
Samenvatting van het koffie-uurtje met de bestuurder, donderdag 24 

januari 2019 te Groot Berg en Dal. 

De heer Bronstijn opent om 10.40 uur deze bijeenkomst en heet alle aanwezigen 

van harte welkom.  De heer Bronstijn geeft aan welke thema’s vandaag worden 

besproken en dat vandaag extra aandacht zal zijn voor duurzaamheid en de 

mogelijkheden voor GBD op dit gebied.  Door Elise wordt een korte samenvatting 

gemaakt. 

Voortgang Groot Onderhoud                                                                                

Maandag 7 januari jl. is firma Hagemans gestart met afwerking schilderwerk en 

onderhoud aan de galarijen en trappenhuizen van blok 1+2 (lift 5 t/m 8).  Alles 

loopt geheel volgens planning.  Er is een goede communicatie met werknemers 

Hagemans en betrokken bewoners.  Vooraf is iedereen schriftelijk over de gang 

van zaken geïnformeerd.  Momenteel houdt het winterse weer werkzaamheden 

enigszins tegen.  Gelukkig wordt er een ruime planning aangehouden. 

Duurzaamheid                                                                                                           

Op gebied van duurzaamheid valt voor GBD nog veel te onderzoeken.             

Denk hierbij aan: Het terugwinnen van elektra en het overschakelen van gas 

naar een schonere energiebron zoals het plaatsen van zonnepanelen.                           

Het toepassen van energetische maatregelen tijdens onderhoudswerkzaamheden 

en verbouwingen.  Het toepassen van dak- en muurisolatie. Bij nodige vervanging, 

kiezen voor de juiste installaties.  Ook zuiniger met water omgaan behoort tot 

de mogelijkheden.  Daarnaast zijn wet en regelgeving, het toekennen van 

subsidies etc. een belangrijk onderdeel om ons over te laten informeren.                                                 

Ervaringsdeskundigen stellen zich voor,                                                                                                                  

de heer Gideon Goudsmit van Energie-positief BV (al 50 jaar onderzoeker en 

uitvoerder op gebied van energie en duurzaamheid),                                                                                               

de heer Arno Smulders van YES (al enkele jaren onze vaste adviseur),                                       

de heer Carel Hagemans van Firma Hagemans (betrokken bij grote projecten en 

instanties zoals woningcorporaties waar duurzaamheid een hot item is).                                                                                          

De heren zijn uitgenodigd om eventuele vragen te beantwoorden en GBD te 

informeren over:                                                                                                                           

Welke ontwikkelingen er zijn op de markt en wat van toepassing is voor GBD.  

Welke investeringen moeten en/of kunnen worden gedaan, wat de kosten zijn en 

waarvoor subsidie kan worden aangevraagd.  
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Ook kleinere ingrepen en aanpassingen in algemene ruimtes én bij bewoners thuis 

- zoals de lampen vervangen voor Ledverlichting, toepassen van dubbele 

beglazing, gebruik van een energiezuinige douchekop etc. - maken een verschil en 

zal leiden tot een hoger wooncomfort.                                                                                  

Er kan worden geïnformeerd naar de voordelen van een collectief contract.    

Het advies voor de algemene ruimtes is om eerst bouwkundig stappen te maken 

en dan pas te investeren in installaties (er zullen in de toekomst goedkopere 

technieken komen).  De juiste volgorde is: eerst besparen en dan pas energie 

opwekken.   

Na alle informatie is er duidelijk behoefte aan een persoonlijk advies en wat er 

per appartement nog te verbeteren valt.  Het energielabel van de appartementen 

komt nu niet hoger dan E of D.                                                                                        

De heer Bronstijn nodigt de heer Goudsmid uit een inloop uur voor bewoners te 

organiseren voor vragen.                                                                                              

Het geven van individueel advies en bezoek per appartement kost + € 175,00.          

Met elke labelstap moet je rekening houden met € 5.000,00 per woning en kijken 

naar alle subsidiemogelijkheden vanuit de Gemeente.                                                  

Vanuit het Onderhoudsplan wordt dit jaar de buitenschil van het gebouw 

aangepakt.  Of naast het schilderwerk ook isolatie van muren en glas moet 

worden gedaan zal tijdens de ALV formeel worden besproken en besloten. 

Vervolgens zal er voor het nemen van juiste stappen een masterplan moeten 

komen.  Het opstellen van zo’n plan zal ongeveer 3 maanden duren.                                

Afhankelijk van de geldstromen zullen er stappen worden gezet van 1 jaar, 5 jaar 

of 10 jaar. 

Voor het aanvragen van subsidies wordt geadviseerd om eerst het masterplan af 

te wachten en hier goed geïnformeerd en selectief mee om te gaan.                            

Wordt subsidie toegekend dan moet je het ook gebruiken anders sta je zomaar 3 

jaar in de wacht. 

De heer Smulders van YES komt nog even terug op het afsluiten van collectieve 

contracten.  Voor gas zijn er collectieve contracten afgesloten én voor algemeen 

gebruik van elektra.  De keuze om dit voor de appartementen te regelen ligt bij 

de bewoners.  Er moeten zéker 25 bewoners meedoen om een collectief contract 

te kunnen afsluiten.  De kale inkoopprijs gaat van 0,07 naar ongeveer 0,05.                       

(Het bedrag wat u uiteindelijk betaald bestaat 30% uit energiekosten en 70% 

belasting en vervoerskosten). 
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Dat lijkt niet veel maar het is toch een besparing van 10% én u heeft het gemak 

dat het collectief is geregeld en YES de nodige onderhandelingen doet.  

Bovendien levert het voor GBD dan ook een zakelijk voordeel op.                                       

Mocht het Masterplan met alle onkosten tijdens de ALV niet worden 

goedgekeurd, gaan we dan samen naar de ondergang van dit gebouw ?                   

De heer Bronstijn zegt dat kosten deels zijn onder te brengen bij GO (in 

combinatie met energetische maatregelen en duurzaamheid) én het aanpakken 

van mogelijke subsidies.  Niets doen is geen optie, we moeten met de tijdsgeest 

meegaan, waar het behaaglijk en prettig wonen is. 

Cultuur Club                                                                                                               

De heer Goettsch praat namens de Cultuur Club even bij over de afgelopen 

activiteiten.  De 1ste bridgedrive 11 december jl. was een mooie opwarmer voor 

een gezellig terugkerend evenement.  Op dinsdag 5 februari a.s. is de volgende 

bridgedrive. Het optreden van Toujours l’Amour tijdens de Nieuwjaarsreceptie 

werd zeer op prijs gesteld.  De opkomst voor de film Out of Africa en 

Cultuurcafé was goed.  

De komende maand wordt weer cultureel gevuld met een verrassend stuk over 

Mariken van Nieumeghen op zondag 10 februari, filmavond en Cultuurcafé. 

In maart zal er weer een klassieke muziekuitvoering zijn op een zondagmiddag. 

De Ledenraad (LR)                                                                                                

De heer Jacobs spreekt namens de LR.  Gisteren 17 oktober is er overleg 

geweest.  Een van de besproken punten is dat ook de LR te maken heeft met de 

privacywet.  Er is besloten om bij te behandelen onderwerpen geen namen meer 

te vermelden maar alleen het onderwerp en reacties te beschrijven.                         

Iedere maand wordt van het geen is besproken, notulen bij het Vesac Bulletin 

gevoegd. 

Overige mededelingen                                                                                                         

.Begin januari heeft u allen een privacy-statement (A.V.G.) ontvangen met 

daarbij een toestemmingsformulier.  Tot op heden heeft de heer Bronstijn pas 

50 reacties terugontvangen.  Daarom nogmaals een oproep om het formulier 

ondertekend bij hem of receptie af te geven.                                                          

Inmiddels is het privacy-statement ook op de website geplaatst en aangepast 

voor nieuwe bewoners.  Vanaf april 2019 is het voor leden/eigenaars van de 

VESAC mogelijk, om op deze vernieuwde website in te loggen en diverse 

verslagen en bulletins te downloaden.                                              3.      



Het, op persoonlijke titel, ongevraagd verspreiden van documentatie in huis, valt 

ook onder privacy van bewoners.  Richt uw schrijven aan LR of Bestuur en uw 

verhaal wordt dan formeel gedeeld.  Anonieme brieven worden niet meer 

behandeld. 

.Schoonmaakbedrijf “CCS Schoonmaak” heeft per 1 januari 2019 de 

werkzaamheden op GBD overgenomen van Schoonmaakbedrijf Wouters.  Intern 

veranderd er voor GBD niets en blijft Elke trouw en naar ieders tevredenheid 

haar werk doen.                                                                                                                          

CCS heeft van lift 1 t/m 4 én de terrasappartementen, de ramen gewassen.              

Als Hagemans de werkzaamheden bij lift 5 t/m 8 heeft afgerond zal ook bij dit 

gedeelte van het gebouw de ramen worden gezeemd.   

.De aanwezige hoogwerker, gebruikt door de glazenwassers en mannen 

Hagemans, stond in verband met slecht weer, enkele dagen stil.  Luuk heeft van 

de gelegenheid gebruik gemaakt en enkele bomen vakkundig geveld en 

bijgewerkt.  Zowel aan de voorkant als achterkant van het gebouw zijn 

overhangende takken en zieke struiken verwijderd.  Bij lift 1, 2 en 3 is meer 

zicht en ruimte gecreëerd.  Enkele bomen bij lift 8, die het zicht naar het dal 

belemmeren, én de aangetaste Lindeboom in de patiotuin, worden 15 maart a.s. 

geveld. 

.Maaltijdvoorziening GBD, per 1 januari 2019 verzorgd door Eetmeesters, heeft 

in verband met deze overname een moeizame start gehad.  Inmiddels is de 

keuken fris en schoon, apparatuur is  hersteld.  Op kleine aanpassingen na klaar 

voor gebruik.  De nieuwjaarsreceptie  vrijdag 4 januari jl. was goed verzorgd.  

Momenteel maken dagelijks tussen de 30 en 40 gasten gebruik van de 

maaltijdvoorziening.  Met veel enthousiasme worden er toekomstplannen gemaakt 

voor het o.a. verzorgen van een lunch etc.  

.Verzoek vanuit de Gemeente Berg en Dal om een permanent stembureau te 

vestigen op GBD. Woensdag 20 maart 2019 – verkiezingen voor de Provinciale 

Staten.  Donderdag 23 mei 2019 – verkiezingen Europees Parlement.                                         

Naast onze eigen bewoners zal het stembureau ook toegankelijk zijn voor 

overige bewoners van Berg en Dal.  In verband met de ruimte zal het restaurant 

worden ingericht als stemlokatie.                                                                                                       

De Eetmeesters zijn inmiddels op de hoogte gesteld.  Er zal koffie zijn en een 

maaltijd voor de  bemanning van het stembureau.  Om 17.30 uur zal voor 

bewoners de Tuinzaal ingericht zijn voor diner.                                                                     

GBD krijgt vanuit de Gemeente een vergoeding voor het beschikbaar stellen             

van de ruimte.                                                                                                    4. 



.Nogmaals een dringend verzoek aan alle bewoners om meubelstukken, planten, 

rollators etc. uit de lifthalletjes te verwijderen.  Bij calamiteiten is het 

belangrijk dat de weg van uw appartement naar de lift vrij toegankelijk is voor 

bijvoorbeeld de ambulancedienst of andere hulpverleners.  Dit uit veiligheid voor 

uzelf én uw medebewoners.  De huismeesters zullen half februari een 

controleronde maken en achtergebleven spullen verwijderen.  De opgeslagen 

spullen kunnen tegen het kwartiertarief ad. € 7,50 door u worden opgehaald.  

Het spijt de heer Bronstijn dat het op deze wijze moet maar het is noodzakelijk 

dat aan bovengenoemd verzoek gehoor wordt gegeven. 

.Er wordt geïnformeerd of er voor de te verwijderen struiken en bomen (o.a.  

Acacia’s achtertuin en 3 soorten Japanse Kers voortuin) worden vervangen voor 

iets nieuws. 

.S’nachts wel of geen sfeerverlichting aanlaten bij de receptie en het restaurant 

(het is allemaal Ledverlichting).  Meningen zijn hier over verdeeld.   

.Het is belangrijk dat alle buitendeuren goed op slot worden gedaan.  Er wordt 

nog gekeken naar het slot zij-ingang (winkelwagen).  Tevens het verzoek om de 

ingangen meer rolstoel- en rollatorvriendelijk te maken.                                             

De heer Bronstijn zal kijken wat er mogelijk is, dit in verband met het sluiten 

van de deuren. 

.Vrijdag 22 maart a.s. is het Verenigingsdiner.  Er komen inschrijflijsten bij de 

receptie.  Bewoners ontvangen een uitnodiging. 

.ALV voorjaar 2019 zal zijn op vrijdag 12 april 2019. 

 

De heer Bronstijn sluit, met dank aan alle aanwezigen, om 12.30 uur deze 

bijeenkomst.  Het eerstvolgend koffie-uurtje zal zijn op donderdag 21 

februari 2019. 

 

.-.-.-.-.-.-. 


