
Notulen

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

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden woensdag 18 april 2018, aanvang 19:30 uur.

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

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

1. Opening door de voorzitter
Namens de beheerder, vb&t VvE Diensten, heet de heer Vergeer de aanwezigen welkom en opent de
algemene ledenvergadering, hierna te noemen vergadering. Namens de beheerder, vb&t VvE Diensten, is ook
de heer Gomes aanwezig. De heer Gomes notuleert.

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
Toestemming verlenen inzage VvE dossier door SKW
In het kader van SKW certificering (Samen Kwaliteit Waarborgen) verleent de VvE toestemming aan het SKW
om bij steekproeven de dossiers van de VvE's in te mogen zien, zodat het SKW kan beoordelen of vb&t zich
houdt aan de voorwaarden die gesteld zijn aan het certificaat.

Er zijn geen overige mededelingen of ingekomen stukken.
 

Besluit: 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. 18-04-2017
De notulen worden doorgenomen. Vanuit de vergadering zijn er geen op-/aanmerkingen op de notulen.
 

Besluit: De notulen van de vergadering worden ongewijzigd vastgesteld.
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5. Balans en exploitatierekening 2017
Vb&t VvE Diensten licht in het kort de jaarstukken toe. Het exploitatieresultaat is €32.686,14 negatief. Dit
resultaat is te verklaren aan de hand van onderstaande posten.

- Verenigingskosten - Overig (€ 1.000,00 werkelijk € 17.775,36)
Grotendeels onderzoekskosten jurist Geelkerk en Linskens voor verwarmingscontract. In het verleden heeft de
VvE besloten om gezamenlijk met de VvE Jacques Urlusplantsoen 90 t/m 390 juridische vraagstukken m.b.t.
het verwarmingscontract van NUON neer te leggen bij het juridisch kantoor van Geelkerk & Linskens. De
vergadering verzoekt de beheerder nader toelichting te geven over de gemaakte kosten. De beheerder zal
nader toelichting verschaffen en deze als bijlage versturen bij de notulen.

- Onderhoud - Klein onderhoud (€ 21.000,00 werkelijk € 26.308,87)
De heer Vergeer licht de vergadering toe dat het overschot deels te verantwoorden is door grote uitgaven (€
5.000,-) voor lift.

- Onderhoud - Schoonmaak (€ 25.420,00 werkelijk € 31.990,16)
De werkelijke kosten schoonmaak worden verwerkt per begroting 2018. Dit verklaart de discrepantie in de
bedragen.

- Verenigingskosten - Huismeester (€ 18.500,00 werkelijk € 24.616,80)
De heer Vergeer geeft aan dat het overschot al meerdere jaren bekend is. De heer Vergeer heeft een nieuwe
offerte ontvangen, deze wordt in punt 9 besproken.

De kosten voor houtrotherstel € 67.276,42 , Vervangen dilatatievoegen € 53.132,31 en overige Groot
onderhoud € 74.334,30 (asbestonderzoek, extra steigerwerk i.v.m. asbest en plaatsen toegangstags) dienen
nog uit de  reservering groot onderhoud onttrokken te worden.

Verslag kascommissie.
De kascommissie heeft de jaarstukken gecontroleerd. De jaarstukken geven een getrouw beeld van de
werkelijke uitgaven en financiële situatie.

Donaties goede doelen
De kascommissie vraagt de beheerder waarom er een tweetal facturen ten behoeven van plaatselijke goede
doelen zijn gefactureerd. De beheerder geeft aan dat dit in het verleden door de ALV is besloten en deze
besluitvorming terug te vinden is in eerdere notulen. De aanwezige bevestigen hetgeen de beheerder aangeeft
en voegen hieraan toe dat de belsuiten genomen zijn ter bevordering van de plaatselijke gemeenschap en
omgeving van het gebouw. Hoewel het steunen van goede doelen wordt toegejuicht, is dit in beginsel geen
taak van de VvE. De VvE is opgericht met als doel zorg te dragen voor het het gebouw . De vergadering
besluit te stemmen of er in 2018 wederom gedoneerd wordt aan de kinderboerderij.
Met 4 stemmen voor en 4 stemmen tegen (de rest onthoud zich van stemming) is er geen meerderheid voor
de genoemde uitgaven. Uiteraard staat het de eigenaren vrij om persoonlijk een donatie te geven.

Vaststellen jaarrekening, decharge bestuur
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. 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 en decharge te
verlenen.
 

Besluit: Vaststellen jaarrekening 2017 en decharge bestuurder.
De vergadering besluit de jaarstukken 2017 vast te stellen en decharge te verlenen over het boekjaar 2017.
 

Besluit: Bestemming exploitatiesaldo
De vergadering besluit het negatieve exploitatiesaldo (€ 32.686,14) ten  laste te laten komen van de algemene
reserve.
 

Besluit: Kosten werkzaamheden
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De vergadering besluit de kosten voor houtrot herstel (€ 67.276,42), vervangen dilatatievoegen (€ 53.132,31)
en overige groot onderhoud (€ 74.334,30) te onttrekken uit de reservering Groot onderhoud.
 

Besluit: Juridische diensten
De vergadering besluit per direct geen gebruik meer te maken van de juridische diensten van Geelkerk &
Linskens.

6. Samenstelling kascommissie t.b.v. controle jaarstukken 2018
Besluit: (Her)benoemen kascommissie
De vergadering (her)benoemd Mevrouw J.T.J. van der Ven tot lid van de kascommissie.

7. Samenstelling bestuur
Besluit: Benoemen bestuur
De vergadering besluit de volgende personen te benoemen tot het bestuur:
Mevrouw K.P. van Wijk, Jacques Urlusplantsoen 183 te Leiden
De heer D.J.L. de Zwart, Jacques Urlusplantsoen 305 te Leiden
De heer D. Cornelisse, Jacques Urlusplantsoen 99 te Leiden (beoordeeld facturen)

8. Onderhoud complex
a: Meer jaren onderhoudsplanning.
Evaluatie en oplevering (verf)werkzaamheden
De beheerder licht de ontvangen klachten over de uitgevoerde verfwerkzaamheden toe. Op maandag
23-04-2018 vindt de oplevering plaats van de geleverde werkzaamheden. Namens de beheerder, vb&t VvE
Diensten, zal de heer P. Bom (technisch manager), de verf leverancier en namens het bestuur de heer heer
De Zwart aanwezig zijn. Er wordt tijdens de oplevering beoordeeld of het geleverde werk conform opdracht is
uitgevoerd. Onderstaande klachten worden besproken met de firma Robers Vastgoedonderhoud.

- Ramen van bergingen zijn van slechte kwaliteit, buitenkant hersteld, van binnenuit niet hersteld.
- In de trappenhuizen is gekozen voor een kwalitatief verfproduct, echter het gebruikte materiaal is niet in
hoogglans beschikbaar.
- Eigenaren melden dat er onder buitengewone slechte weersomstandigheden (sneeuwstorm)
verfwerkzaamheden uitgevoerd werden.
- Eigenaren melden dat er niet werd opgeruimd na werkzaamheden.
- De heer Blok meldt dat de buitenrand balkon niet meegenomen in de verfwerkzaamheden.
- De heer De Zwart meldt dat het kwaliteit van het verfwerk is op sommige plekken niet conform standaard is
(balkonzijde/galerij).
- De heer Commandeur meldt dat zijn balkon niet gecoat is.
- De heer van Egmond meldt dat het houtrot niet herstelt is (balkon/deurkozijn). Aan de aansluiting
stijl/onderdorpel is geen werk verricht.
- Mevrouw van Barneveld is ontevreden met de communicatie/afstemmen werkzaamheden.

Houtrot
Tevens meldt de heer Zwart dat hij destijds melding had gemaakt van houtrot bij vb&t VvE Diensten maar
geen reactie had ontvangen van vb&t VvE Diensten of de firma Robers. De heer Zwart vraagt de beheerder te
onderzoeken of deze melding is blijven liggen bij vb&t VvE Diensten of bij de firma Robers.

b: Planmatig onderhoud 2018/2019
Schilderen binnendeuren (galerij/technische ruimtes)
De vergadering vraagt de beheerder waarom de deuren naar de galerijen en technische ruimtes niet zijn
geschilderd. De heer Vergeer geeft aan dat deze onderdelen niet in het bestek zijn meegenomen. De
vergadering vraagt de beheerder offertes aan te vragen voor verfwerkzaamheden aan de deuren naar de
galerijen, technische ruimtes en de galerij raamkozijnen. De offerte wordt tijdens de volgende vergadering
gepresenteerd.

Deurdrangers
De heer Vergeer heeft twee offertes aangevraagd en ontvangen t.b.v. het vervangen van de deurdrangers.
Beide offertes worden besproken door de vergadering. Er bestaat onduidelijkheid over de specificaties en
kosten van de deurdrangers. Op verzoek van de vergadering neemt het bestuur ook de taken van de
technische commissie over. Het bestuur zal de offertes nader bestuderen en contact opnemen met de
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leveranciers om de offertes gelijk te krijgen. Het bestuur is gemandateerd om opdracht te verstrekken voor het
vervangen van de deurdrangers.

Garagedeur
De vergadering vraagt de beheerder of deze op de hoogte is van de garagedeur die vervangen is. De
garagedeuren zijn reeds geverfd waardoor de garagedeur die vervangen is niet meer de juiste kleur heeft. De
beheerder was hiervan niet op de hoogte en vraagt de eigenaar, Portaal, nader toelichting te geven over de
vervanging. Portaal was ook niet op de hoogte hiervan en zal nader onderzoek doen en zijn bevindingen delen
met de VvE. Eventuele kosten voor het vervangen/verven van de garagedeur zijn voor de eigenaar.

Ventilatie
Vanuit de vergadering zijn er klachten over de ventilatie, nare geuren binnen de appartementen. De heer
Zwart geeft aan dat de ventilatiepijpen op het dak waarschijnlijk niet voldoen aan de wettelijke eisen. Deze
staan te dicht op de ontluchtingspijpen, dit in combinatie met de wind zou het overlast kunnen verklaren. De
vergadering besluit de beheerder te mandateren opdracht voor onderzoek te verstrekken.

MOP lift
Tot op heden functioneren de liften naar behoren en zijn er geen klachten. Om een overzicht te verkrijgen en
eventuele toekomstige storingen/defecten voor te zijn adviseert de beheerder on een meer jaren
onderhoudsplan voor de liften op te stellen. Dit geeft de VvE een helder beeld van de status van de liften,
onderhoudsmomenten en hoeveel gelden er gereserveerd moeten worden voor toekomstig onderhoud. De
vergadering besluit de beheerder te mandateren een MOP op te laten stellen voor de liften.

LED verlichting
De beheerder stelt voor de verlichting (luifel) te vervangen naar LED en op ten duur het gehele gebouw. Het
overstappen naar LED bespaart de VvE op langere termijn onderhoud- en elektriciteitskosten. De vergadering
mandateert het bestuur, na ontvangst offertes, opdracht te verstrekken voor vervanging van de verlichting
(luifel). De beheerder zal ter tevens ook offertes aanvragen voor het vervangen van alle verlichting naar LED.

e: servicecontracten.
Vb&t VvE Diensten heeft als bestuur het contract voor elektra omgezet naar Nuon. Dit levert de VvE
onderstaande besparingen.
- 1 Jaar groene stroom Normaal ANODE (Piek € 0,05472  Dal € 0,04262)
- Inkoop prijs NUON (Piek tarief: € 0,0545,  Dal tarief: € 0,0419)

f: legionellabeheersing
In 2004 is het waterleiding besluit hoofdstuk IIIC in werking getreden waarin is opgenomen waaraan moet
voldaan worden om op deugdelijke wijze  leidingwater ter beschikking te stellen aan de afnemers. Vanaf de
binnenkomst van het water in het complex is er een gezamenlijk leidingstelsel dat het leidingwater tot aan de
woningen brengt. Op grond van het waterleiding besluit heeft de eigenaar (de VvE) de plicht om deugdelijk
leidingwater ter beschikking te stellen aan de individuele woningen binnen het complex, de zogenaamde
“zorgplicht” de plaats van de watermeter doet hierbij niet ter zake.
 
Indien de eigenaar (VvE) deze zorgplicht verwaarlozen, lopen zij de kans bij controle of naar aanleiding van
een legionellabesmetting geconfronteerd te worden met strafrechtelijke / privaatrechtelijke sancties. Om aan
deze zorgplicht te voldoen dient het collectieve waterleiding netwerk gecontroleerd te worden. Hierbij wordt
beoordeeld of groei van de legionellabacterie in de installatie mogelijk is. Afhankelijk van deze risicoanalyse
dienen er wel of de installatie aangepast dient te worden. Daarnaast wordt bepaald of het nodig is om jaarlijks
de aanwezige keerkleppen te laten controleren en één of meer watermonsters te nemen om aanwezigheid van
Legionella te bepalen.
 

Besluit: Legionella beheersing
De vergadering neemt het besluit een risico analyse uit te laten voeren en de kosten hiervoor uit de Algemene
reserve te voldoen.

9. Schoonmaak en huismeesterdiensten
Rufo Clean heeft een nieuw contract aangeboden voor het leveren van huismeesterdiensten voor de komende
3 jaar (prijs gereduceerd naar € 1.409,00 – per maand). De vergadering wil graag meerdere offertes
aanvragen. De beheerder geeft aan dat aangeboden offerte van Rufo Clean markt conform is, tevens is de
VvE tevreden over de geleverde diensten. De heer Vergeer adviseert de aangeboden contract met Rufo Clean
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voor de huismeester met terugwerkende kracht per 1-1-2018, voor een termijn van 3 jaar af te sluiten. De
vergadering gaat akkoord onder voorwaarde dat het bestuur de huismeester kan aansturen in zijn taken.
Het bestuur en de huismeester worden met elkaar in contract gebracht om een kennismakingsgesprek te
organiseren en werkafspraken te maken.
 

Besluit: Contract huismeester 3 jaar
De vergadering besluit het contract met Rufo Clean voor de huismeester met terugwerkende kracht per
1-1-2018, voor een termijn van 3 jaar af te sluiten.

10. Verzekeren
Informatief: De verzekerde waarde van het gebouw moet overeenstemmen met de herbouwkosten van het
gebouw. De vraag of deze overeenkomst bestaat dient periodiek gecontroleerd te worden. Zodra de
verzekering afloopt wordt een nieuwe offerte aan het bestuur voorgelegd. De opdracht voor het opstellen van
een taxatierapport voor het gebouw is uitgezet bij SB Vastgoed.

Het taxatierapport is inmiddels ontvangen en verwekt op de polis. Het gebouw (inclusief de funderingen) is
verzekerd voor € 24.500.000,--

Eigenarenbelang
De rubriek huurders-/eigenarenbelang is niet meeverzekerd. Bewoners worden geadviseerd dit risico te
melden bij hun persoonlijke verzekeringsmaatschappij.

 

11. Begroting 2019
Begroting en voorschotbijdragen
De begroting en de voorschotbijdragen over 2019 worden toegelicht. Met betrekking tot de inhoud van de
begroting en voorschotbijdragen wordt één begrotingspost aangepast.
- schoonmaak € 28.500,- naar € 32.000,-

Incassoprocedure.
De vergadering van eigenaars wordt 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
wordt de vergadering van eigenaars jaarlijks gevraagd akkoord te gaan met deze incassoprocedure.
 

Besluit: Vaststellen begroting en voorschotbijdragen 2019.
De vergadering besluit de begroting 2019 gewijzigd vast te stellen (totaalsom na aanpassing € 296.816,28).
 

Besluit: Vaststellen ingangsdatum voorschotbijdragen.
De voorschotbijdragen voor 2019 gaan in per 01-01-2019.
 

Besluit: Vaststellen incassoprotocol
De vergadering gaat akkoord met de incassoprocedure en verleent machtiging aan het bestuur / de bestuurder
voor het voeren van incassoprocedures.
 

12. Huishoudelijk Reglement
Informatief: Het HHR is een aanvulling op de splitsingsakte waarin de leefregels binnen het complex worden
vastgesteld.
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13. Vooraf ingediende vragen
Er zijn door de beheerder geen vooraf ingediende vragen ontvangen.

14. Rondvraag
Intercom
De eigenaar van Jacques Urlusplantsoen 315 ondervindt al maanden overlast van zijn intercom. Deze is
defect en kan niet gerepareerd worden zonder toegang te verkrijgen in het appartement van de ondergelegen
appartement. De beheerder en de eigenaar van het ondergelegen appartement (Portaal) kunnen niet in
contact komen met de huurder. Deze heeft tot op heden geen gehoor gegeven aan diverse telefoontjes,
briefen en e-mails. De beheerder brengt dit onder de aandacht van de VvE zodat deze op de hoogte is dat bij
defect van de intercom waarschijnlijk toegang nodig is bij de buren om het defect op te lossen.

Tags
Mevrouw van Wijk geeft aan dat bij oplevering van het (toegangssysteem) zij 10 tags heeft ontvangen. Een
deel van deze tags (5) zijn niet actief. Meerdere eigenaren geven aan ook een veelvoud aan tags, die niet
actief zijn, te hebben. De beheerder gaat contact opnemen met Securiteit met de vraag of deze geretourneerd
kunnen worden, hoe de veiligheid gewaarwordt wordt en of hier kosten aan zijn verbonden.

Reinigen trappenhuis + tegels galerij
De vergadering vraagt de beheerder offertes op te vragen voor het (machinaal) reinigen van de tegels in
trappenhuizen en op de galerij.

Aanschrijven eigenaren i.z. Hennepkwekerij
De vergadering vraagt de beheerder of hij meer informatie heeft betreffende een politie-inval die heeft
plaatsgevonden in het gebouw. Er bevond zich een illegale hennepkwekerij in het gebouw. De vergadering
vraagt de beheerder een (aangetekende) brief te verzenden naar de eigenaar/gebruiker van het appartement
met het verzoek tot inspectie van het appartement. Bij ontvangst van het adres zal de beheerder conform de
splitsingsakte en het Huishoudelijk Reglement de eigenaar aanschrijven.

informatief: Conform artikel 39 van het modelreglement bij overtreding van de eventuele regels bedoeld in
artikel 5:128 van het Burgerlijk Wetboek of besluiten van de vergadering niet nakomt of overtreedt bedoelde
gedragingen nogmaals gepleegd of worden deze voortgezet, dan kan de vergadering besluiten tot ontzegging
van het gebruik van het privé gedeelte
dat aan de eigenaar toekomt alsmede van het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en de
gemeenschappelijke zaken.

Informatief: Conform artikel 21 van het Huishoudelijk Reglement is de beheerder bevoegd waarschuwingen te
geven bij overtreding van de wet, splitsingsakte, het modelreglement, de algemene huurvoorwaarden of het
Huishoudelijk Reglement. Mocht de eigenaar geen gehoor geven na twee waarschuwingen is de beheerder
bevoegd de eigenaar/gebruiker een boete op te leggen van € 30,- (prijspeil 2014) voor iedere week of gedeelte
daarvan dat de overtreding voortduurt.
 

15. Sluiting
Namens de beheerder, vb&t VvE Diensten, dankt de heer Vergeer iedereen voor haar aanwezigheid en
inbreng en sluit de vergadering.

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

voorzitter                                             beheerder

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5.1 Vaststellen jaarrekening 2017 en decharge bestuurder.
5.2 Bestemming exploitatiesaldo
5.3 Kosten werkzaamheden
5.4 Juridische diensten

Samenstelling kascommissie t.b.v. controle jaarstukken 20186.
6.1 (Her)benoemen kascommissie

Samenstelling bestuur7.
7.1 Benoemen bestuur

Onderhoud complex8.
8.1 Legionella beheersing

Schoonmaak en huismeesterdiensten9.
9.1 Contract huismeester 3 jaar

Begroting 201911.
11.1 Vaststellen begroting en voorschotbijdragen 2019.
11.2 Vaststellen ingangsdatum voorschotbijdragen.
11.3 Vaststellen incassoprotocol
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Actiepuntenlijst

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

Offertes deurdrangers vergelijken
Status: Vastgelegd   Afhandeling voor: 31 mei 2018
Behandeld door: Bestuur / Bestuurslid

Onderzoek vervanging garagedeur
Status: Vastgelegd   Afhandeling voor: 31 mei 2018

Het negatieve exploitatiesaldo (€ 32.686,14) ten laste te laten komen van de algemene reserve.
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 24 april 2018
Behandeld door: Martijn Snel (medewerker kantoor)

Onttrekken uit reserverfonds  houtrotherstel € 67.276,42 , Vervangen dilatatievoegen € 53.132,31 en
overige Groot onderhoud € 74.334,30.
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 24 april 2018
Behandeld door: Medewerker financiele administratie (Martijn Snel)

Nader toelichten onderzoekskosten jurist Geelkerk en Linskens voor verwarmingscontract.
Bericht verstuurd
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 9 mei 2018
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Joran Vergeer)

Aanvragen offertes LED
Aanvraag verstuurd reactietermijn luifels 30 dagen, overige verlichting 60 dagen
Wevi, Fontein, Ampere
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 9 mei 2018
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Joran Vergeer)

Contact opnemen met Securiteit m.b.t. tags
Terugsturen niet mogelijk door unieke gravering. Bewaren voor toekomst wordt aangehouden, tags kunnen
nog geprogrammeerd worden.
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 9 mei 2018
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Joran Vergeer)

Onderzoek ventilatiepijpen dak
opdracht uitgezet bij Bezuiderhout
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 9 mei 2018
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Joran Vergeer)

De vergadering vraagt de beheerder offertes op te vragen voor het (machinaal) reinigen van de
trappenhuizen en tegels (galerij)
Het machinaal schrobben van de entrees van de portieken zal plaatsvinden op afroep tegen een vergoeding
van € 180,- per gebeurtenis.
Het handmatig schrobben en het verwijderen van spinrag in de containerruimtes geschiedt op afroep tegen
een vergoeding van € 100,- per gebeurtenis.
Het machinaal schrobben van de bordessen en de dieptereiniging van de trappen tezamen zullen op afroep
plaatsvinden tegen een vergoeding van € 3000,- per gebeurtenis.

 
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 1 juni 2018
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Joran Vergeer)

Onderzoek houtrot melding van de heer Zwart.
2/5 De heer Zwart is een Tag overhandigd om nader onderzoek te verrichten. Er is een maand uitstel
gevraagd om op te leveren om de problematiek van kelderramen inzichtelijk te maken.
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 14 augustus 2018
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Behandeld door: Peter Bom (medewerker kantoor)

Inschrijven bestuur bij KVK
02-08-2018 MB: actiepunt gesloten. Mw Van Wijk heeft nog steeds haar formulier niet teruggestuurd. Zij staat
dus NIET ingeschreven bij de kvk. De heer De Zwart staat wel ingeschreven.
22-06-2018 ANV:
Dhr. de Zwart is toegetreden als bestuurder.
De Rendant is uitgetreden als bestuurder en toegetreden als gevolmachtigde. Ik heb een nieuw uittreksel
opgevraagd en in Twinq gezet.
Nog niks getekend retour ontvangen van mevr. Van Wijk. Hiervoor heb ik een e-mail naar Joran gestuurd.

08-06-2018 ANV:
Formulier 22 getekend retour van dhr. de Zwart. Ik stuur formulier 22+13+16 na ondertekening John naar de
KvK. 
Een reminder per e-mail naar mevrouw Van Wijk gestuurd.

08-05-2018 MB:
Formulieren 22 naar Mw Van Wijk en de heer De Zwart gestuurd (Hr Cornelise zit niet meer in het bestuur).
Formulier 13 en 16 alvast gemaakt om De Rendant uit te schrijven als bestuurder en in te schrijven als
gevolmachtigde)

bestuurders
Mevrouw K.P. van Wijk, Jacques Urlusplantsoen 183 te Leiden
De heer D.J.L. de Zwart, Jacques Urlusplantsoen 305 te Leiden
De heer D. Cornelisse, Jacques Urlusplantsoen 99 te Leiden

gevolmachtigd beheerder
inschrijven vb&t vve diensten als gevolmachtigd beheerder
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 2 augustus 2018
Behandeld door: Secretariaat (medewerker kantoor)

MOP opstellen liften KONE
09-05-2018 aanvraag verstuurd, verzoek uiterlijk 01-07 aan te leveren.
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 10 augustus 2018
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Joran Vergeer)

Aanvragen offertes verfwerkzaamheden deuren naar de galerijen, technische ruimtes en de galerij
raamkozijnen.
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 1 november 2018
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Joran Vergeer)

Aanschrijven Justin (Jacques Urlusplantsoen 90 t/m 390) stoppen met kosten jurist
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 19 april 2018
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Joran Vergeer)
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