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In persoon tegenwoordig dan wel vertegenwoordigd door middel van een schriftelijke 

volmacht 4613 van de ingevolge artikel 34 lid 2 maximaal 10.000 uit te brengen 

stemmen, zodat er derhalve rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen als 

bedoeld in artikel 36 en artikel 37.5 van het Reglement van Splitsing van Eigendom. 

Agenda:   

Zie voorafgaand convocaat d.d. 22 maart 2019. 

Administrateur: 

Vervane Beheer B.V. is vertegenwoordigd door de heer A. Christon. 

 

1. Opening/ Vaststelling Quorum. 

De voorzitter, de heer Bos, heet alle aanwezige leden van harte welkom.           
Het quorum wordt vastgesteld op 4613 van de totaal 10.000 stemmen, dit is 
voldoende om rechtsgeldig te kunnen vergaderen.         
Vesteda heeft een volmacht afgegeven. 

2. Vaststelling agenda.             

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

De heer Slingerling meldt op verzoek van de heer Fazlic, wiens machtiging hij 
heeft ontvangen, dat hij het gevoel heeft dat de beneden woningen mee betalen 
aan zaken waar zij geen gebruik van maken en de kosten niet correct worden 
verdeeld. De voorzitter geeft aan dat de kostenverdeling is vastgelegd in de Akte 
van Splitsing en dat deze altijd leidend is. De benedenwoningen betalen niet mee 
aan de liften en de glasbewassing. 

3. Mededelingen bestuur. 

Onlangs is in het gebouw een wietkwekerij opgerold. Het appartement was 
verhuurd met huurdersverklaring door een eigenaar die al meerdere malen dit 
appartement zonder problemen heeft verhuurd. De verhurende eigenaar is 
verantwoordelijk voor alle schade aan het appartement. Eventuele schade aan de 
gemeenschappelijke delen wordt gemeld bij de opstalverzekering, welke deze 
vermoedelijk op de eigenaar zal verhalen. 

De kwekerij is ontdekt doordat het appartement niet in gebruik leek hoewel de 
verhuurder aangaf dat deze wel degelijk verhuurd is. Vervolgens is de politie 
ingeschakeld. Het bestuur verzoekt alle leden alert te zijn en verdachte zaken te 
melden bij het bestuur zodat deze passende actie kan ondernemen. 

4. Ingekomen stukken. 

- Volmacht Vesteda. 
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- Mail van de heer Verheijke, deze zal bij de verschillende punten worden 
behandeld. 

5. Vaststelling notulen 16 april 2018 en 28 mei 2018. 

De notulen van 16 april 2018 en 28 mei 2018 worden ongewijzigd goedgekeurd 
en vastgesteld. 

Naar aanleiding van de notulen 16 april 2018: 
- De vereniging heeft met Nuon een klein zakelijke verbruikers overeenkomst. 

Dit zijn standaard tarieven waar niet over kan worden onderhandeld, meer 
informatie treft u aan op de website van Nuon 
https://www.nuon.nl/media/consumenten/producten/stadsverwarming/nuon-
tarieven-stadswarmte-kleinzakelijk-2019-h1.pdf 

- De notulen worden enkele weken na de vergadering separaat verzonden en 
zijn derhalve niet met de vergaderstukken bijgesloten. 

- Op blz. 5 staat vermeld dat het bestuur zal bezien of het mogelijk is de bomen 
aan de balkonzijde te toppen, hier zijn de meningen van de leden echter zeer 
over verdeeld. 

- Een eigenaar geeft aan dat de stookkostenafrekening bij de VvE Raaphorst al 
is verstrekt. De heer Christon geeft aan dat dit niet haalbaar is, hij zal intern 
het verzoek neerleggen deze eerder aan te leveren dan vorig jaar. 

- De bordjes “verboden honden uit te laten “ op het aangrenzende veldje 
ontbreken nog steeds, de voorzitter geeft aan dat het onduidelijk is of deze er 
ooit hebben gestaan. 

- Het trottoir is onlangs door de gemeente hersteld. 
 

6. Jaarstukken 2018 

a) Mevrouw Van Tilburg leest namens de kascommissie het verslag voor welke 
voor de volledigheid bij deze notulen zal worden bijgevoegd.  

b) De heer Christon neemt bladsgewijs de jaarstukken door met de aanwezige 
leden en stelt hen in de gelegenheid tot het stellen van vragen. 

Het onderhoud van de automatische deuren (regel 3/ B-kosten) betreffen de 
onderhoudskosten van de automatische deuren van de berging ingangen, de 
vraag wordt gesteld of het correct is dat deze onder de B-kosten worden 
gerekend, de benedenwoningen hebben immers geen berging en maken hier 
geen gebruik van. De jaarcijfers 2018 dienen niet op dit punt te worden 
aangepast gezien de hoogte van de kosten, Vervane zal echter wel bezien of 
dit in de toekomst moet worden aangepast. 

Onlangs is de spiegel in de lift vervangen nadat deze door onbekenden is 
vernield, de vraag wordt gesteld of dit gezien de kwetsbaarheid verstandig is. 
Na enige discussie wordt besloten dat de frequentie hierin leidend moet zijn, 
als het vaker gebeurt zal het bestuur bezien welk alternatief mogelijk is. 

c) De exploitatiesaldi worden met de betreffende reservefondsen verrekend. 

https://www.nuon.nl/media/consumenten/producten/stadsverwarming/nuon-tarieven-stadswarmte-kleinzakelijk-2019-h1.pdf
https://www.nuon.nl/media/consumenten/producten/stadsverwarming/nuon-tarieven-stadswarmte-kleinzakelijk-2019-h1.pdf
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d) Het bestuur wordt gedechargeerd en de jaarcijfers 2018 goedgekeurd.  

e) De heer Van Zeijst, mevrouw Van Tilburg worden onder dankzegging 
herkozen tot leden van de kascommissie VvE Lokhorst. De heer Van der Laan 
stelt zich beschikbaar en wordt gekozen tot derde lid van de kascommissie. 

7. Begroting 2020 

De voorzitter stelt vast, dat de begroting 2020 alsmede de maandelijks bij 

vooruitbetaling verschuldigde bijdrage wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

Total Klima is gestopt met zijn activiteiten en per heden wordt de 

verwarmingsinstallatie onderhouden door de firma Putman uit Noordwijk, 

leden die zaken aan de verwarming in het appartement laten aanpassen 

(eigen kosten) wordt aangeraden van deze leverancier gebruik te maken,        

zij hebben immers ook toegang tot de gemeenschappelijke installatie.     

Tel: 071 – 361 92 10 / Email: info@putmanbv.nl / Web: www.putmanbv.nl  

8. Groot Onderhoud 

a) In 2018 zijn buiten enkele kleine klussen geen grote werken uitgevoerd. 
b) De renovatie van de standleidingen start binnenkort, de eerste eigenaren zijn 

inmiddels geïnformeerd. De planning hangt in de mededelingenborden en er 
is onlangs een zeer goed bezochte informatie avond geweest. 
Toegang tot de garages is in principe niet nodig, in geval van een calamiteit 
zal het bestuur contactgegevens opvragen bij Vervane Beheer. 
 
De voorzitter neemt met de aanwezige leden de onderhoudsprognose door en 
geeft aan dat volgend jaar het schilderwerk van de boven etage op de 
zonzijde zal worden nagelopen, het overige schilderwerk ziet er nog prima uit. 
De gemeenschappelijke elektriciteitskasten voldoen nog wel aan de norm 
maar zijn sterk verouderd, vervanging wordt opgenomen in de prognose. 
De vervanging van het dak staat nu voor 2023, het is aannemelijk dat deze 
uiterlijk in 2025 zal moeten worden vervangen. In dat kader zal moeten 
worden bezien welke mogelijkheden er zijn op het gebied van isolatie en 
bijvoorbeeld zonnepanelen. 
De lekkage bij de balkons worden ad hoc aangepakt, met succes.           
De bovenste balkons worden in verband met de benaderingskosten 
meegenomen met de dak vervanging. 
De vervanging van enkel in dubbel glas in de appartementen is een privé 
aangelegenheid, zolang de uitstraling, kleur en indeling van het kozijn gelijk 
blijft mag dit voor eigen kosten worden aangepast. 
De waterleidingen zijn nog niet in de prognose opgenomen. 
 

c) In 2019 worden geen nieuwe grote onderhoudsprojecten gestart in verband 
met het standleidingen project. 
 

mailto:info@putmanbv.nl
http://www.putmanbv.nl/
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Voor de ALV van 2020 zullen de volgende projecten worden voorbereid 
(offertes aangevraagd enz.): 
- Egaliseren en Coaten Bergingsgangen – ong. €10.000 (uitgesteld in 2018) 
- Vervangen tegeltjes portieken benedenwoningen - € onbekend 
- Electrische deuropeners op deuren entrees evt. + toegangen bergingen,         

2 resp. 5 deuren – ong. € 6000,-  resp. € 15.000,- 
- Bijwerken schilderwerk topetages, zonzijde  - ong. € 10.000 

 

9. Incassoprocedure  

De incassoprocedure Vervane Beheer BV is onderdeel van de overeenkomst 

met de vereniging. Recentelijk is gebleken dat bij gerechtelijke procedures 

tegen wanbetalers de rechter eist dat de incassoprocedure door de 

vergadering is goedgekeurd en vastgesteld. Consequentie, wanneer dit niet 

het geval is, kan zijn dat de incassokosten niet worden gezien als onderdeel 

van de vordering en niet kunnen worden verhaald op de wanbetaler.             

De vergadering stemt unaniem in met de incassoprocedure                   

Vervane Beheer BV. 

 

10. Rondvraag 

• De glasbewassing is vier maal per jaar, elk kwartaal. Het is niet wenselijk eigen 

glazenwassers in te schakelen. 

• De stroom voor de wietplantage was voor de meter afgetapt, de vereniging heeft 

geen schade ondervonden. 

• Er is veel geluidsoverlast als gevolg van verbouwingen en de in de huisregels 

vermelde tijdstippen worden niet gehanteerd. Alle bewoners worden opgeroepen 

zich aan de huisregels te houden en rekening te houden met hun buren. 

• Verbouwingen graag altijd melden aan het bestuur. 

• De benedenwoningen aan de Raaphorst hebben veel overlast van peuken op de 

balkons, de dader is helaas onbekend. 

• De vereniging heeft al jaren een RRS ALL-IN ontstoppingscontract.                      

U kunt alle verstoppingen, ook in de privé gedeelten, telefonisch aanmelden via 

070-336 88 88 ( 24 uur per dag, 7 dagen in de week). 

11. Sluiting 

De voorzitter neemt het woord en bedankt alle aanwezigen voor hun positieve 
inbreng.  Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 
20.50 uur. 

 



 Algemene Ledenvergadering  

VvE Lokhorst 1-171& Raaphorst 2-10 te Leiderdorp                                                                                                                                                                                                                                        

Dinsdag 9 april 2019. 

 

5  

 

Aktie/besluitenlijst; 

• Notulen 16 april 2018 en 28 mei 2018 zijn vastgesteld en goedgekeurd. 

• Jaarcijfers 2018 goedgekeurd. 

• Exploitatiesaldi 2018 verrekenen met betreffende reserve. 

• Het bestuur wordt gedechargeerd voor haar beleid in 2018. 

• De heer Van Zeijst, mevrouw Van Tilburg en de heer Van der Laan 
worden (her)benoemd tot leden van de kascommissie. 

• Begroting 2020 goedgekeurd en vastgesteld. 

• Incassoprocedure Vervane Beheer BV goedgekeurd en vastgesteld. 

 

 

 

 Bijlagen: Verslag kascommissie. 


