
Notulen van de Algemene Ledenvergadering 

VVE Waterappartementen 

 

Gehouden op 10 december 2019 in Cirkus Heerhugowaard `t Kruis 

Aanwezig leden: 29 

Afgegeven volmachten: 13 

Totaal stemgerechtigd 42 

 

Aanwezige bestuursleden en taken: 

Dhr. B. Paap  lid en voorzitter 

Mevr. I. Dol- Quint lid en vertegenwoordiger secretariaat 

Dhr. L. Folmer  lid en technische zaken 

Mevr. C. v/d Stoop ondersteunend lid 

Dhr. D. Hoornsman lid en verantwoordelijk MJOP  

 

Afwezig dhr. S van Ofwegen, penningmeester 

 

Aanwezig dhr. P Bijl namens het administratiekantoor Molenaar 

 

1. opening algemene punten 

Er is een herziene agenda gemaakt, de opkomst is erg klein. 

Dhr. B. Paap heet ieder welkom. 

 

2. Goedkeuring notulen vergadering 10 dec. 2018 

 De notulen zijn goed gekeurd 

 

3. Verslag Kascontrole commissie 

Na het overlijden van de heer Scholten heeft mevrouw S. Voorma zijn taak als lid kascontrole 

overgenomen. 

De kas zag er goed uit en is goedgekeurd.  

De kascommissie vervolgt haar taak in 2020. 

 

4. Toelichting Jaarverslag 2018-2019 

Dhr. P. Bijl licht het één en ander toe. 

Er zal rekening gehouden moeten worden dat de servicekosten voor het boekjaar 2021 ver-

hoogd worden. 

 

5. Grote projecten in ontwikkeling 

  A. MJOP, Het plan is zo ver gevorderd dat het bouwkundig bureau Provis is in geschakeld 

om voor ieder gebouw apart een MJOP te maken. 

Er waren genoeg bewoners die daaraan mee willen werken, door ze in hun appartement te 

laten kijken hoe het ervoor staat. 

Als het MJOP klaar is, wordt het naar de bewoners toe gestuurd om het resultaat in te zien.  

 

  B. De bewoners zijn eigenaar en daarom in principe zelf aansprakelijk voor het appartement. 



Echter, een aantal onderdelen binnen het appartement zijn niet alleen voor de eige-

naar/bewoner maar voor de gemeenschappelijke VVE de Waterappartementen. Geregeld is 

het niet helder welke onderdelen binnen het appartement voor de eigenaar/bewoner is en wel-

ke onderdelen voor de hele VVE de Waterappartementen is.  

Het bestuur gaat een document maken om een duidelijk onderscheid te maken tussen verant-

woordelijkheden voor de eigenaar/bewoner en de VVE de Waterappartementen.  

 

 C. CLV-installatie noodzaak of niet. 

Tijdens de ledenvergadering is in meerderheid besloten de CLV-installatie van onze gebou-

wen te renoveren zodat het voldoet aan de normen van nu. Het is mogelijk met het product 

Furanflex en geeft een garantie van tenminste 25 jaar. De renovatie kan rond €110.000, = kos-

ten. Gelukkig heeft de VVE de Waterappartementen goed gespaard en is het daarmee ook fi-

nancieel verantwoord. 

Er is naar bedrijven geïnformeerd om de CLV-installaties te inspecteren en een offerte uit te 

brengen voor de renovatie.  

Voor dat het zover is komt nog wel veel organisatie bij kijken, want alle bewoners moe-

ten/zijn verplicht een keer thuis te zijn omdat de installateur van de CLV-installatie de ketel 

moet ontkoppelen en weer aansluiten op de nieuwe situatie.  

  

Veel installatiebedrijven willen nu geen nieuw ketel installeren omdat onze huidige CLV-

installatie niet voldoet aan de huidige normen. De heer Paap is van plan met installatiebedrij-

ven te overleggen om duidelijk te krijgen dat de aansluiting op de oude installatie tijdelijk is 

en dat het daarmee tijdelijk verantwoordelijk is. De heer Hoornsman zegt dat bij de installatie 

van een nieuwe ketel een terugslagklep noodzakelijk is.  

 

  D. De lekkende ramen 

De oplossing waren niet alleen de rubbers, er zit een kier aan de kant van het scharnier. 

De eerste prijsopgave is €685, = per raam ex. B.T.W.  Het bestuur zoekt verder om het goed 

te laten herstellen voor een reëlere prijs. 

   

2. Gevelreiniging en glasbewassing 

Als het niet goed gedaan is moet het gemeld worden via de VVE mail. Dan wordt het hersteld 

door het schoonmaakbedrijf. 

De overeenkomst is opnieuw een jaar verlengd. 

 

3. Servicekosten bij niet automatische betaling. 

Als leden de servicekosten niet automatisch overmaken en het administratiekantoor moet ex-

tra werk aan te late betalingen of betalingsachterstanden dan worden er administratiekosten 

geheven. Het gaat om een bedrag van €1,50 per transactie met een maximum van €18, = per 

kalenderjaar. Eén en ander zal worden opgenomen in het huishoudelijk reglement. De aanwe-

zige leden gaan akkoord met dit voorstel en zal ook daarom worden uitgevoerd.  

   

4.Schoonmaak zaken 

 Wanneer de schoonmaak niet goed is, moet het gemeld worden.  De bewoners zijn zelf me-

deverantwoordelijk voor het gebouw. Kortom, als een gemeenschappelijk ruimte vuil wordt 



gemaakt door bijvoorbeeld een bedrijf die voor iemand werkt, dan draagt de eige-

naar/bewoner de zorg voor de schoonmaak van die ruimte. 

 

5. Professionalisering en toekomst van het bestuur v/d VVE de Waterappartementen 

1. Door allerlei omstandigheden is een bestuurslid gestopt en de voorzitter van het bestuur 

stopt met ingang van 1 juni 2020. Tevens zijn ook andere bestuursleden van plan een 

keer de taak neer te leggen. Kortom, een aantal nieuwe bestuursleden zijn heel drin-

gend noodzakelijk. Komen er geen nieuwe bestuursleden dan wordt een beheers kan-

toor ingeschakeld. Een beheers kantoor kost extra geld een dat kunnen de leden ook 

merken aan de verhoging van de servicekosten die met enkele tientjes per maand om-

hoog kunnen gaan. Op jaarbasis kan dit oplopen tot ruim €400, = per eigenaar/bewoner. 

Immers, bij een beheers kantoor betalen de leden een basisbedrag en voor additionele 

diensten een uurtarief. Ook is dan het volledige eigen beheer van onze VVE niet meer 

van toepassing.  

 

2. Besturen is tegenwoordig inzet van steeds meer tijd door vergaderingen en allerlei ne-

venwerkzaamheden als gevolg van de besluitvorming. Besturen kost dus niet alleen 

maar meer tijd maar vereist ook een zekere mate van professionaliteit. Besturen in ei-

gen beheer is nog goed te doen, zeker in samenwerking met administratiekantoor Mo-

lenaar. Echter, voor besturen in eigen beheer is daarom een redelijke vrijwilligersver-

goeding redelijk en kost gemiddeld op jaarbasis €55, = à €65, = per eigenaar/bewoner. 

Dan hoeven de servicekosten voor 2020 nog niet te worden verhoogd.  

 

De aanwezige leden van de VVE de Waterappartementen kiezen unaniem voor punt 5 lid 2 en 

wensen daarmee de VVE de Waterappartementen nog in eigen beheer te houden. Wij hebben 

afgesproken dat alle aanwezige leden nadenken over een bestuursfunctie en zullen ook niet 

aanwezige en geschikte leden aansporen een bestuursfunctie te overwegen. Wij hebben ook 

het volgende afgesproken dat: 

 

1. De potentiele bestuur kandidaten krijgen een gesprek over de inhoud van de gewenste 

functie. 

2. Nieuwe bestuur kandidaten recht hebben op een degelijke werkbegeleiding. 

3. Bestuursleden een vrijwilligersvergoeding ontvangen. 

4. Als nieuwe bestuursleden niet worden gevonden, dan wordt in het najaar van 2020 ge-

start met de ontbinding van het bestuur en voorbereiding tot overstap naar een beheers 

kantoor. 

5. Eén en ander wordt ook gepubliceerd op de website van VVE de Waterappartementen. 

 

 

 

6. Rondvraag  

   1. Zonnepanelen: De ontwikkeling hiervan wordt op de agenda van de VVE de Waterappar-

tementen gezet. 

   2. Beeldtelefoon voordeur: Door andere prioriteiten (CLV-renovatie) wordt dit weer gepar-

keerd.  



   3. Intercomproblematiek: Wordt in werking gezet. Als er klachten zijn kunt u dit op de mail 

melden dan ondernemen wij indien nodig actie.  

   4. Patio`s en balkons: onderhoud hiervan is in beheer van bewoner/eigenaar. 

 

7. Afscheid.  De heer L. Folmer heeft afscheid genomen als bestuurslid. Het ging de heer 

Folmer niet om zijn functie, maar zijn leeftijd en met name zijn gezondheid laat niet toe lan-

ger aan te blijven. Hij is 10 jaar lang lid geweest van ons bestuur VVE de Waterappartemen-

ten en heeft zich behalve als bestuurslid ook ingezet technisch ondersteuner van de VVE. Alle 

eigenaren/bewoners van VVE de Waterappartementen danken hem hartelijk voor zijn gewel-

dige inzet.  

 

 

 

 

 

 

 


