
VESAC GROOT BERG EN DAL 

Notulen van de Algemene Leden Vergadering gehouden op vrijdag 20 april 

2018. 

1.Opening                                                                                        

1.1  De heer Bogaard opent de vergadering om 10.56 uur met een hartelijk 

welkom. Er is een bericht van verhindering afgegeven door mw. Buijsrogge.                                                                                                            

1.2 De heer Boogaard leest de namen van de bewoners die de afgelopen twaalf 

maanden zijn overleden, mw. Avéres-Witteveen en haar zoon dhr. Jan Avéres, 

mw. Hagemans-Jansen, dhr. Versteeg, mw. van Son, dhr. van Megen,                     

mw. van Gendt, mw. van Oeyen-sonnen, mw. Ellul-Kelly, dhr. Scholte, dhr. Blom,                                            

mw. Westerbeek van Eerten-van Berckel, mw. van Kol-van Rijswijk,                                       

mw. van den Hoogen-Janssen, dhr. Kregting.                                                            

Staand met een moment van stilte gedenken wij genoemde bewoners en hun 

naasten.                                                                                                                            

1.3 De vergadering wordt genotuleerd door Elise van Fulpen                                  

1.4 Er worden 3 stemopnemers aangewezen, mevrouw Rosmalen,                             

de heer Jacobs en de heer Munting.                                                                         

1.5 Er zijn 54 personen aanwezig en er zijn 13 machtigingen afgegeven.  Er zijn 

totaal 858 stemmen aanwezig.  Het quorum is 859.  Voor besluitvorming is een 

ruime meerderheid aanwezig.                                                                              

1.6 Vaststellen agenda. De heer Boogaard geeft aan dat “Verloop revitalisering 

2013 tot heden” als agendapunt 4. wordt toegevoegd:.  Hierdoor zullen overige 

agendapunten doorschuiven maar blijven ongewijzigd.                                                      

De vergadering gaat hiermee akkoord.                                                                               

1.7 Ingekomen stuk inzake discussie vaststelling vergoeding logeerkamers, is als 

agendapunt toegevoegd. 

2.Vaststellen notulen Algemene Leden Vergadering 24 november 2017                 

2.1 De notulen worden door de heer Boogaard per pagina doorlopen                             

op tekst en inhoud.  Agendapunt 6, pagina 5, 2e alinea, regel 2; ‘inmiddels 

overleden mevrouw Scholte’  De heer Munting merkt op dat dit moet zijn; 

inmiddels overleden heer Scholte.  Agendapunt 7, pagina 7, 3e alinea; ‘De heer 

Oostendorp vraagt om naast het blijven bewaken van de situatie rondom “behoud 

in eigen beheer en projectontwikkelaars” bewoners halfjaarlijks tijdens de ALV 

te informeren over de stand van zaken’                                                              1.                 



De heer Oostendorp herinnert de voorzitter aan deze afspraak.                            

De heer Boogaards komt hier bij “agendapunt 3. Mededelingen” op terug.                                                                                                                                                                                                     

2.2 Actielijst ALV 24 november 2017:    

- Er wordt onderzocht of de begroting wat luchtiger kan worden 

gepresenteerd, daarom met een luchtfoto de presentatie begonnen.     

De financiën zijn zoals ze zijn maar daarbij kijken we ook wat we 

allemaal hebben gedaan dit jaar. 

- Mogelijk realiseren vervangen meterkasten lift 3 t/m 8, staat voor 

eind 2018 of begin 2019 op de wensenlijst. 

- Aankleding lifthalletjes, wordt doorgeschoven tot alle overige interne 

verbouwingen afgerond zijn. 

- Project entree, receptie en toiletten, is in volle gang. 

- Vervangen/herstellen houten delen en kozijnen voorgevel, is afgerond. 

- Vervangen gasleidingen, staat op planning voor 2018. 

- Aanpak hemelwaterafvoeren, ingepland eind 2018 of later.                                              

- Aanpak garageboxen (daklijsten etc), staat op planning voor 2018. 

- Afwerken schilderwerk galerijen en balkons, ingepland 2e helft 2018. 

- Vervangen bekisting verwarmingsbuizen op dak bij lift 1+2 (blok 4), 

wordt gelijktijdig meegenomen met het vervangen van de gasleidingen. 

- Herstel verzakkingen straatwerk voorterrein, de extreem slechte 

stukken zijn inmiddels aangepakt. 

- Onderzoek naar protocol dat gehanteerd wordt bij het benoemen van 

leden van verdienste (erelid) binnen de VESAC, hierover is in het RvS 

of HR geen wettelijke regel voor opgenomen.  Het benoemen tot Lid 

van verdienste zou een goed alternatief kunnen zijn. 

- Noodzakelijke aanpassingen restaurant, het elektra van de verlichting 

langs de ramen is niet meer naar behoren en zal worden vervangen.  

Dit zal zijn na afronding project entree/receptie. Er volgt nog een 

inspectie om te zien wat nog meer moet gebeuren.                     

Er zijn verder geen op- of aanmerkingen. Daarmee worden de notulen van 

24 november 2017 goedgekeurd en vastgesteld. 

3.Mededelingen                                                                       

De heer Bogaard geeft informatie over de ontwikkeling van eigendom 

appartementsrechten en de interesse van externe beleggers voor GBD.            2.             



Momenteel zijn er 11 appartementen en 9 garages in bezit van beleggers (niet 

gerelateerd aan bewoners).  Het hieraan verbonden aantal stemmen voor de ALV 

zijn 128. Ten opzichte van het totaal aantal stemmen van 1564 is dit 8,3%.                    

Dat betekent dat er wel een beleggersvorm aanwezig is maar er geen druk kan 

worden uitgeoefend.  De absolute stemming ligt bij de bewoners. 

De heer Munting vraagt of er ook garages worden verhuurd aan buitenstaanders.  

De heer Bronstijn zegt dat dit is toegestaan maar dat hiervoor dezelfde regels 

gelden als het verhuren van een appartement.            

Mevrouw van der Meer vraagt of er controle is over wat er in de garages word 

geplaatst, zoals het houden van brandbare stoffen.  De heer Bronstijn zegt dat 

hier zicht op word gehouden. 

4.Verloop revitalisering vanaf 2013 tot heden                                                         

Met behulp van een presentatie geeft de heer Bronstijn een overzicht van de 

verrichtte en nog te verrichten werkzaamheden op GBD. 

2013-2014 Algehele balkonrenovatie zoals het vernieuwen van metselwerk, 

balkontegels, dakrelingen, glazenwassersplateaus, isolatie en schilderwerk 

kozijnen.                                                                                                                       

2014-2015 Herstellen van de tuinmuren. Het plaatsen van nieuw hekwerk en 

camerabewaking. Het gehele terrein voorzien van nieuwe straat- en 

gevelverlichting rondom het gebouw.                                                                              

2015  Verbouwing en realisatie nieuwe keuken met betrekking tot 

maaltijdvoorzieningen.                                                                                                    

  De dakbedekking van de puntdaken (pyramides) vervangen.                  

2016  Verbouwing en realisatie nieuwe tuinzaal ten behoeve van de 

maaltijdvoorziening en recreatie.                                                                                   

  Een start gemaakt met extra werkzaamheden aan het bos (eigen 

terrein) zoals het uitdunnen en kappen en het herstellen van de zichtlijnen.                                                                                                              

2017  Vervangen dakbedekking lift 7 en 8.                                                                 

  Modernisering en revitalisering van de gangen en openbare ruimten 

op de begane grond.                                                                                                    

  Modernisering hoofdingang op energetisch gebied en het  

vernieuwen van de gevelverlichting.                                                                        
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Modernisering van de facilitaire ruimten op elektronisch, 

bouwkundig en energetisch gebied.                                                                            

2018           Aanvang modernisering van toiletten, entree en receptie.                                

  In planning het vervangen van de gasleidingen en noodzakelijk                                                                                                                  

onderhoud. 

De heer den Hartog informeert wanneer de tussenschotjes op de balkons van de 

terrasappartementen worden aangepakt, want dat is hard nodig.                         

De heer Bronstijn zegt dat dit met werkzaamheden GO wordt meegenomen. 

De heer Munting zegt dat het terrein bij het bos beneden niet is afgesloten en 

vraagt of hier officiële verbodsborden staan.  De heer Bronstijn twijfelt 

hierover maar de heer Steinmann zegt dat er borden met verboden toegang 

staan. 

De heer Lemmens kijkt vanuit zijn appartement op het dak bij de uitgang 

winkelwagen en zegt dat daar altijd water op staat waardoor de daklijsten zijn 

aangetast en het lekt.  De heer Bronstijn laat weten dat dit zal worden opgelost.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5.Vaststellen Jaarrekening 2017                                                                               

Inleidend vertelt de heer Boogaard dat tijdens het voorbereidende koffie-

uurtje van do. 19 april jl. alles stapsgewijs is doorlopen en gestelde zijn vragen 

beantwoord.                                                                                

Het jaar 2017 is met een negatief resultaat afgesloten, veroorzaakt door een 

aantal onvoorziene uitgaven met als grootste post de nodige aanpassingen na 

controle van het gebouw op veiligheid (o.a. brandveiligheid).                                  

Een fout in de verwerking van de energiekosten (ontstaan in de jaarrekeningen 

van 2014 en 2015) is in 2017 gecorrigeerd.                                                          

De energiekosten blijven stijgen door toename van de energiebelasting.                  

Groot onderhoud en modernisering verlopen volgens planning. 

De heer Boogaard loopt de Jaarrekening 2017 door, te beginnen bij                  

de Staat van Baten en Lasten.                                                                             

Het negatieve verschil van het netto resultaat ten opzichte van 2016 komt 

doordat de begroting 2017 op een aantal posten structureel te laag is geweest. 

De netto opbrengst (€ 55.000) van verkoop appartement 221a en 221b, 

vooruitlopend in de begroting van 2017 opgenomen, is nu toegevoegd aan het 

vermogen van de vereniging.                                                                                   
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De pensioenlasten zijn, door de lage rekenrente in de markt, aangevuld en deze 

kosten kunnen niet gecompenseerd worden door verdere daling van de totale 

personeelskosten.  Personeelskosten worden voor 2018 iets hoger begroot.         

 

Afschrijvingen op investeringen zijn voor 2018 hoger begroot (dit door ervaring 

uit voorgaande jaar).  In 2017 is totaal voor ruim € 46.000 geïnvesteerd aan 

verbeteringen (nieuwe badkamers + inrichting hotelkamer, nieuwe draaideuren).   

 

Onder huisvestingskosten en onderhoud gebouwen/terrein zijn er een aantal 

onvoorziene (eenmalige) uitgaven geweest en dus niet in de begroting voor 2017 

opgenomen.                                                                                                            

Op nadrukkelijk verzoek van de Veiligheidsregio Zuid en de Brandweer, is er voor 

meer veiligheid in het gebouw, uitbreiding geweest van het aantal brandmelders, 

pictogrammen en het alarmsysteem.  Mede daardoor is in combinatie met de 

renovatie van de gangen en de plafonds ook gelijk het noodverlichtingsplan 

(inclusief bewegingssensoren en ledverlichting) in het gehele pand aangepast en 

zijn de draaideurautomaten (nieuwe bekabeling) vervangen.                                  

Aansluitend is de aanpak van de luifel/hoofdingang naar voren gehaald met het 

vernieuwen van het elektra en het aanbrengen van isolatieglas.                                                     

 

Verklaring hoge energiekosten. In de jaarrekening van 2014 en 2015 is er een 

fout in de verwerking gemaakt.  Deze correctie met een effect van € 25.000 is 

in 2017 afgeboekt.  Verder worden alle verbruiksbesparingen in het gebouw en 

de appartementen, teniet gedaan door de stijging van de energiebelasting.              

In de najaarsvergadering zal er gesproken moeten worden over de tariefstijging 

van de energiekosten.                                                                                                

 

Hogere exploitatie en machinekosten door aanpassen van het ICT en 

printernetwerk, nieuwe telefoon en kosten nieuwe pomp blok 4 (lift 1 en 2). 

 

Hogere verkoopkosten door het organiseren van sociale evenementen op GBD 

(kerst, nieuwjaarsbijeenkomst, filmavonden, verenigingsdiner).                                       

Door de voordelige marktomstandigheden zullen er minder kosten voor het 

organiseren van open dagen zijn.                                                                                         

 

Zorgkosten aanzienlijk hoger (€ 15.000) dan begroot in verband met sanering van 

het acht jaar oude zorgnetwerk.     

 

Kijkend naar de Balans wordt opgemerkt dat er in het FGO een betere eindstand 

is bereikt dan in de begroting 2017 is opgenomen.                                                    
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Omdat we sinds vorig jaar met een gedetailleerd onderhoudsplan werken, is de 

hoogte van de reservering afhankelijk van de uit te voeren posten.  Streven is 

deze ca. € 200.000 te laten zijn.  Op dit moment voldoet de stand FGO                

per 31-12-2017 al aan de nieuwe wettelijke eis van 2020 van 0,5% van de 

verzekerde waarde.   

 

De opbouw van werkzaamheden GO van 2018 met een ontwikkeling tot 2021 

maakt alles inzichtelijk qua noodzakelijk onderhoud.  Daarnaast is er natuurlijk 

ook een wensenlijstje. 

 

De cijfers van 2017 worden in deze ALV afgesloten met de belangrijkste 

aandachtspunten en dat zijn                                                                                         

.de snelheid van onderhoud en modernisering goed te afstemmen met de 

liquiditeitspositie.  Met als gevolg dat de in 2018 gemelde werken in het FGO 

worden uitgevoerd maar er geen nieuwe projecten in 2018 worden opgestart                    

.de prijsontwikkeling op de bouw- en onderhoudsmarkt en de snelle stijging van 

de energiebelasting.                                                                                                           

 

De servicekosten zijn naast alle ontwikkelingen nooit meer geïndexeerd en 

moeten richting 2019 misschien iets verhoogd worden.  In de najaarsvergadering 

komt hierover een voorstel. 

 

De heer Boogaard laat weten dat we over de jaarcijfers 2017 een 

samenstellingsverklaring van de accountant hebben ontvangen. 

 

De heer van Doorn vraagt of er een duidelijke splitsing is tussen bos- en 

tuinonderhoud.                                                                                                             

De heer Bronstijn zegt dat voor het regulier tuinonderhoud maandelijks volgens 

contract wordt gefactureerd.  Werkzaamheden aan het bos worden apart in 

rekening gebracht. 

 

Bij acclamatie gaat de Vereniging van Eigenaars Vesac Groot Berg en Dal 

met grote meerderheid akkoord met de jaarrekening 2017 en stelt de 

Jaarrekening vast conform artikel 12.2 RvS. 

6.Voorstel voor bestemming saldo 2017                                                          

Volgens Art. 11-4 zal een overschot aan de eigenaars worden gerestitueerd en 

een tekort dient binnen één maand te worden aangezuiverd tenzij de  

vergadering anders besluit.                                                               
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Het bestuur en RvC stellen voor de restitutie aan de eigenaars achterwege te 

laten en het negatief saldo ten laste te brengen van het eigen vermogen. 

Bij acclamatie gaat de Vereniging van Eigenaars Vesac Groot Berg en Dal 

met grote meerderheid akkoord met de voorgestelde bestemming         

saldo 2017 conform artikel 11.4 RvS.                                                                                                                                                                                          

7.Decharge bestuurder                                                                                        

Namens RvC stelt de heer Boogaard voor, na goedkeuring van de Jaarrekening 

2017,  de bestuurder decharge te verlenen voor het door hem gevoerde beleid. 

Onder applaus voor de heer Bronstijn gaat de vergadering akkoord.   

8.Logeerkamers                                                                       

De heer Boogaard verwijst naar het ingekomen schrijven over de tarieven van de 

logeerkamers en zegt dat, per kamer, het gemiddelde gebruik van de 

logeerkamers in 2017, 1,6 nacht(en) per week is.                                                                                        

Van alle bewoners maakt 15% gebruik van de aanwezige logeerkamers.                          

Is het redelijk om de overige 85% mee te laten betalen?                                          

Logeerkamers zijn geen openbare ruimtes.  U krijgt een sleutel en dan is het 

bestemd voor privégebruik.  De renovatiekosten ad. € 20.000 vallen onder GO 

maar verblijf- en gebruikskosten zijn voor rekening van de bewoner die er op een 

gewenst moment gebruik van maakt.                                                                                

Vóór de renovatie is er altijd een vergoeding gevraagd en wat is een redelijke 

vergoeding ná de renovatie?                                                                                   

De heer Boogaard noemt op welke kosten er gemaakt worden bij het gebruik van 

een logeerkamer.  Denk hierbij aan schoonmaakkosten, water, elektra en 

administratiekosten, de mensen die het moeten verzorgen en de tijd die daar bij 

nodig is.  Het is een gedragen onderzoek van de Ledenraad wat de Raad van 

Commissarissen onderschrijft ! 

De heer Bronstijn voegt hier aan toe dat voor een langere periode 

prijsafspraken kunnen worden gemaakt. 

 

Het voorstel aan de Vereniging van Eigenaars Vesac Groot Berg en Dal is om 

de tarieven van E 30,00 voor de eerste nacht, en E 20,00 voor de 

opvolgende nachten vast te stellen. 

 

Mevrouw Kuijer vindt het begrip hotelkamers verwarrend.  GBD heeft geen 

horecabestemming dus het zijn logeerkamers.                                                   7. 



 

Mevrouw Leenart vraagt wanneer de nieuwe tarieven ingaan.                                   

De heer Bronstijn zegt met ingang van heden 20 april 2018. 

 

De heer Drienssen zegt dat we allemaal eigenaar van het complex zijn en er veel 

geïnvesteerd is in de vernieuwde logeerkamers.  Buiten de bewoners om hebben 

kosten de prijzen beïnvloed en hij vindt zo’n kleine verhoging een slecht voorstel.                                                                                           

 

De heer Oostendorp vraagt of de uitgangspunten correct zijn.  Wat staat er in 

het RvS in art. 18 over gemeenschappelijke ruimtes of privéruimtes en 

facultatieve diensten voor de vereniging of voor de gebruiker.                                                     

De heer Boogaard zegt dat logeerkamers als privéruimtes moeten worden 

aangeduid omdat men als gebruiker daar de sleutel van krijgt. 

 

De heer den Hartog vindt het fijn dat de mogelijkheid er is en vindt de 

gevraagde tarieven redelijk.                                                                                                                        

 

De heer van der Meer zegt dat hij voor een verblijf van meerdere nachten, voor 

alle nachten € 30,00 heeft moeten betalen en schenkt (symbolisch) het teveel 

betaalde bedrag aan de vereniging. 

 

De heer Boogaard vraagt om te stemmen over de voorgedragen tarieven door 

middel van handopsteking.  De grote meerderheid gaat akkoord, er zijn 3 

stemmen tegen het voorstel. 

 

9.Stand van zaken Groot Onderhoud (G.O.), modernisering en planning 

2018/2019.    

De heer Boogaard geeft het woord aan de heer Bronstijn. 

 

2017 heeft in het teken gestaan van GO en revitalisering van gangen en openbare 

ruimten op de begane grond.  Eind 2017/begin 2018 is er een start gemaakt met 

de operationele- en financiële planning inzake revitalisering entree, receptie en 

toiletten bij de hoofdingang.  Werkzaamheden voorportaal hoofdingang zijn 

reeds gerealiseerd.  Het definitieve plan van aanpak, gemaakt in samenwerking 

met binnenhuisarchitect dhr. De Ruyter, bouwkundig architect dhr. Zomer, 

klankbordgroep, LR en RvC, staat.  In februari jl. is een start gemaakt met de 

toiletgroepen en deze zullen, naar verwachting, in mei klaar zijn voor volledig 

gebruik.   

 

Naast het mutatieonderhoud staan er 3 projecten in de planning voor 2018           
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-project modernisering entree en receptie (planning oplevering voor 

zomervakantie)                                                                                                                 

-project vervangen gasleidingen inclusief bekisting dak blok 4 (lift 1-2)                        

-project vervangen houten delen buitenzijde voorzijde hoofdingang (galerijen en 

gevels).  Dit is inmiddels naar tevredenheid uitgevoerd en afgerond. 

 

Het meest ingrijpende project nu is aanpak entree en receptie.  Er is inmiddels 

een noodvoorziening voor de receptie gecreëerd.  Oude bedrading, bekabeling 

etc. van de oude receptie is inmiddels gesaneerd.  In de technische ruimte bij de 

huismeesters is alles in kaart gebracht en waar nodig opnieuw (in nieuwe aparte 

groepen) aangelegd.  De bouwactiviteiten vinden in het hart van het gebouw 

plaats waardoor u het dagelijks kan volgen.  In volgende koffie-uurtjes blijven 

we u informeren. 

 

Verder wordt in 2018 alleen nog noodzakelijk (mutatie-)onderhoud verricht.  

Hoofdzakelijk in de openbare en gemeenschappelijke ruimten.                                          

Wat er gedaan gaat worden is afhankelijk van de conditiemetingen en wat is 

opgenomen in het MJOP.  Indien mogelijk zullen werkzaamheden gecombineerd 

worden uitgevoerd. 

Naast het regulier onderhoud volgens MJOP zijn er enkele werkzaamheden die 

mogelijk uitgevoerd kunnen worden                                                                               

-Afwerken schilderwerk en onderhoud aan de galerijen, trappenhuizen en overig 

houtwerk wat jarenlang is doorgeschoven en niet langer kan worden uitgesteld.            

–Vervangen van hemelwaterafvoeren lift 1 t/m 6.                                                    

-Onderhoud garageboxen (daken en metselwerk penanten).                                      

–Mutatie-onderhoud en energetische maatregelen (isolatie gevels en ramen) 

restaurant. Ook het elektra voldoet niet meer aan hedendaagse eisen en moet 

vervangen worden.  Op veler verzoek zal het huidige karakter van het restaurant 

in stand worden gehouden.                                                                                                      

–Het blijven monitoren functioneren verwarmingsketels.  Dit gebeurt in overleg 

met YES, Kropman en energiemaatschappij ENGIE.  Regelmatig onderhoud geeft 

duidelijkheid over een nog redelijke conditie maar het is niet uit te sluiten dat 

eerdere vervanging nodig is.  GBD heeft goede ketels staan met een rendement 

van 108% op de laagste verbrandingswaarde.  Besparing is dus geen reden om de 

ketels voortijdig te vervangen.  

 

Verder zullen in 2018 en 2019 geen nieuwe projecten worden opgestart.  Het is 

nu tijd voor rust in huis en op de tekentafel maar ook om de financiën verder op 

de rit te krijgen.   
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Mevrouw Rosmalen vraagt of in bovengenoemde punten ook het schilderwerk 

plafonds van de balkons zijn meegenomen.  Wat de heer Bronstijn bevestigd. 

 

De heer Munting merkt op dat nog één klapdeur richting (zij-ingang  lift 1 en 2) 

moet worden geautomatiseerd.  De heer Bronstijn zegt dat ook dit nog in de 

planning is opgenomen.                                                                                                                                   

 

10.Rondvraag                                                                         

De heer Munting informeert naar de afrekening verwarmingskosten 2017.        

De heer Bronstijn zegt dat de afrekeningen binnen zijn en momenteel door Elise 

in exact worden verwerkt.  Begin mei zullen deze in fases zal dit bij de mensen 

worden bezorgd. 

 

De heer Munting merkt op dat de verlichting van de bergingen bij lift 5 en 6 

regelmatig aan zijn en vraagt medebewoners dit in de gaten te houden.               

Mevrouw Enneking reageert dat de verlichting in de berging erg slecht is.             

De heer Bronstijn zegt dat word overwogen om met de tijd ook hier 

sensorverlichting te plaatsen. 

                                                                                          

Mevrouw Besselink, nieuwe bewoonster van app. 253, vindt het mooi op GBD en is 

heel blij met alles.  Wel vind ze het jammer en een beetje respectloos dat de 

naam van overleden mevrouw Ellul nog steeds in het aanbelsysteem staat. 

 

De heer en mevrouw Niski-Kornuijt, nieuwe bewoners app. 379 wonen voor het 

eerst de ALV bij en vraagt aan de voorzitter om de mensen achter de 

voorzitterstafel even persoonlijk voor te stellen.                                                      

De heer Boogaard neemt dit ter harte en voegt daad bij het woord.                          

De heer Munting reageert dat het misschien een idee is om, zoals jaren terug, 

weer naambordjes in te voeren. 

                                                                          

11.Vaststellen datum najaarsvergadering 2018                                                    

De volgende Algemene Leden Vergadering zal worden gehouden op vrijdag        

23 november 2018. 

12.Sluiting                                                                                                               

De heer Boogaard hoopt alle bewoners terug te zien tijdens het jaarlijks 

Verenigingsdiner dat waarschijnlijk eind september/begin oktober 2018 zal 

plaatsvinden. Hij dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering 

om 12.30 uur. 
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Besluitenlijst ALV 20 april 2018                                                                     

-Notulen ALV 24 november 2017 zijn goedgekeurd en vastgesteld                      

-Jaarrekening 2017 is vastgesteld                                                    

-Het negatief saldo 2017 wordt ten laste gebracht van het eigen vermogen   

-Voorstel, om de tarieven logeerkamers aan te passen naar € 30,00 1ste 

nachten en € 20,00 volgende nachten, wordt met grote meerderheid 

aangenomen                                                                                 

-In 2018 en 2019 worden er op gebied van G.O. en modernisering geen 

nieuwe projecten opgestart. 

 

Actielijst ALV 20 april 2018                                                       

-project entree, receptie en toiletten planning oplevering voor de 

zomervakantie                                                                       

-klapdeur ten hoogte zijingang lift 1+2 moet nog worden geautomatiseerd   

-noodzakelijke aanpassingen onderhoud, elektra en energetische maatregelen 

restaurant                                                                           

-aankleding lifthalletjes wordt doorgeschoven tot na afronding interne 

verbouwing                                                                                                                                                                                                                                                                    

-vervangen gasleidingen en gelijktijdig vervangen bekisting verwarmingsbuizen 

op dak bij lift 1+2                                                                                            

-aanpak garageboxen (daklijsten etc.)                                                  

-afwerken schilderwerk galerijen, balkons en overig houtwerk buitenzijde 

ingepland 2e helft 2018                                                            

-vervangen meterkasten lift 3 t/m 8 staat voor eind 2018 of begin 2019 op 

het wensenlijstje                                                                     

-aanpak hemelwaterafvoeren ingepland voor 2018 of later                              

-ook zal worden gekeken naar lekkage platte dak uitgang winkelwagen        

-blijven monitoren functioneren verwarmingsketels                                 

-opnieuw indexeren van servicekosten, komt voorstel in volgende ALV                                    

-vaststellen datum verenigingsdiner september/oktober 2018                                                                                                                            


