
Notulen

Vereniging van Eigenaars Jacques Urlusplantsoen 81 tot en met 391 (oneven nummers) te Leiden  (3153)

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden maandag 18 februari 2019, aanvang 19:30 uur.

Totaal aantal stemmen: 816; aantal stemmen vertegenwoordigd: 526 (64,46 procent)

Aanwezig
De heer A. Baartmans, De heer W. Boon, Mevrouw S. de Groot, Mevrouw S.M. Karim, Mevrouw A.P.
Mahabier, Portaal, De heer P.H.R. Teunissen, De heer en mevrouw J.T.J. van der Ven, De heer D.J.L. de
Zwart
Afwezig met bericht
De heer / mevrouw R.E. Hulshof / C.Bink / A.H. Eleveld
Afwezig
De heer S. Acimovic, De heer E. Adrovic, De heer I.H.A. Ahmed en Mevrouw Z.J. Ali, De heer H.D.H.
Aleshekir, De heer A.H. Bakker, Mevrouw C. van Barneveld, De heer S. Ben Cherifa, De heer en mevrouw
M.G.C. Beukers, De heer P. Blok, De heer D. Bokma, De heer I.H.T. van Booren, De heer T.M. Buck en
Mevrouw C.R.A. Broeders, De heer A. Cakmak, De heer M. Cerdijn, De heer E. Commandeur, De heer D.
Cornelisse, De heer K. van Egmond, Mevrouw M.K. van Engelenburg, De heer S. Fennes, Mevrouw M.W.
Geus, De heer M.J. van Goozen, De heer D. Gret, Mevrouw M. Heinrichs, De heer V.A. Hendriks, Mevrouw R.
Heringa, De heer F.H. Holswilder en Mevrouw C.J. Holswilder-Kooi, Mevrouw L.J.M. Huizen, De heer J. van
Ipenburg en Mevrouw G.C.W. Wijnands, Mevrouw E. Koppers, Mevrouw C. Lubbe, De heer P.A. Luchtenburg,
De heer F.J. Luchtenburg en Mevrouw L.R. Luchtenburg-Barendrecht, De heer I. Maggio, De heer S. Niazi, De
heer J. Ooms, De heer S. Ooms, Mevrouw E.M. Osse, De heer M. Passchier, Mevrouw L.M. Pelser, De heer
A. Polane, Mevrouw I.R. Rondhuis, Mevrouw M.E. Rosario Jimenez, De heer M. Schouten, De heer B. Sedee,
Mevrouw S.G.C. Sinteur, Mevrouw M. Stojadinovic, De heer A.T. van 't Veld en Mevrouw C.M. Plompen,
Mevrouw S. van de Velde, Mevrouw N.R. Vogelenzang, De heer C. Vroege en Mevrouw K. Zoetemelk, De
heer J. Waslander, De heer J.J.A.M. Weusten en Mevrouw M.P.M.E. van der Wouw, Mevrouw K.P. van Wijk,
De heer S. Yagoubi en Mevrouw S. Chaib, De heer B. Zaalberg, De heer H. Zhang, Mevrouw E.L. Zwemmer

1. Opening door de voorzitter
Namens de beheerder, vb&t VvE Diensten, is aanwezig: De heer Vergeer
De leiding van de vergadering wordt verzorgd door de heer Vergeer van vb&t VvE Diensten in samenspraak
met het bestuur (de heer De Zwart).  De vergadering wordt geopend.

2. Bepalen van het quorum
Van de 816 uit te brengen stemmen zijn er 526 stemmen in persoon dan wel via een volmacht
vertegenwoordigd. Dit is voldoende om alle punten op de agenda te kunnen behandelen en hierin
rechtsgeldige besluiten te nemen.

3. Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen
Toestemming verlenen inzage VvE dossier door SKW
In het kader van de certificering van vb&t VvE Diensten wordt jaarlijks toestemming gevraagd voor inzicht in de
dossiers van de VvE door het SKW, zodat het SKW kan beoordelen of vb&t VvE Diensten zich houdt aan de
voorwaarden die gesteld zijn aan het certificaat.

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
 

Besluit: Toestemming voor inzage door SKW
De vergadering besluit toestemming te verlenen aan het SKW om bij steekproeven de dossiers van de
VvE's in te mogen zien.

4. Notulen van de vergadering d.d. 18-04-2018
a: Vaststellen van de notulen van de vergadering.
De notulen worden per pagina doorgenomen. Vanuit de vergadering zijn er geen op-/aanmerkingen op de
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notulen.

b: Vaststellen status actiepunten.
Op onderstaande punten na zijn de actiepunten afgehandeld.
Ventilatiekanalen
De stankoverlast/ventilatieproblematiek is nog niet opgelost. De eerste proef is niet geslaagd, althans de
overlast van stank is bij bepaalde wind nog steeds aanwezig. Er wordt momenteel een offerte opgesteld voor
een nieuwe proef waarbij de ontluchting van het riool en de ventilatiekanalen verder van elkaar gezet worden.
(plusminus 5 meter)

Bestuur
In de KvK is de heer De Zwart ingeschreven als bestuurder, de overige bestuursleden hebben zich na de
vergadering afgemeld en/of hebben niet gereageerd op het verzoek voor inschrijving bij de kvk.

c: Ondertekenen van de notulen.
De notulen van de vergadering worden ondertekend door het bestuur en de beheerder.
 

Besluit: De notulen van de vergadering worden ongewijzigd vastgesteld.

5. Balans en exploitatierekening 2018
Vb&t VvE Diensten licht in het kort de jaarstukken toe.
Er is een positief exploitatiesaldo welke voornamelijk ontstaat door de begrotingspost Mechanische ventilatie €
15000,-, welke niet is gebruikt, € 3800 minder onderhoud aan CV en de vrij gevallen onderhoudskosten voor
CV  in 2017 a €  6.700,- (overige opbrengsten).

a: verslag kascommissie.
De kasverklaring is meegestuurd met de vergaderstukken. De kascommissie heeft de jaarstukken
gecontroleerd. De jaarstukken geven een getrouw beeld van de werkelijke uitgaven en financiële situatie. De
kascommissie heeft voorts geen onregelmatigheden kunnen constateren en adviseert de vergadering van
eigenaars om in te stemmen met de jaarstukken, de jaarstukken vast te stellen en decharge te verlenen aan
bestuur en beheerder. Dank aan de kascommissie voor haar inzet.

b: vaststellen jaarrekening 2018.
De vergadering heeft verder geen vragen over de jaarstukken. De voorzitter stelt voor om het advies van de
kascommissie te volgen en de jaarstukken als zodanig vast te stellen.

c: verlenen decharge bestuur
De vergadering heeft verder geen vragen over het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2018. De
voorzitter stelt voor om aan het bestuur decharge te verlenen voor het boekjaar 2018.

d: bestemming exploitatiesaldo.
De vergadering besluit het positieve exploitatieresultaat, ad € 26.713,58  ten gunste van de algemene reserve
te laten vallen.

e: ondertekening jaarstukken door VvE-bestuur.
De jaarstukken worden ondertekend door de heer De Zwart.
 

Besluit: Jaarrekening 2018 vastgesteld en decharge verleend
De vergadering besluit het advies van de kascommissie te volgen. De jaarrekening 2018 wordt vastgesteld en
decharge wordt verleend over het betreffende boekjaar.
 

Besluit: Positief exploitatiesaldo verrekenen met algemene reserve
De vergadering besluit het positieve exploitatiesaldo (€ 26.713,58) te verrekenen met de algemene reserve.

6. Samenstelling kascommissie t.b.v. controle jaarstukken 2019
De huidige kascommissie geeft aan zich opnieuw verkiesbaar te stellen. De heer Baartmans twijfelt over
toetreden. De vergadering besluit het punt aan te houden en de heer Baartmans aan het eind van de
vergadering de mogelijkheid te geven toe te treden aan de kascommissie.
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Besluit: Kascommissie vastgesteld
De vergadering (her)benoemd Mevrouw J.T.J. van der Ven tot lid van de kascommissie.
Bij sluiting van de vergadering geeft de heer Baartmans toe te willen treden als kascommissielid.

7. Samenstelling bestuur
a: Samenstelling bestuur.
De heer De Zwart geeft aan zich verkiesbaar te stellen. 

Mevrouw K.P. van Wijk en De heer D. Cornelisse worden formeel ontslagen door de algemene
ledenvergadering.

b: Mandaat bestuur. 
Kader: Het bestuur is gemandateerd om binnen de begroting contracten van onderhoudspartijen,
verzekeringsmaatschappij en/of nutsbedrijven over te sluiten bij een andere partij. Echter onder nadrukkelijke
voorwaarden dat de dienstverlening minimaal gelijk blijft of beter wordt. (Contracten kunnen conform
splitsingsakte niet voor een periode langer dan 1 jaar worden afgesloten). Het bestuur kan zonder machtiging
van de vergadering geen opdracht voor planmatig onderhoudswerkzaamheden uitzetten.

Kader: De beslissing over het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de gemeenschappelijke
zaken en/of het aangaan van verplichtingen berust bij het bestuur. Het bestuur kan echter geen
werkzaamheden en/of verplichtingen opdragen die een bedrag van € 2.500 excl. btw te boven gaan, tenzij het
daartoe vooraf door de vergadering is gemachtigd.

Kader: Voor het nemen van spoedeisende maatregelen, is het bestuur zonder opdracht van de vergadering
hiertoe bevoegd, met dien verstande dat het voor het aangaan van verbintenissen een belang van € 5.000,00
excl. btw te boven gaande, de machtiging nodig heeft van de voorzitter van de vergadering. Voor
spoedeisende verbintenissen die de € 12.500,- excl. btw te boven gaan heeft het bestuur de machtiging van
de vergadering nodig.

c; Mandaat beheerder.
Kader: Voor zover in verband met de omstandigheden het nemen van maatregelen welke uit een normaal
beheer kunnen voortvloeien noodzakelijk is, is de beheerder gemandateerd opdracht te verstrekken tot een
bedrag van €1500,- excl. btw per gebeurtenis. Opdrachten boven de € 750- incl. btw worden gecommuniceerd
met het bestuur.
 

Besluit: Bestuur vastgesteld
Benoemd tot het bestuur:
de heer De Zwart. 

Besluit: Mandaat bestuur ( € 2.500,- excl. btw)
Het bestuur krijgt het mandaat om binnen de gestelde kaders te handelen.

Besluit: Mandaat beheerder (€ 1.500,- excl. btw)
De beheerder krijgt het mandaat om binnen de gestelde kaders te handelen.

8. Onderhoud complex
Kitwerk schilderwerk
Tussen de kozijnen en beplating (achter hwa) is het kit gescheurd. In februari 2019 wordt door Robers een
proef uitgevoerd waarbij het kitwerk wordt vervangen en een proef waarbij de scheuren in het kit worden
opgevuld met nieuw kit. Na 3 a 4 maanden wordt de proef beoordeeld en wordt onderzocht of het kitwerk
slecht is uitgevoerd of dat scheurvorming ontstaat door werking van het materiaal en niet te voorkomen is.
De vergadering spreekt uit dat het uitgangspunt van de vereniging is dat er geen scheurvorming mag ontstaan
en dat bewijslast van goed werk bij de schilder gelegd dient te worden.
Vb&t VvE diensten, Sigma Coatings (PPG), Robers Vastgoedonderhoud en het bestuur hebben de
(garantie)klacht in behandeling en koppelen de bevindingen terug zodra er meer duidelijkheid is.

a: Meer jaren onderhoudsplanning (MOP)
Door de Wet verbeteren functioneren VvE’s zijn de oude Modelreglementen in ieder geval niet meer van
toepassing. Deze wet is in juni 2017 van kracht geworden. Er is een overgangstermijn van 3 jaar, dus vanaf
2020 (volgend jaar) moet de reservering planmatig onderhoud geregeld zijn op basis van deze we.
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Vb&t VvE Diensten biedt aan het MOP te actualiseren voor € 1.040,- excl. btw en daarna middels een
abonnement het MOP 1 x per 4 jaar te actualiseren. (€ 250,- excl. btw per jaar, prijspijl 2019).

Omdat de offerte kort voor de vergadering is opgesteld is de offerte nog niet onder de leden verspreid. De
offerte wordt ter kennisgeving bijgesloten bij het versturen van de notulen. Portaal geeft aan dat het belangrijk
is om een goed/actueel meerjaren onderhoudsplan te hebben en dat aangeboden prijs marktconform is. De
vergadering hecht op dit gebied veel waarden aan de toelichting en deskundigheid van Portaal.

Liquiditeitsbegroting 2019
Vb&t VvE Diensten heeft, aan de hand van het reeds aanwezige MOP 2014, een liquiditeitsbegroting
opgesteld en licht deze kort toe  De vergadering heeft geen verder op- of aanmerkingen

b: planmatig onderhoud.
Conform de liquiditeitsbegroting vraagt het bestuur de vergadering mandaat voor de volgende
werkzaamheden :
- Warmtemeters € 55.000,-  incl. btw  ( incl. stelpost installatiekosten/loodgieterswerk €15.000,- incl btw)
- Binnenschilderwerk portieken € 17.500,- incl. btw
- Vervangen drukverhogingsinstallatie € 8.000,- incl. btw
- Vervangen armaturen bergingsgangen € 10.000 incl btw
- Vervangen verlichting trappenhuizen en galerijen € 20.100, incl. btw

Opmerking/aanvullingen van vergadering
Schilderwerk
De vergadering vraagt gedurende de werkzaamheden/  uitvoeren van het schilderwerk rekening te houden
met vandalisme door kinderen. De vergadering wil de trappenhuizen niet afsluiten, maar wil voorkomen dat er
na uitvoering van werkzaamheden schades worden aangebracht.

Verlichting trappenhuizen en galerijen
De vergadering geeft aan dat de lampen op de galerij niet te fel moeten zijn. Het voorstel van de vergadering
is om t.h.v Jacques Urlusplantsoen 89 een proefopstelling te maken, zodat een goede overweging gemaakt
kan worden betreffende de galerijverlichting. Nadat de testarmatuur is geplaatst wordt in overleg tussen
mevrouw de Groot en het bestuur een definitieve keuze gemaakt. De vergadering mandateert het bestuur en
mevrouw De Groot om uiteindelijk voor een andere armatuur / minder fel licht te kiezen dan reeds is
aangeboden.

c: Voorbereiding & toezicht planmatig onderhoud
Wanneer de vereniging besluit Vb&t VvE Diensten opdracht te verstrekken voor de werkvoorbereiding en
toezicht van planmatig onderhoudswerkzaamheden wordt hiervoor een additionele vergoeding a 7,5% van de
bruto aanneemsom in rekening gebracht.

d: Verduurzaming
De vergadering vraagt vb&t VvE Diensten bij het opstellen van het MOP, voor zover de onderhoudsgreep dit
toelaat, een post op te nemen voor het nemen van verduurzamingsmaatregelen.

De vergadering vraagt de beheerder een offerte (incl berekening terugverdientijd) op te vragen bij Ampere om
zonnepanelen te plaatsen. De offerte wordt op de agenda gezet voor volgend jaar. 

e: Servicecontracten.
Er zijn geen op- of aanmerkingen betreffende dit agendapunt.

Besluit: De vergadering stelt de liquiditeitsbegroting gewijzigd vast. (10% verhoging mandaat galerijverlichting)
De vergadering mandateert het bestuur om een besluit te nemen betreffende opdrachtverstrekking, voor zover
de bedragen in de liquiditeitsbegroting niet worden overgeschreven. Betreffende de galerijverlichting wordt er
een extra mandaat verstrekt om het budget met 10% te overschrijden.

Besluit: Opdracht verbruiksmeters (€ 55.000,-)
De vergadering mandateert het bestuur voor opdrachtverstrekking aan Techem, optie koop incl energiecoach

Besluit: Opdracht Binnenschilderwerk € 17500,-
De vergadering mandateert het bestuur opdracht te verstrekken aan Van Muiden.

Besluit: Actualiseren MOP en abonnement
De vergadering besluit vb&t VvE Diensten opdracht te verstrekken om het MOP op te stellen (eind 2019/begin
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2020) € 1.040,- excl. btw en het abonnement voor het actualiseren af te sluiten voor € 250- excl. btw.

Besluit: Opdracht werkvoorbereiding en toezicht.door vb&t VvE Diensten
De vergadering verstrekt opdracht aan vb&t VvE diensten om de planmatig onderhoudswerkzaamheden aan
binnenschilderwerk, verbruiksmeters en de drukverhogingsinstallatie voor te bereiden en te begeleiden voor
een bedrag van 7,5% excl. btw van de bruto aanneemsom.

Besluit: Toestemming overboeken gelden
De vergadering besluit het bestuur te mandateren op opdracht te verstrekking voor onderstaande
werkzaamheden en verleent toestemming aan de beheerder om de gelden, die benodigd zijn voor de
uitvoering van het planmatig onderhoud, over te maken van de spaarrekening naar de betaalrekening van de
VvE.

Besluit: Opdracht verlichting bergingsgangen
De vergadering mandateert het bestuur voor opdrachtverstrekking aan Ampere voor het vervangen van de
verlichting van de bergingsgangen.

Besluit: Opdracht galerijverlichting en trappenhuis (na testopstelling)
De vergadering besluit de om  het bestuur en mevrouw S. de Groot een besluit te nemen over de verlichting
nadat een proefopstelling is aangebracht.

9. Verzekeren (informatief)
De verzekerde som is vastgesteld op basis van een taxatierapport dd 20-03-2018. Het taxatierapport is 6 jaar
geldig.

De ondertekenaars van VvE-verzekeringen van Raetsheren van Orden hebben, door middel van een
pro-forma opzegging per premievervaldatum,1 januari 2019, te kennen gegeven dat zij de lopende
verzekeringscontracten onder de huidige voorwaarden niet willen verlengen. Dus alle verzekeraars hebben de
lopende polissen opgezegd. Na onderhandelingen met diverse partijen heeft AON de beste premie
aangeboden en is een overstap van verzekering per 1-1-2019 succesvol afgerond., De premie is hoger dan de
VvE in voorgaande jaren betaalde (marktontwikkelingen)

Eigenarenbelang/huurdersbelang
In de polis van AON is het eigenarenbelang voor 10% standaard meeverzekerd.
Zodra de polis is ontvangen wordt deze onder de leden verspreid. Bij het rondsturen worden de leden
geinformeerd over het eigenarenbelang.

10. Begroting 2020
De begroting en de voorschotbijdragen over 2020 worden toegelicht.  

a: vaststellen begroting en voorschotbijdragen 2020.
De vergadering heeft geen vragen met betrekking tot de inhoud van de begroting en voorschotbijdragen.

b: vaststellen ingangsdatum voorschotbijdragen.
De voorschotbijdragen voor 2020 gaan in per 01-01-2020.

c: vaststellen incassoprocedure t.b.v. de VvE.
Vb&t is veel tijd kwijt aan een beperkt aantal klanten die de bijdrages te laat betalen aan de VvE. In een poging
de betaalmoraal te verbeteren wil vb&t vanaf 1-7-2019 bij het versturen van een aanmaning (de klant heeft in
een eerder stadium al een herinnering ontvangen) administratiekosten in rekening brengen bij de klant die te
laat betaalt. Deze administratiekosten bedragen € 30,- incl. BTW (tarief 2019) en komen ten gunste van vb&t
VvE Diensten. Hierbij wordt ten allen tijde rekening gehouden met de toegestane wettelijke kaders.De
vergadering wordt gevraagd hiervoor toestemming te verlenen.

Daarnaast wordt de vergadering van eigenaars gevraagd het bestuur / de bestuurder te machtigen om na het
niet succesvol doorlopen van de door vb&t gehanteerde incassoprocedure de vorderingen uit hoofde van niet
betaalde (voorschot-)bijdragen of andere vorderingen van de Vereniging van Eigenaars ter incasso aan een
incassobureau over te dragen. Tevens wordt gevraagd het bestuur / de bestuurder te machtigen om
buitengerechtelijke en gerechtelijke stappen ter incasso van die vorderingen te zetten, die het bestuur / de
bestuurder naar zijn oordeel nodig acht, voorts om namens de Vereniging van Eigenaars in rechte te
verschijnen en tenslotte al datgene te doen, wat rechtens noodzakelijk is, waaronder het verstrekken van
inlichtingen en het beproeven en het zo nodig tot stand brengen van een minnelijke regeling. Om zekerheid te
hebben dat nieuwe eigenaren eveneens op de hoogte kunnen zijn van de gehanteerde incassoprocedure
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wordt de vergadering van eigenaars jaarlijks gevraagd akkoord te gaan met deze incassoprocedure.
 

Besluit: Vaststellen begroting 2020, voorschotbijdragen, ingangsdatum voorschotbijdragen en
incassoprocedure.
De vergadering besluit de verzonden begroting van boekjaar 2020 ongewijzigd vast te stellen (totaaltelling op
€ 282.025,) met daarbij behorende voorschotbijdragen per ingangsdatum 01-01-2020 vast te stellen en de
voorgestelde incassoprocedure te volgen.

11. Huishoudelijk Reglement
Informatief: Het Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de splitsingsakte waarin de leefregels binnen
het complex worden vastgesteld. Het huishoudelijk reglement is vastgesteld  26-04-2011.

In de vergadering van 2019 worden geen wijzigingen ter stemming voorgelegd.

Speciale aandacht wordt gevraagd voor vloerbedekking in de prive-gedeelte. Betreffende dit onderwerp is
onderstaande artikel in het splitsingsreglement opgenomen.

Geluidsoverlast,
"De vloerbedekking van het privé-gedeelte van een appartementsrecht met bestemming woning dient van een
zodanige samenstelling te zijn dat contactgeluiden zoveel mogelijk worden tegengegaan. Met name is het voor
die appartementsrechten niet toegestaan om, anders dan in sanitaire ruimten, bergingen en parkeerplaatsen
parket, stenen of andere harde vloerbedekking aan te brengen tenzij dit geschiedt op een zodanige wijze dat
de vloerbedekking niet rechtstreeks in contact staat met de ondervloer en de wanden en een
contactgeluidreductie Ico tien (10) decibel of meer wordt gewaarborgd, een en ander op basis van de norm
NENEN-ISO 717-2.".

12. Vooraf ingediende vragen
Er zijn door de beheerder geen vooraf ingediende vragen ontvangen.

13. Rondvraag

Protocol cameratoezicht 
Ter informatie is een protocol cameratoezicht opgesteld. Leden kunnen op-/ en aanmerkingen op het protocol
kenbaar maken. Het bestuur kijkt alleen bij incidenten naar camerabeelden (of op verzoek politie) en inzage
wordt vastgelegd.

AB techniek garagedeur
Ter informatie is een offerte voor vervangen van de roldeur van de containerruimtes opgevraagd. De
onderhoudsstaat van de deuren is slecht. Bij een volgende storingsmelding zal het bestuur overwegen om de
deur te vervangen.  De vergadering heeft geen aanvullende opmerkingen. De deuren worden in het MOP
opgenomen.

Onderzoek en reinigen ventilatiekanalen
De vergadering besluit een offerte op te vragen voor het reinigen van de ventilatiekanalen en afzuigventielen.
De offerte wordt volgend jaar geagendeerd. 
Let op: het betreft individuele kanalen/ uitsluitend dienstbaar aan één appartementsrecht, maar opdracht kan
collectief uitgevoerd/opgepakt worden.

Afzuigkappen niet toegestaan
Voor zover nog niet bekend wordt aandacht gevraagd voor overlast/onjuist gebruik van de ventilatiekanalen.
Het is niet toegestaan om een gemotoriseerde afzuigkap in de woning aan te brengen. De aanwezigheid van
afzuigkappen kan ervoor zorgen dat vuile lucht in het kanaal van andere woningen wordt geblazen en zorgt
zodoende voor overlast. Bewoners (huurders/kopers) worden verzocht een gemotoriseerde afzuigkap  z.s.m.
van het kanaal af te koppelen.

Getik in verwarming 
De vergadering geeft aan dat er gedurende de wintermaanden (geen specifiek dagdeel) regelmatig overlast is
van tikkende geluiden en/of fluitende verwarmingsbuizen. De beheerder wordt verzocht deze klacht kenbaar te
maken bij Linthorst en te vragen of dit voorkomen kan worden.
Uitzetten/krimpen van leidingen en lucht in de verwarmingsbuizen en radiatoren worden als mogelijke
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oorzaken genoemd.

Wasmachine stankoverlast 
Een van de eigenaren geeft aan stankoverlast te ervaren bij gebruik van de wasmachine. Als tip wordt
aangedragen een zwanenhals/stankslot te plaatsen of met de afvoer af te dichten middels plastic/rubbers etc.
Het probleem dient door de bewoner zelf opgepakt te worden.

Schoonmaak schilderwerk kozijnen
Het bestuur heeft geconstateerd dat niet iedere bewoner het glas en de bijbehorende kozijnen reinigt. Het
bestuur stelt een optie voor om de kozijnen complexmatig schoon te maken € 960,- per beurt om het
aangezicht van het complex te verbeteren. De vergadering besluit de verantwoordelijkheid bij de bewoners te
leggen en een verzoek naar de leden te sturen om het glas (incl. kozijnen) periodiek te reinigen om de
uitstraling van het pand te verbeteren.

14. Sluiting
De heer De Zwart dankt iedereen voor haar aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

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

voorzitter                                             beheerder

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

Vereniging van Eigenaars Jacques Urlusplantsoen 81 tot en met 391 (oneven nummers) te Leiden
(3153)

Mededelingen en ingekomen stukken3.
3.1 Toestemming voor inzage door SKW

De vergadering besluit toestemming te verlenen aan het SKW om bij steekproeven de dossiers van
de
VvE's in te mogen zien.

Notulen van de vergadering d.d. 18-04-20184.
4.1 De notulen van de vergadering worden ongewijzigd vastgesteld.

Balans en exploitatierekening 20185.
5.1 Jaarrekening 2018 vastgesteld en decharge verleend

De vergadering besluit het advies van de kascommissie te volgen. De jaarrekening 2018 wordt
vastgesteld en decharge wordt verleend over het betreffende boekjaar.
 

5.2 Positief exploitatiesaldo verrekenen met algemene reserve
De vergadering besluit het positieve exploitatiesaldo (€ 26.713,58) te verrekenen met de algemene
reserve.

Samenstelling kascommissie t.b.v. controle jaarstukken 20196.
6.1 Kascommissie vastgesteld

De vergadering (her)benoemd Mevrouw J.T.J. van der Ven tot lid van de kascommissie.
Bij sluiting van de vergadering geeft de heer Baartmans toe te willen treden als kascommissielid.

Samenstelling bestuur7.
7.1 Bestuur vastgesteld

Benoemd tot het bestuur:
de heer De Zwart. 

7.2 Mandaat bestuur ( € 2.500,- excl. btw)
Het bestuur krijgt het mandaat om binnen de gestelde kaders te handelen.

7.3 Mandaat beheerder (€ 1.500,- excl. btw)
De beheerder krijgt het mandaat om binnen de gestelde kaders te handelen.

Onderhoud complex8.
8.1 De vergadering stelt de liquiditeitsbegroting gewijzigd vast. (10% verhoging mandaat galerijverlichting)

De vergadering mandateert het bestuur om een besluit te nemen betreffende opdrachtverstrekking,
voor zover de bedragen in de liquiditeitsbegroting niet worden overgeschreven. Betreffende de
galerijverlichting wordt er een extra mandaat verstrekt om het budget met 10% te overschrijden.

8.2 Opdracht verbruiksmeters (€ 55.000,-)
De vergadering mandateert het bestuur voor opdrachtverstrekking aan Techem, optie koop incl
energiecoach

8.3 Opdracht Binnenschilderwerk € 17500,-
De vergadering mandateert het bestuur opdracht te verstrekken aan Van Muiden.

8.5 Actualiseren MOP en abonnement
De vergadering besluit vb&t VvE Diensten opdracht te verstrekken om het MOP op te stellen (eind
2019/begin 2020) € 1.040,- excl. btw en het abonnement voor het actualiseren af te sluiten voor €
250- excl. btw.

8.6 Opdracht werkvoorbereiding en toezicht.door vb&t VvE Diensten
De vergadering verstrekt opdracht aan vb&t VvE diensten om de planmatig
onderhoudswerkzaamheden aan binnenschilderwerk, verbruiksmeters en de drukverhogingsinstallatie
voor te bereiden en te begeleiden voor een bedrag van 7,5% excl. btw van de bruto aanneemsom.

8.7 Toestemming overboeken gelden
De vergadering besluit het bestuur te mandateren op opdracht te verstrekking voor onderstaande
werkzaamheden en verleent toestemming aan de beheerder om de gelden, die benodigd zijn voor de
uitvoering van het planmatig onderhoud, over te maken van de spaarrekening naar de betaalrekening
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van de VvE.
8.8 Opdracht verlichting bergingsgangen

De vergadering mandateert het bestuur voor opdrachtverstrekking aan Ampere voor het vervangen
van de verlichting van de bergingsgangen.

8.9 Opdracht galerijverlichting en trappenhuis (na testopstelling)
De vergadering besluit de om  het bestuur en mevrouw S. de Groot een besluit te nemen over de
verlichting nadat een proefopstelling is aangebracht.

Begroting 202010.
10.1 Vaststellen begroting 2020, voorschotbijdragen, ingangsdatum voorschotbijdragen en

incassoprocedure.
De vergadering besluit de verzonden begroting van boekjaar 2020 ongewijzigd vast te stellen
(totaaltelling op € 282.025,) met daarbij behorende voorschotbijdragen per ingangsdatum 01-01-2020
vast te stellen en de voorgestelde incassoprocedure te volgen.

blz. 9Notulen d.d. maandag 18 februari 2019



Actiepuntenlijst

Vereniging van Eigenaars Jacques Urlusplantsoen 81 tot en met 391 (oneven nummers) te Leiden
(3153)

Opstellen MJOP in voorbereiding op ALV 2020 (€ 1040,- excl. btw)
Status: Vastgelegd   Afhandeling voor: 1 november 2019
Behandeld door: Afdeling techniek en duurzaamheid (medewerker kantoor)

Opdracht warmtemeter Techem (W&T)
01-06 proef in 2 woningen uitgezet
Status: In behandeling   Afhandeling voor: 15 oktober 2019
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Joran Vergeer)

Opdracht drukverhogingsinstallatie DP
Opdracht verstrekt 28-02
Status: Afgehandeld
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Joran Vergeer)

Positieve exploitatiesaldo (€ 26.713,58) verrekenen met de algemene reserve.
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 21 februari 2019
Behandeld door: Medewerker financiele administratie (Martijn Snel)

versturen schrijven (reinigen ramen en kozijnen)
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 22 juli 2019
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Joran Vergeer)

Verwerken besluit begroting 2020 (totaaltelling op € 282.025,)
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 21 februari 2019
Behandeld door: Medewerker financiele administratie (Martijn Snel)

Opdracht verlichting trappenhuizen en galerij (na proefopstelling)
05-03-2019 Ampere verzocht proefopstelling te plaatsen
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 24 juni 2019
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Joran Vergeer)

Reparatieverzoek Linthorst overlast cv (tikkend en fluitend geluid)
05-03 verzoek aan Linthorst uitgezet
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 1 april 2019
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Joran Vergeer)

Opdracht schilderwerk Van Muiden (W&T)
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 6 juni 2019
Behandeld door: Marcel de Bree (medewerker kantoor)

Offerte ventilatiekanalen reinigen
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 20 december 2019
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Joran Vergeer)

Opdracht verlichting bergingsclusters
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 19 februari 2019
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Joran Vergeer)
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