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De vergadering wordt geopend door de voorzitter.
Er zijn 32 bewoners (stemmen) aanwezig en 22 machtigingen, tezamen 88,5 % van de stemmen.
Alle genomen besluiten zijn dus rechtsgeldig.

 Vragen en /of opmerkingen naar aanleiding verslag vorige ledenvergadering

1. Er wordt gevraagd wat er gedaan is aan de achterstallige betalingen van één van onze
medebewoners:
Dit ligt bij het incassobureau. De vereniging heeft slechts beperkte mogelijkheden; zo
is huisuitzetting geen recht dat wij hebben. Er zal echter wel informatie naar de
hypotheekverstrekker gaan, die heeft dergelijke rechten wel. We moeten er wel voor
zorgen dat de rekening open blijft staan zodat ze via de notaris kan worden verrekend.

2. Aansprakelijkheid m.b.t. nalatigheid/garantie van de schilder:
Hier is niet veel aan gedaan wegens tijd te kort.

3. Er staan weer fietsen in ingang:
Wie zich aangesproken voelt, fietsen in eigen kelder plaatsen.

 Overzicht Technische commissie overzicht 2012

 Scheuren aan galerijen zijn gerepareerd en daarna geverfd met wit/rood. Een aantal
bewoners heeft aangegeven dat er vochtplekken zijn op de plafonds van hun galerijen.
De meldingen zijn genoteerd en het zal opnieuw gedaan worden. Dit valt onder
garantie.

 Lekkage in de entree is 2 keer gerepareerd maar het lekt weer. Het probleem zal
aangepakt worden in samenhang met het woningverbeteringsproject.

 Beton van diverse balkons is gerepareerd.
 Boom voor nr. 182 is weggehaald om een rupsenplaag te voorkomen. Er zal op later

tijdstip een kleine boom terug geplant worden.
 Offertes van hekwerk en brandtrappen zijn aangevraagd en verkregen. Er zijn totaal 6

aannemers gevraagd. Bij de beoordeling is niet alleen naar prijs maar ook naar
professionaliteit en kwaliteit van het bedrijf gekeken. In dit geval kwam Vermeulen als
beste uit de bus.



 Kascontrolecommissie

De kas van 2012 is goedgekeurd door de kascommissie.

Omdat een lid uit kascommissie in Januari 2013 onverwacht is opgestapt, hebben de
bestuurders Daniëlla gevraagd als aanvulling voor de kascommissie om de kascontrole van
2012 uit te voeren. Normaal wordt dit eerst aan de ledenvergadering voorgelegd maar
omdat er nu te weinig tijd was is deze noodoplossing gekozen.

In de vergadering worden Daniëlla en Sabine als nieuwe leden van de kascommissie gekozen.
Nu bestaat de kascommissie uit vier personen: Karin, Lenneke, Daniëlla en Sabine.

 Introductie plannen Woningverbeteringsproject

 Totaal plan (presentatie van de voorzitter)
 In de meerjarenbegroting zijn de plannen opgenomen, die naar aanleiding van de

enquêtes zijn uitgewerkt. De grote klussen worden betaald uit de lening van de
gemeente. Voor de bewoners betekent dit dat de servicekosten € 10,00 per maand
omhoog moeten, de ingangsdatum is 1 juli 2013. In de vergadering wordt het geheel
goedgekeurd.

 Voor de brandtrap en hekwerken is de aanbieding van Vermeulen behandeld en
goedgekeurd. De nieuwe brandtrap is een spiltrap. Er is gekozen voor de variant met
afgesloten kooi van 3 meter hoog. Op de 3-hoog deel komt de brandtrap aan de
voorkant van de galerij omdat deze niet naast de galerij kan (is geen grond van de flat).
Op het 4-hoog gedeelte komt de brandtrap op dezelfde plaats als de huidige (de
zijkant), deze zal los van de muur gebouwd worden waardoor er minder
geluidsoverlast en muurtrillingen zullen plaatsvinden als iemand van de trap afloopt.
De trap loopt door naar dak. De deur van de kooi beneden kan alleen vanaf binnenkant
geopend worden, de deur naar dak wordt afgesloten. Toegang tot het 3-hoog gedeelte
zal plaatsvinden via trap met valbescherming tussen het dak van het 3-hoog en het dak
van het 4-hoog gedeelte.

 Hekwerken: Het hekwerk van de galerijen en balkons wordt vervangen. Het nieuwe
hek van galerij zal 6 cm hoger zijn dan het huidige hek, de hoogte voldoet aan de
algemene woningbouw regels. De hoogte van het hekwerk op de 4e verdieping wordt
1.20 meter, nog eens 20 cm hoger dan de andere hekwerken, deze hoogte voldoet aan
de algemene woningbouwregels.

 Entree en postkasten: In de vergadering wordt besloten dat er een nieuwe entree
komt met geheel sluitende deuren bij de hoofdingang en de zijkant(en). Dit zal de
overlast van spelende kinderen in traphuis verminderen. Bewoners zullen per email en
nieuwsbrief op de VVE website op de hoogte gehouden worden van de voortgang van
zaken. Hoe de entree er precies uit zal zien, wordt door de bewoners zelf bepaald.
Vanuit de vergadering is voorgesteld een commissie te benoemen, een meerderheid
stemt voor. Op later tijdstip zal een digitale enquête m.b.t. ontwerp naar iedereen
gestuurd worden.

 Spouwankers: Er zullen nieuwe spouwankers worden geplaatst. De gemeente vereiste
een onderzoek maar dat zou duurder zijn dan het plaatsten nieuwe spouwankers,
vandaar dat besloten is om direct maar nieuwe spouwankers te plaatsen.



 Inpakken van de flat met isolatiemateriaal en afwerklaag. Na het inpakken is er minder
onderhoud aan de gevel en hopelijk minder lekkages. Tevens zal de flat beter
geïsoleerd zijn, daardoor besparen de bewoners energiekosten maximaal 5-10% per
jaar. Daarnaast krijgt de flat een nieuw aangezicht. Er zijn nog geen offertes opgesteld;
er is alleen een budgettaire prijs gemaakt voor een begroting. De bewoners zullen
verder worden geïnformeerd per mail en de nieuwsbrief op VVE website over de
voortgang.

 BTW: Om de problemen in de bouwsector aan te pakken heeft het kabinet een nieuwe
maatregel ingevoerd. Op renovatie en herstelwerkzaamheden worden een btw tarief
van 6% op arbeidskosten berekend, dit geldt vanaf 1 maart 2013 tot 1 maart 2014. Om
deze gunstig maatregel zoveel mogelijk te benutten is haast geboden, graag alle
bewoners snel reageren op enquêtes. Bestuur zal eventueel werkgroep opzetten om
de bewoners snel te informeren en te benaderen. Digitale ondersteuning, zoals
website, email, digitale enquête, zal in de toekomst zoveel mogelijk gebruikt worden,
om extra vergaderingen te voorkomen.

 Grind van de dak vervangen: Het grind op het dak moet vervangen worden. De dak is
in 2011 opnieuw gedekt maar het grind is toen niet vervangen (was niet aan aannemer
gevraagd en deze heeft hier ook geen opmerkingen over gemaakt). Uit bouwkundig
inspectierapport (door projectbureau Steeds uitgevoerd) bleekt dat de grindstenen te
klein zijn (kunnen er af waaien) en dus moeten worden vervangen.

 In de toekomst zal er een bouwkundig adviseur ingeschakeld worden om beter
toezicht te houden tijdens uitvoering van grote werkzaamheden.

 Technische Commissie planning 2013

 De plannen van het woningverbeteringsproject uitvoeren: aannemers selecteren,
offertes aanvragen, controleren alle werkzaamheden.

 De kelderdeuren zullen opgeschuurd en geschilderd worden.
 De kelderramen aan het straatzijde worden hersteld. Volgens de veiligheidsregels

moeten de ramen van kelders open kunnen, dus alle bewoners worden vriendelijk
verzocht hun ramen te controleren.

 Er wordt metselwerk gedaan om de scheuren te herstellen.
 Daar waar nodig zullen regenpijpen vervangen worden. TC verzoekt de bewoners

eventuele verstoppingen van regenpijpen door te geven.
 Het groen aan de straatzijde zal weggehaald worden wegens bovenstaande

werkzaamheden, er is gestemd en de meerderheid was voor het terugplaatsen van
begroeiing.

 Verlichting galerijen: de huidige verlichting zal vervangen worden door LED licht. LED
licht straalt naar beneden waardoor er minder licht in huis zal stralen.



 Overige

 Voordelen samenwerken met andere VvE’s (de flats rondom de grasveld): samen
subsidie voor groenvoorziening aangevraagd en gekregen van totaal circa € 80.000,-.
Dit bedrag zal besteed worden aan het weghalen van grote gevaarlijke bomen, en een
poging om de drainage onder het grasveld te herstellen teneinde de wateroverlast te
verminderen. Definitief plan wordt in overleg met gemeente en andere flats gemaakt.
Voor bomen is uiteraard kapvergunning nodig. Andere vormen worden nog
onderzocht.

 Kascontrole commissie is toezichthouder voor alle uitgaven.
 Vergoeding waarnemend TC Voorzitter: Dirk heeft ruim meer dan 50 uren gewerkt als

waarnemend TC Voorzitter. Hij krijg vergoeding voor 50 uren. Vergadering stemt
hiermee in.

 Nieuwe TC Voorzitter: Dirk wordt gekozen als nieuwe TC Voorzitter. De tweede
kandidaat Ron is daarop uitgenodigd als lid van het bestuur, hier stemt de ALV mee in.

 Mededelingen bestuur

 Grasveld en trappenhuis netjes houden, geen afval of etenswaren op grasveld gooien
of laten liggen, ook de VvE van de van Blankenheimstraat zal hierop worden
aangesproken.

 Galerij voor de deur zal door de bewoners zelf schoon en sneeuwvrij gehouden
moeten worden.

 Rondvraag

 Elektronische ondersteuning zal gebruikt worden om snel te kunnen beslissen over
keuzes die nodig zijn bij de detailuitwerking van alle bouwplannen.

 Email adres goed bij werken. Diegene die geen email heeft, zal per brief informatie
krijgen over de voortgang van zaken.

 Er zijn nieuwe “ja, nee” sticker systemen, dit zal meegenomen worden bij het ontwerp
voor onze nieuwe entree.

 Verkeersdrempel in de straat voor de flat om de rijsnelheid van het verkeer omlaag te
brengen is nog steeds niet geplaatst, VVE zal de gemeente hier nog een keer op
aanspreken.

 Speciale dank voor de aanwezigheid van de vertegenwoordiging vanuit projectbureau Steeds
en de firma Vermeulen!

De vergadering wordt afgesloten door de voorzitter.


