
Agenda

VvE Morssingel

Algemene ledenvergadering
Datum: dinsdag 3 april 2018, aanvang 19:30 uur
Locatie: SBO De Vlieger, Boerhaavelaan 298, Leiden

Opening en benoemen (dag)voorzitter1.
De heer Schomaker zit de vergadering voor. Mevrouw Steijn notuleert.

Vaststellen van het aantal aanwezige stemmen en de agenda2.
Bij aanvang van de vergadering zal, na ondertekening van de presentielijst, het aantal stemmen worden
bepaald.

Vastellen van de agenda3.

Mededelingen vanuit het bestuur4.
site/ enquête update
rechtszaak update

Ingekomen stukken5.
De heer Plaizier:

Wens tot aanvragen offertes nieuwe hovenier
Andere vragen omtrent tuin reeds ondergebracht bij begroting en commissies

Vaststellen van de notulen van 20 juni 20176.
De notulen zijn u reeds toegezonden. De notulen staan op de portal van uw VvE.

Jaarrekening over 20177.
De concept jaarrekening 2017 staat op de portal. Tijdens de vergadering volgt een toelichting en kunt u uw
vragen stellen.

Verslag kascommissie 20177a

Vaststellen jaarrekening7b
De vergadering wordt gevraagd hier een besluit over te nemen.

Vaststellen bestemming exploitatieresultaat7c
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.

Verlenen van decharge aan bestuur/bestuurder7d

Benoemen kascommissie7e

Onderhoud complex en projecten voor 20188.

Meerjaren onderhoudsplan 20188a
Het meerjaren onderhoudsplan is geactualiseerd. Het meerjaren onderhoudsplan kunt u van de portal van
de vereniging downloaden. De vergadering wordt gevraagd een besluit over de posten en reserveringen
2018 te nemen.

Schilder- en gevelwerk 20188b
Voor het schilderwerk aan de gevel zijn drie offertes opgevraagd. De offertevergelijking kunt u van de portal
downloaden.

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

Het bestuur vraagt de vergadering akkoord voor de volgende punten:



1. de fa. AZ Schilders voor € 96.070,05 inclusief 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 voor noodzakelijke gevelwerkzaamheden
(opgenomen in het meerjaren onderhoudsplan).

Bouwbegeleiding
VT2000 kan de bouwbegeleiding van de werkzaamheden uitvoeren voor 5% van de aanneemsom. De
vergadering wordt gevraagd hier een besluit over te nemen. 

Liftrenovatie8c
In het meerjaren onderhoudsplan 2018 is rekening gehouden met de liftrenovatie. De fa. SKY lift heeft
hiervoor een meerjaren onderhoudsplanning afgegeven.

Modernisering liftinstallatie Morssingel 119-147
Het bestuur vraagt vergadering akkoord voor de liftrenovatie van de lift in portiek 119-147 (vervanging
besturing). De kosten hiervoor zijn € 17.592,19 inclusief BTW.

Vervangen liftdeuren 
De liftdeuren zijn aan vervanging toe. De mogelijkheid bestaat dat de deuren losgaan en de lift 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 offerte en
planning staan op de portal. De vergadering wordt gevraagd een besluit te nemen. 

Evaluatie ontstoppingscontract8d
Het huidige contract kost ons 1.428,77 euro per jaar voor 24/7 service voor verstoppingen.
Voorgaande jaren zijn de kosten sterk wisselend geweest:

2014: 804,- euro
2015: 315,- euro
2016: 3.788,- euro
gemiddeld: 1.635,67 euro

In 2017 is er 4 maal door Riool.NL een ontstopping verholpen. Het is niet inzichtelijk wat dit had
gekost indien we géén contract hadden gehad.
In overleg met de technische commissie en kascommissie is de mening van het bestuur dat het
Rioolcontract een verstandige keuze is.

Plaatsing van fietsenrekken aan de voorzijde van het pand8e
Er wordt bij gangbijeenkomsten vaak geklaagd over fietsen die te pas en te onpas voor de flat
worden geplaatst. Het blijkt in de praktijk moeilijk om hier tegen op te treden. Één mogelijkheid tot
het verminderen van het probleem is door fietsenrekken te plaatsen met als doel de overlast tot
specifieke plekken te beperken. Dit is reeds het geval bij Portiek 5.
kost ongeveer tussen de 100 à 200 euro voor één rek van 5 of 6 fietsen
Is het wenselijk om fietsenrekken bij de overige portieken te plaatsen? Voor een weergave van de
situatie, zie bijlage agendapunt 8e op de portal.
Het bestuur vraagt tot maximaal 2.000 euro om de fietsenrekken te plaatsen.

Begroting 20189.
De concept begroting 2018 staat op de portal en wordt tijdens de vergadering toegelicht.

Vaststellen begroting9a
Het voorstel is om de begroting goed te keuren.

Vaststellen voorschotbijdragen9b
jaarlijkse verhoging van 5% per jaar, komende 15 jaar noodzakelijk om onderhoud mogelijk te
maken
Ter informatie: de gemiddelde VvE bijdragen per maand in Leiden is ongeveer 182,- euro op basis



van 15 locaties in leiden, meestal zonder gedeelde watervoorziening (gebaseerd op vermeldingen
bij op Funda geadverteerde woningen). Zie ook de bijlage 9b Funda.

Het voorstel is om de bijdragen conform de begroting 2018 te verhogen met terugwerkende kracht per 1
januari 2018.

Incassoprocedure10.
De incassoprocedure van VT2000 staat op de portal. De bestuurder stelt voor om de procedure goed te
keuren.

Besluit inzake gelden reservefonds11.
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
vervolgens worden deze facturen betaald uit het reservefonds.

Benoemen bestuur en commissies12.
In de diverse commissies zijn nog open plekken. Wie zou actief deel willen nemen in een commissie?

Alle commissieleden worden bedankt voor hun inzet gedurende het verenigingsjaar 2017.

Rondvraag13.
Vriendelijk verzoeken wij u om de rondvraag tot uiterlijk 2 werkdagen vóór de vergadering bij VT2000 in te
dienen. Zodoende is er voldoende tijd om de vragen voor te bereiden.

Sluiting14.
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