
Notulen

VvE Morssingel

Notulen van de Tweede vergadering, gehouden woensdag 3 april 2019, aanvang 19:00 uur.

Aanwezig
De heer M.P.E. Arnoldus, Mevrouw J.M. Beerlage, De heer C.A.J. van Boven, De heer J.E.L. van Buijten,
Mevrouw M. van Exter, De heer F.A. Geurts en/of Mevrouw S.M. van Haasteren, De heer R.J. Han, Mevrouw
M. Heemskerk, Mevrouw V. Heijman, De heer H.G.M. Hendrix en/of Mevrouw Hendrix, Heer en/of mevrouw A.
Hilhorst, De heer I.K. Hill en/of Mevrouw H.J. van der Zwart, De heer N.E. Hoogeveen en/of Mevrouw T. Knol,
De heer R. Lemmens, De heer J.H.M. Lohuis, De heer W.W. Mooijekind, De heer F.J.W. Mugge, Mevrouw L.
van Oijen, Mevrouw H. Oortwijn, Heer en/of mevrouw A.M. van Oostveen, De heer Y.H. Peterse, De heer P.C.
Plaizier, Mevrouw A. Pols, De heer J.C. Post, De heer J.J.M. Rietbroek en/of Mevrouw A. van der Mark, De
heer S. Rotteveel en/of Mevrouw M.P.P. Rotteveel-Kaizer, Mevrouw D. van de Sande, Mevrouw D.
Schotman-Peelen, Mevrouw G.C. Schramm, De heer F.M. Smith, De heer F. van Veen, Mevrouw M.H.
Vijfvinkel, Mevrouw M. Vissel, De heer H.J.L. Voets, De heer F.A.N. van der Voort en/of Mevrouw M.Y. van
Overhagen, Mevrouw M.A. Vos, Mevrouw B.L. Wilts
Volmacht afgegeven
De heer en mevrouw J. Benard-Flach, De heer A.J.M. Driessen en Mevrouw M.S. Kappeyne-van Coppelo,
Mevrouw S.P. Hendriks, De heer R.C. Hessing en Mevrouw M.A. Hessing-Swaters, De heer B. de Jong en
Mevrouw L.G. Zengerink, De heer J. van der Kooij, De heer A. Laban, De heer A.F.D. Schaper en Mevrouw
C.E. Froma
Afwezig
Mevrouw I.C.A. Aupetit, De heer J.H.J. Baars, De heer M. Bashkirov en Mevrouw M. Kuzmicheva, De heer D.
Bedeaux en Mevrouw S. Kjelstrup, De heer J. Been, De heer A. Beljaars en Mevrouw S. Elfilali, De heer J.
Bestebreurtje, De heer H.K. van Beugen, De heer P.C. van den Blink, De heer T. Boer, Mevrouw J.H.A.H.
Bogaard, De heer M. Bouwense, De heer M.W.A. Bremer, De heer G. Cerrone, De heer M.A. Cosijn, De heer
J. Diaz del Rio Garcia, De heer G. de Donato, Mevrouw L.M. Driessen - Jansen, De heer F. Emmers, De heer
R.M. Freudenthal, De heer D.C. Groenendijk en Mevrouw A. Meindersma, Mevrouw D.P.M. van der Ham, De
heer E. Hoekstra, De heer R.N.F. Hofkes, De heer P.C.J. Hogenstijn, Mevrouw A.L. Homan van der Heide, De
heer J. Hommes, De heer H.A.K.M. Imanse, De heer A.G. Juhász, Kales Holding B.V., De heer J.L.M.
Kallenberg en Mevrouw M.G. Kallenberg, De heer L.J.Th. van der Kamp, Mevrouw P.L.A.M. Kleyn, De heer
J.P.B. Konijn, Mevrouw M. Koo-Planjer, De heer B.A.H.E. Kroeks, De heer Kruit, De heer S.A. Kubilay en
Mevrouw S. Kubilay, De heer J. Lever, De heer J.G.G. van Loon, LuWij Holding B.V., De heer V. Martini en
Mevrouw F. Zanier, De heer O.S.R.D. Meijer, De heer R.R. Michel, De heer J.B.J. Nederstigt, Mevrouw M.
Nieuwveen, De heer T.M.P. Oltheten en Mevrouw J.A. Lesser, De heer Y. Oosterink, Mevrouw T.F.M.
Oudemans, De heer M. van Poorten, De heer J.P. Reimert en Mevrouw G.M.G. Over, De heer P.J.M.
Remmerswaal en Mevrouw M.E.J. Remmerswaal - Pouret, Mevrouw A. Rietkerk-Heemskerk, Heer en/of
mevrouw P.J.M. de Rooij, Mevrouw S.T Samander, De heer J.J.G. van Schagen, Mevrouw E.C. Sneekes,
Mevrouw D.G. Spek, Mevrouw M. Tan, De heer J.S. Taylor en Mevrouw N.J.C.R. Murray, De heer P. Tjon Sie
Fat, De heer H.T.C. Veger, De heer R.N. van de Velde en Mevrouw H. Bange, Mevrouw I. van der Velden, De
heer G. Verbeek, De heer M.P.F. Vile, Mevrouw A.M. Vilé, De heer W.B.M. Vrouwenvelder, De heer J.J. de
Waal, De heer S. Weeda en Mevrouw Weeda, Mevrouw J. van Wilgenburg, De heer A.G. van Wingerde, De
heer P.C.Y. Yeung, De heer E.F.G. Zielinski

1. Opening door de voorzitter
De voorzitter, de heer Schaper, opent de vergadering om 19:00 uur. Hij heet de aanwezigen van harte
welkom. Vanavond betreft het een zogenaamde tweede ledenvergadering, dat wil zeggen: voor het nemen
van rechtsgeldige besluiten hoeft geen quorum aanwezig te zijn, zie ons Modelreglement 1973 Artikels 36 en
37.
 
N.B.
De leden waren per brief d.d. 18-2-2019 uitgenodigd voor de eerste Vergadering van Eigenaars, te houden op
donderdag 14 maart 2019 in Portiek 5, Morssingel 195 t/m 289. Vanwege het jarenlang ontbreken van quorum
en om onnodige kosten te voorkomen heeft de ALV van 12-11-2003 tot betere tijden een procedure
afgesproken waarbij de leden tegelijk met de uitnodiging en de vergaderstukken voor de 1e ALV ook een
uitnodiging ontvangen voor de 2e ALV.
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Het voorstel is om de heer Schaper te benoemen tot dagvoorzitter. De vergadering is hiermee akkoord.
 
Naast de heer Schaper heeft bestuurslid de heer Mommers zitting genomen. De heer Schomaker, van
VT2000, notuleert.

2. Vaststellen van het aantal aanwezige stemmen
Er zijn in persoon en bij volmacht in totaal 3.758 stemmen, van de 10.000 stemmen aanwezig. Er zijn 690
stemmen bij volmacht aanwezig.

3. Vastellen van de agenda
De voorzitter stelt voor om de agenda ongewijzigd over te nemen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

4. Mededelingen van de voorzitter
De voorzitter doet namens het bestuur de volgende mededelingen:

De VvE heeft geen contract voor het wassen van ramen. Dit wordt niet via de VvE geregeld;
Oproep aan eigenaars om bij verhuur de huurder de gebruikersverklaring te laten invullen. Dit is
verplicht, zie Modelreglement Artikel 20.
Wie een vraag stelt tijdens de vergadering wordt verzocht om zijn of haar naam en/of status
(eigenaar/gemachtigde) plus evt. huisnummer/portiek te noemen. Dat voorkomt verkeerde namen of
het ontbreken van de naam in de notulen. Verder is het ook goed voor de groepsdynamiek van de
VvE en leren bewoners elkaar (beter) kennen;
In de bijlage bij de agenda zijn alle nieuwsbrieven gevoegd. De voorzitter vraagt wie van de
aanwezigen deze nieuwsbrieven hebben ontvangen en hebben gelezen. Bijna alle aanwezigen steken
hun hand op.
Bij het tekenen van de presentielijst is aan de aanwezigen een stemformulier overhandigd. Indien u
(ook) volmachthouder bent, heeft u voor elke volmacht een  stemformulier ontvangen. U wordt
verzocht om bij elk agendapunt waarover gestemd wordt een kruisje te zetten in het daarvoor
bestemde vakje. De formulieren worden aan het eind van de vergadering verzameld. Zo kan het
exacte aantal stemmen per agendapunt worden bepaald. Daarnaast zal na elke stemming het
standpunt van de aanwezigen worden gepeild door middel van het roze opiniekaartje dat u bij
binnenkomst heeft gekregen.

5. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen.

6. Vaststellen van de notulen 3 april 2018
De voorzitter neemt de notulen tekstueel en inhoudelijk pagina voor pagina door met de leden.
Ad punt 6, Vaststellen van de notulen van 20 juni 2017:
 
Mevrouw Pols verzoekt de zin in de 2e alinea "Mevrouw Van de Sande geeft aan dat zij in de oorspronkelijke
notulen als afwezig stond genoteerd" te vervangen door "Mevrouw Van de Sande geeft aan dat zij in de
concept notulen van 7-6-2016 als afwezig stond genoteerd".

Vaststellen van de notulen van 3 april 2018:
 
De heer Van der Voort verzoekt om de namen van de aan- en afwezigen voortaan weer in de notulen op te
nemen. De heer Schomaker van VT2000 geeft aan dat de aan- en afwezigen niet in de concept-notulen waren
genoemd omdat dit onderdeel sinds de invoering van de AVG geen standaard software-instelling meer is. De
namen worden alsnog opgevoerd.
 
Op 3 april 2018 waren aanwezig:
De volmachtgevers zijn cursief gedrukt
De heer en mevrouw J. Benard-Flach (80), De heer H.K. van Beugen (88) , De heer C.A.J. van Boven (92), De
heer M.W.A. Bremer (88), De heer J.E.L. van Buijten (88), Mevrouw L.M. Driessen - Jansen (88), De heer R.J.
Han (82), Mevrouw M. Heemskerk (80), Mevrouw V. Heijman (65), De heer H.G.M. Hendrix en/of Mevrouw
Hendrix (118), De heer R.C. Hessing en/of Mevrouw M.A. Hessing-Swaters (88), De heer / mevrouw A.
Hilhorst (80), De heer I.K. Hill en/of Mevrouw H.J. van der Zwart (65), De heer E. Hoekstra (80),  De heer N.E.
Hoogeveen en/of Mevrouw T. Knol (80), De heer B. de Jong en/of Mevrouw L.G. Zengerink (80), De heer
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J.L.M. Kallenberg en/of Mevrouw M.G. Kallenberg (88), De heer L.J.Th. van der Kamp (88), De heer R.
Lemmens (92), De heer J.H.M. Lohuis (80), De heer R.R. Michel (82), De heer F.J.W. Mugge (82), Mevrouw
H. Oortwijn (80), De heer / mevrouw A.M. van Oostveen (80), De heer Y.H. Peterse (88), De heer P.C. Plaizier
(88), Mevrouw A. Pols (80), De heer P.J.M. Remmerswaal en/of Mevrouw M.E.J. Remmerswaal - Pouret (88), 
De heer J.J.M. Rietbroek en/of Mevrouw A. van der Mark (80), Mevrouw D. van de Sande (88), Mevrouw G.C.
Schram (88), De heer F.M. Smith (88), Mevrouw E.C. Sneekes (80), De heer R.N. v.d. Velde en/of  mw. H.
Bange (88), Mevrouw M.H. Vijfvinkel (82), De heer M.P.F. Vile (88), Mevrouw A.M. Vilé (80), Mevrouw M.
Vissel (80), De heer H.J.L. Voets (80), De heer F.A.N. van der Voort en/of Mevrouw M.Y. van Overhagen
(160), Mevrouw M.A. Vos (80), Mevrouw B.L. Wilts (65). In persoon (2.745) en bij volmacht (840): totaal 3.585
stemmen van de 10.000.
 
De heer Van der Voort merkt het volgende op: Pagina 8b, punt 3: de bouwbegeleiding is 5% over € 96.070,05.
 
De notulen worden zonder verdere op- en/of aanmerkingen goedgekeurd. De stukken worden door de
voorzitter van de vergadering ondertekend en worden vervolgens gearchiveerd.
 
De heer Van Boven vraagt naar de notulen van de eerste vergadering (15 maart 2018).  Daarvan moet toch
minimaal officieel zijn vastgelegd hoeveel stemmen er aanwezig waren en de constatering dat i.v.m. de lage
opkomst de vergadering wordt gesloten. Zonder dat is er geen grond voor een tweede vergadering. De
voorzitter geeft aan dat te beginnen met 2019 ook de notulen van de eerste vergadering in Twinq zullen
worden gepubliceerd en volgens de regels zullen worden behandeld en goedgekeurd.

7. Financien / Jaarrekening over 2018

7a Toelichting op jaarrekening 2018
De voorzitter neemt de jaarrekening pagina voor pagina door en vraagt of er vragen zijn. De heer Lohuis geeft
aan dat de post voor houtrot heel hoog is en vraagt of er veel houtrot is geconstateerd. De heer Schomaker
geeft aan dat er tijdens het schilderwerk heel veel houtrot is geconstateerd. Hele kozijnen moesten worden
vervangen. De schilder heeft dit goed bijgehouden middels een gedeeld bestand in dropbox waar het bestuur
toegang toe had.
 
De vraag rijst of we kunnen overgaan naar kunststof kozijnen. Mevrouw Schram denkt dat hier mogelijk een
vergunning voor nodig is. De heer Schomaker zegt dat kunststof kozijnen ook onderhoud nodig hebben. De
voorzitter geeft aan dat kunststof kozijnen de komende tien jaar niet in het meerjaren onderhoudsplan zijn
opgenomen. Er zijn andere meer noodzakelijke onderhoudsposten. Wel is het zinvol om t.z.t. hier een
onderzoek naar te doen.
 
De heer Schomaker geeft aan dat de begeleidingskosten van VT2000 in de jaarrekening 2018 hoger zijn
opgenomen dan ze daadwerkelijk waren. VT2000 zal dit corrigeren in het boekjaar 2019.

7b Verslag kascommissie 2018
De heer Lemmens, lid van de kascommissie, leest de kasverklaring voor:
 
"Ingevolge uw opdracht hebben wij, Richard Lemmens, Atie Pols en Herman Timmermans, de jaarrekening
over 2018 onderzocht. Wij hebben overleg gehad en de kasstukken van het boekjaar 2018 gecontroleerd. Wij
zijn het er over eens dat de boekhouding er verzorgd en netjes uitziet en dat er weinig onregelmatigheden zijn.
Wat de balans en de bankbevoegdheden betreft: de laatste jaren voldeed het financiële beheer van de VvE
niet meer aan het Reglement van Splitsing van Eigendom, i.c. Artikel 31 over het beheer van het reservefonds.
Op 3-4-2018 heeft de Vergadering van Eigenaars deze omissie hersteld. Inmiddels zijn de
tekenbevoegdheden van de spaarbanken bij de bestuurders komen te liggen. Zij kunnen deze alleen
gebruiken om bedragen over te boeken naar de betaalrekening die onder beheer is van VT2000. Alle
wijzigingen in de bevoegdheden werden actief door VT2000 geregeld. De banktegoeden zijn aangesloten met
de onderliggende documenten. Uitzondering vormt het Robeco-tegoed waarvoor dit nog niet mogelijk was. 
 
De grote kostenpost van het afgelopen jaar was het schilderwerk. Dit is netjes volgens begroting uitgevoerd
door AZ Schilders. De post voor houtrot is beduidend hoger uitgevallen dan de begrote stelpost, maar dat was
niet te vermijden: het onderhoud was nodig. Abusievelijk heeft VT2000 als vergoeding voor het begeleiden van
het schilderwerk 6% van € 119.582 gerekend. Dit moet 5% van € 96.000 zijn. Dit wordt in 2019 gecorrigeerd.
Er zijn nadere vragen gesteld inzake het onderhoud uit het MJOP 2018 wat wel en niet is uitgevoerd. Dit was
niet altijd even duidelijk.
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De firma Kalisvaart blijkt erg veel kosten in rekening te brengen voor het inregelen van ventilatoren. De
kascommissie stelt voor om beter toezicht te houden op de gedeclareerde en werkelijk gemaakte uren. Ons
bestuur is erg actief en koopt af en toe spullen t.b.v. de VvE. Omdat het om meer dan een paar tientjes gaat,
zijn deze uitgaven op advies van de kascommissie opgenomen in de begroting (Diverse organisatiekosten).
 
Op verzoek van de kascommissie heeft het bestuur het contract met Ongediertebestrijding in Hasselt (zie
Nieuwsbrieven nr. 4 van 4-9-2016, nr. 13 van 23-8-2018 en nr. 16 van 12-11-2018) stopgezet en eerdere
kwartaalafschrijvingen gereclameerd. Voor het afsluiten van een meerjarig contract is overigens toestemming
nodig van de ALV. Die was nooit gegeven. Het spreekluisterpakket in de lift van portiek 2 wordt al voor het 5e
jaar in rekening gebracht door Skylift en door alle eigenaren betaald. De kascommissie heeft vastgesteld dat
VT2000 op 22 oktober 2015 een opdracht heeft gegeven voor een spreekluisterverbinding in één lift (portiek 2)
voor één  jaar. Dit is zonder besluit van de ALV stilzwijgend de daarop volgende jaren verlengd. De
kascommissie verzoekt het bestuur de betalingen voor dit pakket stop te zetten. Vanwege de goede
verstandhouding met onze buur, het IBIS hotel, heeft de VvE op 20 februari 2019 en op 20 maart 2019 zonder
betaling een informele "gangbijeenkomst" mogen houden in het souterrain van het hotel. Deze locatie kwam
de kwaliteit van de bijeenkomsten zeer ten goede. Hulde aan de organisatoren!"
 
De kascommissie adviseert de vergadering om decharge te verlenen aan het bestuur over het boekjaar 2018.
 
De heer Van der Voort vraagt waarom er niet op de Robeco rekening tekenbevoegdheid zit van het bestuur.
De heer Schomaker geeft aan dat dit niet mogelijk is voor de Robeco rekening. Het bestuur gaat kijken naar
een andere oplossing.
 
Mevrouw Heemskerk vraagt wie de controle van Kalisvaart en de ventilatoren uitvoert. De voorzitter geeft aan
dat dit door de technische commissie wordt gedaan.

7c Vaststellen jaarrekening
De vergadering stelt de jaarrekening 2018 vast. Voor: 3640 (96,9 %), tegen: 118, blanco: 0.

7d 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 positieve resultaat te verrekenen met de algemene reserve. De vergadering is hiermee
akkoord. Voor: 3640 (96,9 %), tegen: 118, blanco: 0.

7e Verlenen van decharge aan bestuur
De vergadering verleent het bestuur decharge over het boekjaar 2018. Voor: 3758 (100 %), tegen: 0, blanco:
0.

7f Benoemen kascommissie 2019
De heer Lemmens en mevrouw Pols stellen zich wederom beschikbaar voor de kascommissie. De heer
Hendrix meldt zich aan voor de kascommissie. De vergadering is akkoord en benoemt de heer Lemmens en
mevrouw Pols en de heer Hendrix tot leden van de kascommissie.

8. Onderhoud complex en projecten voor 2019

8a Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 2019
De voorzitter neemt het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) door en vraagt of er nog vragen zijn.
 
De heer Lemmens vraagt waarom in 2028 de kosten voor het schilderwerk veel hoger zijn. De heer Mommers
geeft aan dat dan ook het binnen schilderwerk is opgenomen.
 
De heer Van der Voort vraagt wat de post "loodslabben opgaand werk" is. De heer Schomaker geeft aan dat
dit een post is voor herstel van delen van het lood. Hetgeen er in staat hoeft niet per definitie uit te worden
gegeven, dit is afhankelijk van wat er wordt geconstateerd. Het bestuur heeft een risico inventarisatie en
evaluatie (RI&E) laten opstellen, in verband met valgevaar. Niet alle delen van het dak zijn bereikbaar.
 
De heer Van Boven vraagt of de stand van de reserve in het MJOP wel overeenkomt met de stand in de
jaarrekening 2018. De heer Schomaker geeft aan dat de stand in het MJOP overeenkomt met hetgeen in de
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reserve zit. Er is al gecorrigeerd voor de nog te betalen kosten.
 
De heer Lohuis vraagt of de bedragen in het MJOP overeenkomen met de bedragen die Skylift in haar MJOP
heeft opgenomen. De heer Mommers geeft aan dat de bedragen overeenkomen. De heer Lohuis vraagt of het
interieur van de lift ook aangepakt kan worden. Het bestuur zal op de volgende ALV met een voorstel te
komen.
 
De heer Hendrix zegt in het MJOP onderdelen van de tuin te missen. De voorzitter zal deze onderdelen
toevoegen.
 
Mevrouw Wilts vraagt of de kapotte bestrating aan de achterzijde, bij de schuurtjes, kan worden hersteld. De
heer Mommers zegt dat dit in het voorjaar zal gebeuren.
 
De voorzitter verzoekt de vergadering een besluit te nemen over de posten en reserveringen 2019. De
vergadering is akkoord met de posten en reserveringen voor 2019 zoals opgenomen in het MJOP.
Voor: 3676 (97,8 %), tegen: 0, blanco: 82.

8b Vervangen liftdeuren portiek 1 + 4 (fase 2 van 2)
De voorzitter vraagt namens het bestuur toestemming om in navolging van de liftdeurrenovaties in portiek 2, 3
en 5, nu ook de resterende liftdeuren in portiek 1 en 4 te laten renoveren conform het MJOP van Skylift voor
een bedrag van € 17.726,50 (lift 1) en € 22.929,50 (lift 4).
 
De heer Van Boven vraagt of de bedragen in de notitie in- of exclusief BTW zijn. De heer Mommers geeft aan
dat de bedragen in het Skylift overzicht exclusief BTW zijn en in de notitie inclusief BTW. De heer Van Boven
vraagt of ook de liftmotoren worden vervangen. De voorzitter geeft aan dat deze nog niet worden vervangen.
 
Mevrouw Wilts merkt op dat de huidige liftopdracht nog niet is opgeleverd, omdat die niet conform de opdracht
is opgeleverd. Gaat het bestuur dan alvast opdracht verstrekken voor de vervolgopdracht?
De heer Mommers zegt dat het bestuur alvast opdracht gaat verstrekken voor het vervolg.
 
Mevrouw Schotman vraagt wat een spreekluisterverbinding is. De heer Mommers legt uit dat dit een systeem
in de lift is waarmee je bij nood naar Skylift kan bellen. Het bestuur wil dit contract stopzetten en teruggaan
naar de oude situatie waarbij een bel in de hal afgaat wanneer er op de noodknop wordt gedrukt.
 
De voorzitter van de vergadering brengt het voorstel in stemming. De vergadering is akkoord met vervanging
van de liftdeuren door Skylift. Voor: 3678 (97,9 %), tegen: 0, blanco: 80.

8c Aanpassing rookgasafvoeren
De voorzitter geeft aan dat het bestuur een mandaat vraagt om 11 aanpassingen door de fa. Bonarius uit te
laten voeren aan de rookgasafvoeren (RGA´s) voor een bedrag van +/- € 3.972,- (excl. BTW).
 
De heer van Oijen vraagt of deze kosten in het MJOP zijn opgenomen. De voorzitter: ja, dat is het geval.
 
De heer Van der Voort geeft aan bedenkingen te hebben bij de berekening van de nieuwe offerteprijs. De
voorzitter geeft aan dat het bestuur die offerte nog nader gaat bekijken, maar op dit moment vraagt het bestuur
een mandaat van € 3.972,- excl. BTW. De vergadering is akkoord met het voorstel en verleent het bestuur een
mandaat van +/- € 3.972,- excl. BTW voor de aanpassing van de rookgasafvoeren.
Voor: 3105 (82,6 %), tegen: 225, blanco: 428.

8d LED verlichting
De voorzitter vraagt namens het bestuur om goedkeuring voor de ombouw van de huidige lichtarmaturen naar
LED verlichting. Hij vraagt goedkeuring om een investering te doen van +/- € 6.000,-. De voorzitter geeft de
heer Mugge en de heer Mommers complimenten voor het voorstel.
 
Mevrouw Schotman vraagt of LED verlichting duurzamer is dan de huidige verlichting. De heer Mommers zegt
dat LED verlichting minder energie verbruikt en dat er in de huidige spaarlampen giftige stoffen zitten.
 
De heer Van Boven vraagt of de VvE wanneer er een lamp stuk gaat, deze zelf kan vervangen? De heer
Mommers zegt dat het de bedoeling is dat de VvE zelf kapotte LED lampen gaat vervangen. Als een LED lamp
stuk gaat dient het plaatje te worden vervangen: dit kan de technische commissie zelf doen.
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De heer Plaizier vraagt of de uitslag van de enquête over de lichtkleur wordt doorgevoerd,of wordt er alsnog
voor een andere kleur gekozen? De uitslag van de enquête wordt toegepast: het wordt overal warm LED.
 
De voorzitter vraagt of de vergadering akkoord is met het voorstel om de huidige verlichting te vervangen door
LED verlichting. De vergadering is akkoord.
Voor: 3758(100 %), tegen: 0, blanco: 0.
  
De voorzitter roept de aanwezigen op om mee te helpen met de vervanging van de LED verlichting. De
volgende eigenaars melden zich aan:
 
- Mevrouw Vissel nr. 151
- De heer Van Oijen nr. 93
- Mevrouw Heijman nr. 253
- De heer Hendrix nr. 115
- De heer de Jong nr. 163
- Mevrouw Van de Sande nr. 193
- Mevrouw Pols nr. 59

8e Vervangen intercominstallaties en brievenbussen
Het bestuur heeft offertes opgevraagd voor het vervangen van de intercominstallaties en de brievenbussen.
De voorzitter vraagt of er vragen zijn.
 
De heer Van Boven vraagt waar in de offerte van het draadloze systeem te zien is wat de telefoonkosten zijn.
De heer Mommers antwoordt dat de telefoonkosten voor 15 jaar in de offerte afgekocht zijn. De heer Van
Boven vraagt wat er gebeurt als de betreffende firma failliet gaat. De
heer Mommers: dan is de investering in de telefoonkosten weg. Volgens de heer Van Boven is een dergelijk
systeem erg gevoelig voor storingen. De heer Van Boven vraagt hoe telefoonnummers kunnen worden
gewijzigd. De heer Mommers: de technische commissie en het bestuur voeren nummerwijzigingen door. De
heer Van Boven:  gebruikers moeten dit systeem uitschakelen op hun telefoon wanneer zij in het buitenland
zijn. Want wanneer er dan iemand op de Morssingel bij je aanbelt, kost dit geld.
 
De heer Plaizier vraagt of het systeem ook toepasbaar is op een vaste telefoon. De heer Mommers geeft aan
dat dit ook toepasbaar is op een vaste telefoon.
 
Mevrouw Wilts vraagt hoe het geregeld moet worden als bijvoorbeeld de vaste kinderoppas alleen in de
woning is. De heer Mommers geeft aan dat het mobiele nummer van de oppas ook aan het systeem kan
worden toegevoegd. Je kunt ook de tablet toevoegen aan het systeem en deze in de kamer leggen.
 
Mevrouw Heemskerk vraagt of de bel van de voordeur nog blijft werken. De heer Mommers geeft aan dat die
nog blijft werken. De bel is een apart systeem.
 
Mevrouw Pols uit haar bezorgdheid over alle nieuwe digitale zaken die niet voor eenieder zijn te volgen.
Mevrouw Pols pleit er voor om de beslissing over de vervanging van de intercominstallatie nog een jaar uit te
stellen. Volgens mevrouw Pols waren er de afgelopen jaren niet veel reparaties.
 
Ook de heer Van der Voort uit zijn bezorgdheid. Waarom moet nu de installatie worden vervangen? Dit kan
toch ook later. Er komt nu een verhoging van de eigen bijdragen. Het voorstel van het bestuur is om een
draadloos systeem te installeren, maar er is slechts één offerte voor een draadloos systeem. De heer van der
Voort is van mening dat het systeem erg storingsgevoelig en onveilig is en zegt dat het snel kan worden
gehackt. Het huidige systeem werkt al 40 jaar. Het draadloze systeem gaat 15 jaar mee en dan? Het
systeem is niet onderhoudsarm, het heeft updates nodig en wat gebeurt er als de firma failliet gaat? De heer
Van der Voort is tegen het voorstel.
 
De voorzitter stelt de vergadering voor om dit voorstel niet nu te behandelen, maar daar een aparte
vergadering over te houden. De vergadering is daarmee akkoord.

8f Zelf schilderen trappenhuizen

De voorzitter vraagt namens het bestuur toestemming om +/- € 2.000,- uit te geven om de trappenhuizen te
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schilderen (m.u.v. het loopvlak), onder voorbehoud van het vinden van voldoende vrijwilligers (per
trappenhuis).
 
Mevrouw Van de Sande vraagt hoe we bij de onbereikbare delen komen. De heer Mugge: met een verfstok.
 
Mevrouw Schotman vraagt of al het beton wordt geschilderd. De heer Mugge: het gaat alleen om de plafonds..
De RAL-kleur is 9001.
 
De vergadering is akkoord en verleent het bestuur een mandaat om +/- € 2.000,- uit te geven om de
trappenhuizen te schilderen (m.u.v. het loopvlak), onder voorbehoud van het vinden van voldoende vrijwilligers
(per trappenhuis).
 
Voor: 2081 (55,4 %), tegen: 661, blanco: 1016.
  
De voorzitter vraagt wie mee wil helpen met schilderen. De volgende leden melden zich aan:
- Mevrouw Hill nr. 267
- Mevrouw Oortwijn nr. 255
- Mevrouw Van de Sande nr. 193
- Mevrouw Heijman nr. 253
- De heer Hendrix nr. 115
- De heer De Jong nr. 163
- De heer Han nr. 283

9. Begroting 2019
De voorzitter neemt de begroting 2019 door. De heer Schomaker geeft aan dat de dotatie Groot onderhoud is
verhoogd. De taxatiekosten opstalverzekering zijn toegevoegd, de premie opstalverzekering is verhoogd en de
organisatiekosten zijn verhoogd. Dit zorgt voor een verhoging van de bijdragen.

9a Vaststellen begroting 2019
Het voorstel is om de begroting goed te keuren. De voorzitter van de vergadering brengt het voorstel in
stemming om de begroting 2019 goed te keuren. De vergadering is akkoord. Voor: 3678 (97,9 %), tegen: 0,
blanco: 80.

9b Vaststellen voorschotbijdragen conform begroting
Het voorstel is om de bijdragen conform de begroting 2019 te verhogen met terugwerkende kracht per 1
januari 2019. De vergadering is akkoord. Voor: 3188 (84,8 %), tegen: 242, blanco: 328.
 

9c Goedkeuren incassoprocedure 2019
De vergadering keurt de incassoprocedure van VT2000 goed. Voor: 3678 (97,9 %), tegen: 0, blanco: 80.

Pauze
De voorzitter dankt alle vrijwilligers voor hun inzet voor de VvE. De vergadering applaudisseert.

10a Explicitering verbod AirBNB en Shortstay
De voorzitter geeft aan dat het voorstel "Verbod AirBNB en Shortstay" niet in stemming kan worden gebracht.
De heer Van der Voort krijgt het woord. Als lid van de Juridische Commissie herinnert hij eraan dat, omdat wij
het Modelreglement 1973 als splitsingsreglement hebben, het Huishoudelijk Reglement niet de juiste plek is
voor opname van zo´n explicitering. Bij de nieuwere modelreglementen kan dit wel. Daarom wordt afgeraden
dit voorstel in stemming te brengen. Dit betekent echter niet dat AirBNB en Shortstay is toegestaan. Dit blijkt
uit studie van de jurisprudentie: de bestemming van het appartementsrecht is volgens de splitsingsakte
"wonen". "Kort verhuren" is, aldus de jurisprudentie, niet "wonen". De rechters geven aan dat in ieder geval
verhuren voor korter dan één maand onder “kort verhuren” valt. Voorts is het Modelreglement 1973 ook niet
compatibel met “kort verhuren” in verband met de verplichte afgifte van een gebruikersverklaring bij verhuur en
de i.g.v. overtredingen in het reglement genoemde termijnen.
 
De heer Peterse is van mening dat men niet zomaar stellig kan aannemen dat AirBNB of Shortstay niet is
toegestaan. De heer Peterse verwijst naar een uitspraak van de rechter in Amsterdam.  De heer Van der Voort
geeft aan dat het in die uitspraak ging om het beschikbaar stellen van woonruimte aan familie en vrienden, wat
natuurlijk mag. Later is dat in een uitspraak door de Hoge Raad nog eens bevestigd.
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De heer Van Boven merkt op dat met name permanente verhuur via AirBNB een probleem vormt. Dus als er
niet meer wordt gewoond en de woning alleen voor kort verhuur wordt gebruikt.
 
De voorzitter vraagt wat de vergadering over dit onderwerp denkt. De vergadering is tegen AirBNB en
Shortstay, met name als dit regelmatig voorkomt.

10b Opladen elektrische fietsen in berging
De voorzitter vraagt namens het bestuur om toestemming om eigenaars/gebruikers de mogelijkheid te geven
(een) elektrische fiets(en) op te laden in de berging, door in het Huishoudelijk Reglement Artikel 5b uit te
breiden met de volgende passage: "Uitzondering hierop is de laadapparatuur voor elektrische fietsen. Bij
gebruik van laadapparatuur is de gebruiker jaarlijks een vergoeding verschuldigd van € 15,- per berging
(prijspeil 2018, jaarlijks geïndexeerd volgens CBS-index cijfer). Gebruiker dient dit vooraf aan de beheerder te
melden. Aan- en afmeldingen gaan per kalenderjaar."
 
Een lid vraagt hoe dit gecontroleerd en gehandhaafd gaat worden. De voorzitter antwoord dat het moeilijk te
controleren is en we dus afhankelijk zijn van de eerlijkheid van de leden.
 
De vergadering gaat akkoord met dit voorstel.
Voor: 2878 (76,6 %), tegen:3 07, blanco: 573.

10c Verplichting opgeven sleutelhouder
De voorzitter geeft aan dat het bestuur de eigenaars wil verplichten om een sleutelhouder op te geven bij de
beheerder, door het huishoudelijk reglement uit te breiden met de volgende passage (artikel 16d): "Bewoners
zijn verplicht om bij de beheerder een sleutelhouder op te geven.". De tweede zin uit artikel 16c komt daarmee
te vervallen: "Daarbij dient men te vermelden wie zich in geval van nood (brand, gas- en waterlekkage,
bevriezing) toegang tot uw appartement kan verschaffen." .

De heer Van der Voort vraagt wat de noodzaak hiervan is. De heer Mommers geeft aan dat tijdens het
schilderwerk veel ergernis is ontstaan, doordat er geen toegang tot de woning kon worden verschaft.

De heer Van Boven stelt voor toe te voegen dat het wel om een sleutelhouder gaat die in de nabijheid van het
complex woont.

De heer Plaizier vraagt aan wie de sleutel moet worden gegeven als je niemand hebt om deze aan te geven.
De voorzitter geeft aan dat er voldoende vrijwilligers zijn die sleutelhouder willen zijn.

De voorzitter vraagt aan de vergadering of zij akkoord is met de voorgestelde wijziging van het huishoudelijk
reglement. De vergadering is niet akkoord, omdat er geen 2/3de gekwalificeerde meerderheid voor dit voorstel
is. Voor: 1974 (52,5 %), tegen: 588, blanco: 1196.

10d Diverse kleine inhoudelijke en taalkundige wijzigingen HR
De voorzitter vraagt de vergadering toestemming om diverse kleine inhoudelijke en taalkundige wijzigingen
door te voeren in het huishoudelijk reglement. De vergadering is hiermee akkoord. Voor: 3138 (83,5 %), tegen:
0, blanco: 620.

11a Keuze (ver)nieuw(d)e opstalverzekering
De voorzitter geeft aan dat het bestuur toestemming vraagt om over te stappen naar de opstal- en
aansprakelijkheidsverzekering van Centraal Beheer. De vergadering is akkoord. Voor: 3378 (89,9 %), tegen: 0,
blanco: 380.

11b Professionele digitale werkomgeving bestuur
De voorzitter geeft aan dat het bestuur toestemming vraagt om jaarlijks € 450,- op te nemen in de begroting,
zodat het bestuur, het dagelijks bestuur van de technische commissie en de leden van de juridische
commissie over een professionele, digitale werkomgeving beschikken.
 
De heer Mommers geeft aan dat G-suite een niet-gesponsord programma is en voldoet aan de AVG. Het
bestuur wil het uitgebreide programma gebruiken om efficiënter en effectiever samen te werken. Andere
programma's hebben niet al de functies die G-suite heeft.
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De vergadering is akkoord met het voorstel en geeft toestemming om jaarlijks € 450,- op te nemen in de
begroting voor een professionele digitale werkomgeving. Voor: 2768 (73,7 %), tegen:26 0, blanco: 730.

12. Aanpassing benoemingen bestuur / administrateur
De voorzitter en de juridische commissie stellen voor om Bram Schaper en Lucas Mommers te benoemen tot
administrateur respectievelijk plaatsvervangend administrateur in de zin van Artikel 40(1) Reglement van
Splitsing van Eigendom (RSE) en daarmee als bestuurders in de zin van BW 5:131 en de benoeming van
VT2000 B.V. als bestuurder in de zin van BW 5:131, zoals besloten in de ALV van 10 december 2008, te
beëindigen.
 
De vergadering is hiermee akkoord. Voor: 3525 (93,8 %), tegen: 0, blanco: 233.

13. Rondvraag
De heer Mugge vraagt wie van de aanwezige leden niet zelf op de Morssingel woont. Drie eigenaren steken
hun hand op.

Mevrouw Froma geeft aan dat ons complex dit jaar 40 jaar bestaat. In de nieuwsbrief zal een oproep komen
aan bewoners om mee te denken over het vieren van dit jubileum.
 
Mevrouw Heemskerk vraagt of het MJOP na vijf jaar weer wordt geüpdatet. De heer Schomaker antwoordt dat
het de bedoeling is dat er elk jaar een warme opname wordt uitgevoerd én dat het MJOP om de 5 jaar
opnieuw wordt geactualiseerd.
 
De heer Hoogeveen merkt op dat de schilders, die dit jaar ons complex hebben geschilderd, hun werk heel
goed hebben uitgevoerd.
 
Mevrouw Rotteveel vraagt of de brandslangen op elke etage zitten. De heer Mommers geeft aan dat op elke
etage in het trappenhuis een droge blusleiding zit, die elk jaar wordt gekeurd.
 
Mevrouw Schram vraagt het bestuur aandacht voor het brandluik op het balkon: het is erg zwaar.
 
Mevrouw Pols bedankt de heren Schaper en Mommers voor hun harde werken, hun betrokkenheid bij en inzet
voor de V.v.E. Zo hebben zij bijvoorbeeld kennis genomen van de notulen van alle Vergaderingen van
Eigenaars sinds de oprichting van de Vereniging.

14. Sluiting
De voorzitter van de vergadering, de heer Schaper, dankt een ieder voor zijn/haar komst en inbreng en sluit
om 22:25 uur de vergadering.

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

voorzitter                                             beheerder

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

VvE Morssingel

Opening door de voorzitter1.
1.1 De dagvoorzitter is benoemd

Vaststellen van de notulen 3 april 20186.
6.1 De notulen van 3 april 2018 zijn vastgesteld.

Vaststellen jaarrekening7c
7c.1 De jaarrekening 2018 is vastgesteld

Vaststellen bestemming exploitatieresultaat7d
7d.1 Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de reserve

Verlenen van decharge aan bestuur7e
7e.1 Er is decharge aan het bestuur verleend over boekjaar 2018

Benoemen kascommissie 20197f
7f.1 De kascommissie is benoemd

Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 20198a
8a.1 Akkoord meerjaren onderhoudsplan 2019 inclusief posten en reserveringen

Vervangen liftdeuren portiek 1 + 4 (fase 2 van 2)8b
8b.1 Akkoord vervangen liftdeuren portiek 1 + 4

Aanpassing rookgasafvoeren8c
8c.1 Akkoord mandaat aanpassing rookgasafvoeren

Zelf schilderen trappenhuizen8f
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9a.1 De begroting 2019 is vastgesteld
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9b.1 De voorschotbijdragen 2019 zijn vastgesteld
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Opladen elektrische fietsen in berging10b
10b.1 Akkoord voorstel opladen elektrische fietsen in berging

Verplichting opgeven sleutelhouder10c
10c.1 Voorstel afgewezen

Diverse kleine inhoudelijke en taalkundige wijzigingen HR10d
10d.1 Akkoord kleine inhoudelijke en taalkundige wijzigingen HR

Keuze (ver)nieuw(d)e opstalverzekering11a
11a.1 Akkoord wijzigen opstalverzekering

Professionele digitale werkomgeving bestuur11b
11b.1 Akkoord professionele digitale werkomgeving bestuur

Aanpassing benoemingen bestuur / administrateur12.
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12.1 Akkoord aanpassing benoemingen bestuur / administrateur

blz. 11Notulen d.d. woensdag 3 april 2019



Actiepuntenlijst

VvE Morssingel

Opzeggen opstalverzekering en afsluiten nieuwe verzekering
Status: Vastgelegd   Afhandeling voor: 5 april 2019
Behandeld door: Afdeling Verzekeringen (medewerker kantoor)

Opdracht geven voor het vervangen van de liftdeuren portiek 1 + 4
Status: Vastgelegd   Afhandeling voor: 11 april 2019
Behandeld door: Bestuur / Bestuurslid

Wijzigen huishoudelijk reglement
Status: Vastgelegd   Afhandeling voor: 25 april 2019
Behandeld door: Bestuur / Bestuurslid

Organiseren ledenvergadering inzake vervangen intercominstallaties en brievenbussen
Status: Vastgelegd   Afhandeling voor: 23 mei 2019
Behandeld door: Bestuur / Bestuurslid

Offertes opvragen voor het interieur van de lift
Status: Vastgelegd   Afhandeling voor: 15 augustus 2019
Behandeld door: Bestuur / Bestuurslid

Opdracht verstrekken voor aanpassing rookgasafvoerkanalen
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 26 april 2019
Behandeld door: Behandelaar reparatieverzoeken (Marcia Steijn)

Taxatie opstalverzekering in opdracht geven
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 15 april 2019
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Maurice Schomaker)

De eigenaars berichten over de nieuwe bijdragen 2019
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 18 april 2019
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Maurice Schomaker)
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