hiervoor zijn € 17.592,19 inclusief BTW. De ruime
meerderheid is akkoord. Red. er zijn 168 stemmen tegen en 408 blanco stemmen. De ruime meerderheid is
voor.

Vervangen liftdeuren
De liftdeuren zijn aan vervanging toe. De mogelijkheid bestaat dat de deuren losgaan en de lift dan niet meer
kan worden gebruikt. De kosten voor het vervangen van de deuren naar een automatische cabinedeur
(schuifdeur) zijn: lift 2 portiek 81-117 € 20.327 inclusief BTW; lift 3 portiek 119-157 € 17.726,50 inclusief BTW;
lift 5 portiek 195-289 € 29.765 inclusief BTW. De intentie is om de vervanging in fases uit te voeren. De
overige liften staan in 2019 gepland.

De huidige deuren zijn ca. 40 jaar oud en om problemen te voorkomen wordt vervanging geadviseerd. De
voorzitter van de vergadering geeft ook aan dat soms VvE kiezen om dit uit te stellen. Consequentie daarvan
is echter dat als het stuk is het minimaal 8 weken duurt voordat de materialen binnen zijn.

Mevrouw Wilts vraagt of er rekening is gehouden dat er nog steeds een brancard in de lift past. De voorzitter
van de vergadering geeft aan dit na te vragen bij Skylift en het antwoord in de notulen op te nemen. Skylift
heeft aangegeven dat de cabine van de lift niet kleiner wordt.

Opgemerkt wordt dat nu het voorstel is voor portieken 2, 3 en 5 voor € 60.000,- en dan later de andere twee
portieken. Dit loopt waarschijnlijk op tot ca. € 100.000,- en er is slechts één offerte. Bovendien staat op de
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offerte van Skylift een datum van 2016 met een geldigheidsduur van 60 dagen. Er wordt nu gevraagd om €
100.000,- uit te geven op basis van één verouderde offerte.

De voorzitter van de vergadering geeft aan dat de offerte van Skylift is nog geldig is, dit is met hen besproken.
De voorzitter van de vergadering beaamt dat er meerdere offertes opgevraagd hadden kunnen worden. Echter
is dit nu voorgesteld aan de vergadering, omdat Skylift altijd het groot onderhoud doet en tevens de
onderhoudspartij van de liften is. De prijzen van Skylift zijn wel vergeleken met andere aanbieders en deze zijn
marktconform. Het besluit is uiteindelijk aan de leden. Mevrouw Wilts merkt op dat VT2000 in opdracht van de
VvE werkt, dus het bestuur/de VvE moet dit ook aangeven bij VT2000. De voorzitter van de vergadering geeft
aan dat er in de toekomst voortaan meerdere offertes worden opgevraagd.

De deuren worden vervangen voor schuifdeuren, omdat klapdeuren niet meer mogen.

Gevraagd wordt of de onderhoudskosten nog lager worden, na deze aanpassingen. Mevrouw Vilé merkt op
dat het hier niet gaat om een totale renovatie, het gaat alleen om de deuren. De motor, kabels etc. worden nu
nog niet vervangen. Bij een complete liftrenovatie is onderhandeling over het onderhoudscontract mogelijk,
omdat de kans op storingen daarmee aanzienlijk lager is.

De voorzitter van de vergadering brengt het voorstel in stemming. De meerderheid is akkoord met vervanging
van de liftdeuren door Skylift. Red. er zijn 481 stemmen tegen en 496 blanco stemmen. De ruime meerderheid
is voor.

8d Evaluatie ontstoppingscontract
In overleg met de technische commissie en kascommissie is de mening van het bestuur dat het rioolcontract
een verstandige keuze is. De kosten zijn opgenomen in de begroting en het contract wordt gehandhaafd.

8e Plaatsing van fietsenrekken aan de voorzijde van het pand
De voorzitter van de vergadering geeft het woord aan mevrouw Vilé. Tijdens gangbijeenkomsten wordt vaak
geklaagd over de fietsen aan de voorzijde van het pand. Een mogelijkheid tot het verminderen van overlast is
door fietsenrekken te plaatsen. Dit is reeds het geval bij portiek 5. Het bestuur vraagt tot maximaal 2.000 euro
om de fietsenrekken te plaatsen.

Er wordt gediscussieerd over de fietsenrekken. Bij portiek 1 blijkt te weinig ruimte. Daarnaast zal het plaatsen
van fietsenrekken andere mensen uitnodigen om de fiets daar te gaan stallen. Er wordt een suggestie gedaan
om de fietsenhekken aan de achterkant, binnen het hek, te plaatsen.

De heer Van de Velde geeft aan dat het doorgaans om bezoekers gaat, maar ook om bewoners die hun fiets
structureel aan de voorzijde plaatsen. Het is een punt dat telkens op gangbijeenkomsten terugkomt. Omdat dit
herhaaldelijk is aangegeven, heeft het bestuur gekeken naar een mogelijke oplossing. Er kan vanavond
worden gestemd of dat een oplossing is, of niet.

De heer Plaizier vraagt of het ten koste gaat van het groen. De heer Van de Velde geeft aan dat er geen groen
wordt opgeofferd voor het plaatsen van fietsen.

Mevrouw Pols merkt op dat het probleem met fietsen net zo oud is als de VvE. In het verleden is besproken
dat dit onderling afgesproken moet worden. Het is zonde om de nog beschikbare ruimte vol te bouwen.

De voorzitter van de vergadering brengt het voorstel in stemming. De ruime meerderheid is tegen het plaatsen
van fietsenrekken. Red. er zijn 160 stemmen voor en 428 blanco stemmen. De ruime meerderheid 2840 is
tegen. Het voorstel is afgewezen. 

9. Begroting 2018
De concept begroting 2018 wordt tijdens de vergadering toegelicht door de voorzitter van de vergadering.

Mevrouw Vilé geeft aan dat er 250 euro extra is begroot voor tuinonderhoud, zodat er een nieuwe boom kan
worden geplaatst. De heer Plaizier is blij dat er iets teruggeplaatst wordt.

Gevraagd wordt waarom de reserves niet worden uitgesplitst. De voorzitter van de vergadering geeft aan dat
het MJOP is ook vanuit één reserve opgesteld. Door één reserve te hanteren, ben je flexibeler in uitgeven. Het
werd voorheen apart begroot, maar was wel één reserve in de jaarrekening. Die splitsing was dus ‘schijn’. Nu
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is dit samengevoegd.

9a Vaststellen begroting
Het voorstel is om de begroting goed te keuren. De voorzitter van de vergadering brengt het voorstel in
stemming om de begroting 2018 goed te keuren. De leden zijn unaniem akkoord.

9b Vaststellen voorschotbijdragen
De voorzitter van de vergadering geeft het woord aan de heer Van de Velde. Het voorstel is om de bijdrage
per 1 januari 2018 met terugwerkende kracht te verhogen. De heer van de Velde geeft aan dat dit ongelukkig
is geformuleerd in de agenda. Het betreft dus enkel een verhoging van 5% in 2018 en niet automatisch ook
voor aanvullende verhogingen de komende jaren.

Op Funda is de VvE bijdrage vergeleken met andere complexen en dit overzicht staat op de website bij de
vergaderstukken. De VvE Morssingel komt in dit overzicht in het midden uit. De heer Mugge vraagt of de
andere complexen ook liften hebben, liften zijn namelijk een grote kostenpost. De heer Van de Velde geeft aan
dat dit niet bekend is. Het overzicht was bedoeld om aan de leden te laten zien dat de VvE bijdragen in lijn ligt
met de andere. Met het oog op het nodige onderhoud, is het niet onredelijk om te verhogen.

De heer Plaizier geeft aan het genoemde percentage arbitrair te vinden (een rond getal van 5%). De voorzitter
van de vergadering geeft aan dat de Vve uit moet gaan van de begroting en het MJOP voor de exacte
bijdrage. Die 5% is een indicatie en heeft alleen betrekking op het stuk van de dotatie.

Er ligt een begroting voor met voorgestelde bijdragen. Daarover wordt een besluit gevraagd.

Opgemerkt wordt dat bij agendapunt 9a de begroting is vastgesteld, zijn daarmee de bijdragen ook niet al
akkoord? De voorzitter van de vergadering geeft aan dat het mogelijk is dat de begroting wordt goedgekeurd,
maar de bijdragen niet. Gevolg daarvan is dan een negatief resultaat. Dat is natuurlijk niet wenselijk, maar wel
mogelijk.

Dit jaar verhogen is niet noodzakelijk voor het onderhoud in 2018. Het gaat om het langere termijn. Als er jaren
lang niet wordt verhoogd, kom je uiteindelijk te kort voor het noodzakelijk onderhoud zoals opgenomen in het
MJOP. Er kan worden gekozen om nu niet te verhogen, maar dat kan betekenen dat in de toekomst nog meer
moet worden verhoogd of dat er een extra bijdrage noodzakelijk is. Men moet nu al starten met sparen voor
onderhoud na 2032.

In de gepresenteerde begroting komt de verhoging niet door de dotatie (die is van € 104.650,- naar €
105.000,- verhoogd). Het verschil zit in de onderhoudscontracten.

Het voorstel is om de bijdragen conform de begroting 2018 te verhogen met terugwerkende kracht per 1
januari 2018. De meerderheid is akkoord. Red. er zijn 168 stemmen tegen en 0 blanco stemmen. De ruime
meerderheid is voor.

10. Incassoprocedure
De incassoprocedure van VT2000 staat op de portal. De voorzitter van de vergadering stelt voor om de
procedure goed te keuren. De leden zijn unaniem akkoord. 

11. Besluit inzake gelden reservefonds
VT2000 is een SKW gecertificeerd beheerkantoor. Een gecertificeerd VvE beheerkantoor wordt jaarlijks
gekeurd. Vanuit het SKW is de opmerking gemaakt dat volgens het splitsingsreglement over de gelden van het
reservefonds slechts door de voorzitter en één van de eigenaars die daartoe door de vergadering zal worden
aangewezen en na bekomen machtiging daartoe van de vergadering, kan worden beschikt.

Op dit moment wordt hier van afgeweken. De vergadering wordt daarom eenmalig gevraagd een besluit te
nemen, dat zij akkoord is om dit afwijkend ingeregeld te hebben (zoals dit nu al gebeurt via Twinq). Via Twinq
worden groot onderhoudsfacturen per e-mail aan het bestuur voor akkoord voorgelegd, na akkoord van het
bestuur worden deze facturen betaald uit het reservefonds.

Er vindt een discussie plaats en er worden diverse voors- en tegens benoemd. Er wordt aangegeven dat
bijvoorbeeld Vereniging eigen Huis (VeH) adviseert dat het beheerkantoor niet over het reservefonds mag
beschikken. Het is geen kwestie van wantrouwen. In overleg met de bank moet worden bekeken wat de
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mogelijkheden zijn dat er twee handtekeningen nodig zijn bij het overboeken van spaargeld naar de
betaalrekening. De voorzitter van de vergadering geeft aan dat VeH inderdaad advies geeft, maar in praktijk
daar niet dagelijks mee te maken heeft. Veel banken regelen dit niet in, omdat er heel veel administratiekosten
mee gemoeid zijn. Er zijn enkele banken die dit wel inregelen, bij voorbeeld met een reader. Een bestuurslid
kan dan geld over maken.

De heer Plaizier geeft aan dat de uitgaven in de ALV zijn besproken. Het is begroot of het staat opgenomen in
het MJOP. De uitgaven zijn onderbouwd.

Het bestuur en de kascommissie hebben altijd inzage. Zij kunnen op elk moment de stukken raadplegen. Als
er een factuur van groot onderhoud komt, is daar een mandaat in de ALV voor gegeven. Vervolgens wordt de
factuur eerst voorgelegd aan de voorzitter en pas na goedkeuring wordt de factuur betaald. Deze werkwijze
wordt al jaren gehanteerd.

Er wordt gevraagd wat de ervaringen zijn van de huidige voorzitter. De heer Van de Velde geeft aan dat het
bestuur een e-mail ontvangt dat er een nieuwe factuur klaar staat. Er wordt ingelogd in het systeem en daar
staat de betreffende factuur met daarbij de opdracht en eventuele andere communicatie. Via het systeem kan
er akkoord worden gegeven, niet akkoord worden gegeven of een voorwaardelijk akkoord met een invulveld.
Pas na akkoord van het bestuur, wordt de factuur betaald. Dit geldt niet alleen voor groot onderhoud, maar ook
voor kleiner onderhoud. Er wordt betaalt na akkoord van het bestuur op de factuur.

Het is een extra last voor het vrijwillige bestuur, als zij ook geld moeten overboeken. Mevrouw Pols vraagt hoe
vaak er geld van de reserve moet worden onttrokken, dat gebeurt niet vaak.

De voorzitter van de vergadering geeft aan dat de tekenbevoegdheid voor het overboeken van spaargeld naar
de betaalrekening erg lastig in te regelen is en in praktijk niet goed werkt. Belangrijk is dat dit allemaal
geregistreerd moet worden bij de KvK en ook aangemeld moet worden bij de banken. Bij
verhuizingen/afwezigheid is er vervolgens geen mogelijkheid tot het overmaken van geld, totdat er een nieuw
lid is benoemd in een ALV. Het duurt erg lang en is dus kwetsbaar als iemand wegvalt wegens vakantie of
verhuizing. Er is op dit moment complete transparantie middels het systeem voor de kascommissie en het
bestuur. Zij kunnen de overboekingen op elk moment raadplegen en facturen worden pas betaald na akkoord
van het bestuur.

Er is een extra spaarrekening bij Triodos geopend.

Gevraagd wordt of de ALV een dergelijk besluit wel kan nemen, omdat het in afwijking van het
splitsingsreglement is. De voorzitter van de vergadering geeft aan dat dit een verzoek vanuit VT2000 is, omdat
zij dit van het SKW aan de vergadering dient voor te leggen. Het SKW is daarmee akkoord, als u akkoord
gaat.

Het voorstel wordt in stemming gebracht. Uit handen opsteken blijkt geen duidelijke meerderheid. Aan het eind
van de vergadering wordt op basis van de stembriefjes geteld wat het werkelijke aantal stemmen was.

De heer Van Boven is van mening dat voor dit besluit een gekwalificeerde meerderheid noodzakelijk is.
Red: Na de vergadering heeft het bestuur besloten de tekenbevoegdheid op de spaarrekeningen te
implementeren conform de splitsingsakte.  Daarmee is het voorstel overbodig geworden en de discussie over
de benodigde meerderheid voor dit voorstel niet langer relevant.

12. Benoemen bestuur en commissies
Mevrouw Vilé bedankt een aantal vrijwilligers binnen de VvE. Het is heel erg fijn dat er mensen zijn die zich
inzetten voor de VvE. Er volgt een applaus. De vrijwilligers ontvangen na de vergadering een presentje.

Bestuur
De heer Bram Schaper en de heer Lucas Mommers hebben zich aangemeld voor de functie van voorzitters.
De heer Mommers geeft aan dat het een mogelijkheid is dat hij gedurende het jaar zal verhuizen en zijn functie
dan weer vacant wordt. Daarnaast is hij officieel geen lid van de VvE.

De voorzitter van de vergadering vraagt of er nog andere kandidaten zijn. Niemand meldt zich aan.

De leden zijn akkoord met het aftreden van de heer Van de Velde en mevrouw Vilé. De voorzitter van de
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vergadering bedankt beide voor hun inzet en geeft hen een presentje. Er volgt een applaus.

De leden zijn akkoord met de benoeming van de heer Schaper tot voorzitter en de heer Mommers tot
vicevoorzitter. Er volgt een applaus.

Tuincommissie
De heer Plaizier geeft aan toe te willen treden tot de tuincommissie. De heer Van de Velde geeft aan dat het
geen commissie is waarover gestemd wordt en dat dit onderling geregeld kan worden. De heer Plaizier geeft
aan dat er momenteel geen bewoner, op de begane grond, lid is van de tuincommissie. De heer Plaizier woont
op de begane grond en wilt graag betrokken zijn. Insteek is meer laten groeien en bloeien, en iets minder
snoeien.

De voorzitter van de vergadering vraagt of er nog andere aanmeldingen zijn. Gevraagd wordt welke
commissies er allemaal zijn. Mevrouw Vilé noemt een aantal commissies; de tuincommissie, kascommissie,
schoonmaakcommissie, juridische commissie, technische commissie, feestcommissie/burencontact en het
onderhoud van de website.

De stembriefjes worden opgehaald.

13. Rondvraag
Er is een rondvraag ontvangen van mevrouw Wilts. Mevrouw Wilts geeft aan haar verzoek te laat te hebben
aangeleverd, waardoor het niet meer op de agenda kon worden geplaatst. Het verzoek betreft het plaatsen
van een glaswand op het inpandige balkon, zodat haar dochtertje veilig op het balkon kan zijn. Het betreft een
glaswand, die als een harmonica in- en uitklapt. Mevrouw Wilts heeft van de voorzitter van de vergadering
begrepen dat hier toestemming voor moet worden gevraagd aan de ALV.

Er wordt gesproken en er worden voors en tegens benoemd.

De heer Van de Velde geeft aan dat het voorstel te laat is ingebracht en er geen formeel besluit kan worden
genomen. De vraag is of het nut heeft dat mevrouw Wilts het voorstel verder uitwerkt of is er mogelijk nu al zo
veel weerstand, dat verder uitwerken geen nut heeft. Over een gedoogbeleid kan niet worden gestemd.

De voorzitter van de vergadering geeft aan dat er niet over gestemd kan worden, omdat het niet geagendeerd
is. Er kan achteraf discussie over ontstaan. Er moet een uitgewerkt plan aan de ALV worden voorgelegd. Het
is nu niet duidelijk en derhalve kan er nu geen besluit worden genomen. Een tussentijdse vergadering is
mogelijk, echter zitten daar kosten aan verbonden. Voor een schriftelijke stemming is een unaniem akkoord
noodzakelijk.

Er wordt gevraagd of het (nieuwe) bestuur zich bewust is van de nieuwe privacywetgeving. Dit punt wordt
verder opgepakt door het nieuwe bestuur.

De voorzitter van de vergadering geeft aan dat VT2000 hier wel mee bezig is. De software van Twinq wordt
ook aangepast en binnen VT2000 is en team bezig met wel wel/niet kan en waar VT2000 zaken moet
aanpassen.

Mevrouw Pols geeft aan dat bij de splitsing van de VvE bijdrage een post staat opgenomen voor telefoon in de
lift. Gevraagd wordt waar dit om gaat? Er wordt geantwoord dat dit de spreek- luisterverbinding in de lift is.
Opgemerkt wordt dat deze niet in alle liften aanwezig is. Dit moet uitgezocht worden.

14. Sluiting
De voorzitter van de vergadering, de heer Schomaker, bedankt de aanwezigen hartelijk voor zijn/haar
aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 22:10 uur.

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

voorzitter                                             bestuurder

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

VvE Morssingel

Notulen van de Tweede vergadering, gehouden dinsdag 3 april 2018, aanvang 19:30 uur.

Opening en benoemen (dag)voorzitter1.
1.1 De dagvoorzitter is benoemd

Vaststellen van het aantal aanwezige stemmen2.
2.1 Het aantal stemmen is vastgesteld

Vaststellen van de agenda3.
3.1 De agenda is vastgesteld

Vaststellen van de notulen van 20 juni 20176.
6.1 De notulen van dd. 20 juni 2017 zijn vastgesteld

Vaststellen jaarrekening7b
7b.1 De jaarrekening 2017 is vastgesteld

Vaststellen bestemming exploitatieresultaat7c
7c.1 Het negatieve resultaat komt ten laste van de reserve

Verlenen van decharge aan bestuur/bestuurder7d
7d.1 Er is decharge verleend

Benoemen kascommissie7e
7e.1 De kascommissie is (her)benoemd

Schilder- en gevelwerk 20188b
8b.1 Akkoord uitvoering schilder- en gevelwerk door de fa. AZ Schilders voor € 96.070,05 inclusief BTW en

een mandaat voor een stelpost van € 15.000,- inclusief BTW voor houtrotherstel; plus een mandaat
van maximaal € 16.000,- inclusief BTW voor noodzakelijke gevelwerkzaamheden

8b.2 Akkoord bouwbegeleiding door VT2000 voor 5% van de aanneemsom

Liftrenovatie8c
8c.1 Akkoord vervanging liftbesturing 119-147 door de fa. Skylift
8c.2 Akkoord vervanging liftdeuren Lift 2 portiek 81-117, Lift 3 portiek 119-157 en Lift 5 portiek 195-289

door de fa. Skylift

Plaatsing van fietsenrekken aan de voorzijde van het pand8e
8e.1 Er worden geen fietsenrekken aan de voorzijde van het pand geplaatst

Vaststellen begroting9a
9a.1 De begroting 2018 is goedgekeurd

Vaststellen voorschotbijdragen9b
9b.1 De voorschotbijdragen zijn vastgesteld en wijzigen per 1 januari 2018 met terugwerkende kracht

Incassoprocedure10.
10.1 De incassoprocedure is goedgekeurd

Benoemen bestuur en commissies12.
12.1 Bestuur en kascommissie zijn (her)benoemd
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Actiepuntenlijst

VvE Morssingel

Notulen van de Tweede vergadering, gehouden dinsdag 3 april 2018, aanvang 19:30 uur.

Consequenties nieuwe privacywetgeving bekijken en zaken aanpassen
Status: Vastgelegd
Behandeld door: Bestuur / Bestuurslid

De heer Van de Velde en mevrouw Vilé uitschrijven bij de Kamer van Koophandel
Status: Vastgelegd
Behandeld door: Behandelaar reparatieverzoeken (Marcia Steijn)

Gebreken aan huidige kozijnen/deuren tijdig melden, zodat dit meegenomen kan worden tijdens de
werkzaamheden
Status: Vastgelegd

Onderzoeken mogelijkheid kunststof kozijnen in toekomst
Status: Vastgelegd
Behandeld door: Bestuur / Bestuurslid

Standaarden ventilatiesysteem vastleggen en communiceren
Status: Vastgelegd
Behandeld door: Bestuur / Bestuurslid

Tuincommissie: wensen tuin noteren en in gesprek gaan met hovenier
Status: Vastgelegd

Opdracht geven aan Skylift voor vervanging liftbesturing 119-147
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 16 april 2018
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Maurice Schomaker)

Opdracht geven aan Skylift voor vervanging van deuren lift 2 portiek 81-117, lift 3 portiek 119-157, lift 5
portiek 195-289
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 16 april 2018
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Maurice Schomaker)

Opdracht verstrekken voor het schilderwerk
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 18 april 2018
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Maurice Schomaker)

De heer Schaper en de heer Mommers inschrijven bij de Kamer van Koophandel
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 24 april 2018
Behandeld door: Behandelaar reparatieverzoeken (Marcia Steijn)
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