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1e alv 23 augustus 2016: 
 
1.   Opening 
Om 19.35 uur opent dhr. Kort de algemene leden vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
 
2.   Vaststelling aantal stemgerechtigden 
Aanwezig zijn 5 stemmen en 2 volmacht stemmen, samen 7 van de totaal 41 uit te brengen 
stemmen. Dit is lang niet voldoende om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen waarop de 
vergadering wordt gesloten. Besloten wordt dat op dinsdag 27 september 2016 de 2e alv wordt 
gehouden en er dan vergaderd zal worden ongeacht het aantal stemmen. 
 
2e alv 27 september 2016: 
 
1.   Opening 
Om 19.35 uur opent dhr. Kort de algemene leden vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
Namens HVMS is naast de heer Kort, mevrouw M. Bleij aanwezig. Zij zal de vergadering 
notuleren.  
 
2.   Vaststelling aantal stemgerechtigden 
Aanwezig zijn 8 stemmen en 5 volmacht stemmen, samen 13 van de totaal 41 uit te brengen 
stemmen. Deze vergadering is noodzakelijk als gevolg van onvoldoende quorum tijdens de 
algemene ledenvergadering van 23-08-2016. In deze 2e vergadering zal over de aanhangige 
onderwerpen een definitief besluit worden genomen ongeacht het aantal stemmen dat ter 
vergadering kan worden uitgebracht.   
 
3.   Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken en geen mededelingen. 
 
4.   Vaststelling notulen laatste algemene ledenvergadering d.d. 25 augustus 2015 
De heer Kort neemt de notulen per pagina door. Hierop komen geen vragen of opmerkingen.  
De notulen worden vastgesteld.  
 
5.   Vaststelling jaarrekening boekjaar 2015 en verslag kascommissie 
De heren De Git en Poppes hebben de stukken bij HVMS gecontroleerd.  
Zij hebben 3 punten welke zij onder de aandacht van de leden willen brengen, namelijk: 
1. Het onderhoud van de lift is van Structon overgegaan naar Trust Liftservice. De 
dictators/deurcontacten en de deurgrendels zijn vernieuwd.   
2. Er is ruim € 100.000,00 aan spaargeld aanwezig en de kascommissie stelt voor dit over 2 
banken te verdelen. De heer Kort zegt eerst de kosten voor de aankomende werkzaamheden te 
willen afwachten. Daarna zal HVMS nagaan bij welke banken het restant zal worden 
ondergebracht. (actie) 
3. Contract Nuon nazien, indien mogelijk tegen gunstig tarief oversluiten. (actie)  
 
De heer De Git merkt op dat de achterstand in de VVE bijdrage nogal hoog is. Met name de 
woning van de heer Glas (nr. 198) welke wordt verhuurd, valt op. Wellicht kan de bank worden 
aangeschreven om de hypotheek wegens verhuur te ontbinden. 
Ook is er een achterstand van € 10.000,00 bij een inmiddels vertrokken eigenaar. De heer Kort 
legt de procedure bij de deurwaarder uit en zegt te zullen nagaan of er mogelijkheden zijn om de 
procedure te bespoedigen. (actie) 
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Verder zijn er geen opmerkingen. De kascommissie stelt voor het bestuur décharge te verlenen 
voor het gevoerde financiële beheer over 2015. De leden stemmen hiermee in. De jaarrekening 
2015 wordt door de leden vastgesteld nadat de heer Kort deze met de leden heeft doorgenomen. 
 
6.   Benoeming kascommissie boekjaar 2016 
Mevrouw M. Wouters (huisnr. 258) en mevrouw W. de Jong (huisnr. 208) vormen de 
kascommissie voor boekjaar 2016. De heer G.C. Kremer (huisnr. 196) is reserve lid.  
 
7. Vaststelling begroting boekjaar 2016 en maandelijkse bijdrage 2016. Voorstel: 
handhaven 
Dhr. Kort neemt de begroting door. Hierover zijn geen vragen. De leden gaan akkoord met 
handhaving van de maandelijkse bijdrage.  
 
8. Machtiging bestuur voor het treffen van rechtsmaatregelen bij achterstand in betalingen 
van de maandelijkse- en eenmalige bijdragen van de leden.  
De leden stemmen unaniem voor het verlenen van de machtiging aan het bestuur.  
 
9. Technische zaken  

• Vervangen voegwerk kopgevel en balkonzijde (2016/2017) en galarijzijde (2017) 
• Isoleren van de gevels (2017) 

 
De heer Kort wil deze 2 punten gelijktijdig laten uitvoeren. Hiervoor is voldoende in kas. Helaas is 
het financieel niet mogelijk de galerij ook direct mee te nemen. Er zal dit jaar met de 
werkzaamheden worden gestart en de leden krijgen hierover 2 weken voor aanvang bericht.   
De eigenaren die hun balkon aan de binnenzijde hebben gesausd dienen dit na de 
werkzaamheden zelf te herstellen.  
Per gevel zal er een steiger worden geplaatst. Indien nodig kunnen eigenaren hiervan 
gebruikmaken.  

 
10. Bestuursverkiezing 
I.v.m de verhuizing van de voorzitter dhr. Ligtvoet heeft de VVE momenteel geen bestuur. Dit is 
absoluut een onwenselijke situatie voor de VvE en wordt er dringend een oproep aan de leden 
gedaan zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie.  
Vanavond is er geen bestuurslid aanwezig. De heer Kort stelt voor een geheel nieuw bestuur te 
kiezen. Hiervoor worden 3 kandidaten gezocht.  
Uiteindelijk melden zich hiervoor aan: de heer G.C.A. van Dijk (huisnr. 230) en de heer A. de Git 
(huisnr. 232). 
Mevrouw Ergun (huisnr. 256) treedt af als bestuurslid. (actie) 
 
11. Rondvraag   
De heer Vogel (huisnr. 246) vraagt of er nog meer werkzaamheden in de planning zijn. De heer 
Kort zegt dat tijdens het voegwerk de raamdorpelstenen en de muurafdekkers ook opnieuw 
gevoegd gaan worden. Tevens worden de kapotte raamdorpelstenen/muurafdekkers vervangen.  
Ook zegt de heer Vogel dat de waterputten met hoofdleidingen zich onder de grond bevinden. Dit 
is niet handig als de hoofdleiding moet worden afgesloten. De heer De Git stelt voor bij de putten 
een gekleurde tegel te plaatsen zodat deze herkenbaar is. Ook zal de put eventueel verhoogd 
worden omdat deze nu op zo’n 60 cm diepte zit. (actie) 
 
De heer Kremer (huisnr. 196) zegt de beugel, welke dient om te voorkomen dat auto’s te ver 
doorrijden, na reparatie hiervan nog in zijn bezit heeft. Hij heeft een sleutel nodig om hem te 
kunnen plaatsen en vraagt wie er in het bezit is van een sleutel. De heer Dees (huisnr. 238) 
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denkt een sleutel te hebben. Hij gaat dit na. De heer Kort stelt voor dat de beugel en de sleutel 
bij HVMS worden afgegeven zodat hij het kan laten plaatsen. (actie) 
 
Dhr. Kremer zegt dat er veel afval op het grasveld ligt en stoort zich hier aan. Hij roept de leden 
op medebewoners hierop aan te spreken. De heer De Git zegt dat er een app bestaat genaamd 
“omgevingsalert” waarmee het mogelijk is dit soort zaken snel aan de Gemeente te melden.  
 
De heer Van Dijk zegt dat er regelmatig wasmachines en vaatwassers draaien na 23:00 uur. Dit 
is zeer storend. Besloten wordt dat dit na 22:00 uur niet meer is toegestaan. (actie) 
 
De heer De Git vraagt wanneer het MJOP gereed is. De heer Kort is hiermee bezig en zal t.z.t. 
op de site worden geplaatst. (actie) 
De heer De Git vraagt hoe lang het huidige energiecontract nog loopt. Het is wellicht voordelig 
om het volgende contract voor een korte termijn af te sluiten omdat dit flexibeler is. De heer Kort 
zal dit nagaan. (actie) 
 
Dhr. Vogel zegt dat plafond in het ketelhuis lekt. Hij vraagt zich af of dit al is verholpen. De heer 
Kort zal dit nakijken. (actie)  
 
12.  Sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde bedankt dhr. Kort de leden voor hun aanwezigheid en inbreng en 
sluit om 20.20 uur de vergadering.  
 
Opgemaakt door mw. M. Bleij (HVMS) en goedgekeurd in de vergadering van …-…-2017. 
 
 
Voorzitter          Administrateur HVMS 
 
…………………       ………………… 
 
 
 

     Actielijst 
 
Actiepunt:         Uitvoerder:  
 
Eventueel onderbrengen spaargeld bij 2 banken 
na uitgave groot onderhoud      HVMS 
Energiecontract piekvermogen     HVMS/dhr. Kort 
Procedure bij deurwaarder nagaan     HVMS 
Wijziging bestuurssamenstelling KvK    HVMS/dhr. Schut 
Gekleurde tegels voor waterputten     HVMS 
Wasmachines, drogers en vaatwassers dienen 
na 22:00 uur niet meer te draaien     Leden 
Laten plaatsen beugel t.p.v. huisnr. 182    HVMS/dhr. Kort 
MJOP gereedmaken en op site plaatsen    HVMS/dhr. Kort 
Looptijd energiecontract nagaan     HVMS/dhr. Kort 
Lekkage plafond ketelhuis nagaan     HVMS/dhr. Kort 


