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V.V.E Zeewijkplein 2-252 te IJmuiden  
Notulen algemene ledenvergadering d.d. 23 maart 2017 

 
1. Opening met mededelingen 
De voorzitter, mevrouw Over opent de vergadering en heet iedereen welkom. Inmiddels zijn de presentielijsten 
geteld en blijken 6809 stemmen, dat is 73,3% van de breukdelen vertegenwoordigd te zijn. Dit is inclusief de 
stemmen van de verhuurder. De verhuurder vertegenwoordigt 2352 stemmen. De vergadering kan daarmee 
rechtsgeldig besluiten nemen, ook die welke een gekwalificeerde meerderheid behoeven. 
De voorzitter memoreert de op 10 januari 2017 overleden oud voorzitter de heer Feenstra. Onder zijn bestuur 
is de beleidslijn uitgestippeld die geleid heeft tot de huidige staat van het gebouw, een gebouw om trots op te 
zijn. Na zijn voorzitterschap heeft hij ook als lid van de technische commissie een grote bijdrage geleverd. Tot 
het laatst was hij actief betrokken bij de sterflat en deed het bestuur nooit tevergeefs een beroep op hem. Zijn 
markante persoonlijkheid, zijn belangstelling voor alles wat er gebeurde in en rond de Sterflat zullen we beslist 
missen. 
De voorzitter stelt voor om de heer Feenstra postuum te benoemen tot erevoorzitter. Dit voorstel wordt door 
de vergadering overgenomen. Daarna wordt staande 1 minuut stilte gehouden. 
Overige mededelingen: 
Er zijn wijzigingen bij de beheerder JSR. De heer R. Blein treedt terug en gaat met pensioen. De heer C. Bron is 
contactpersoon voor dagelijkse zaken. De heer Blein blijft beschikbaar voor beleidsmatige zaken. 
De ALV vindt volgend jaar op 22 maart plaats. 
 
2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.  
 
3. Ingekomen stukken   
Er zijn ingekomen stukken van huisnummers 154, 160, 146 en 100. De onderwerpen komen bij de diverse 
agendapunten aan de orde.  
 
4. Vaststelling notulen ledenvergadering d.d. 17 maart 2016  
Deze notulen worden onveranderd vastgesteld. 
- n.a.v. de notulen:  
Het dichtzetten boven de bergingen komt bij punt 9 e. aan de orde. 
De extra leuning van de benedentrap wordt besproken bij punt 9 g.  
 
5. Jaarrekening 2016 
a- exploitatierekening: de posten verhuur antenne en bergingen worden apart gezet voor speciale doeleinden, 
omdat dit een onzekere inkomstenpost is. 
b- balans: De voorzitter geeft een korte toelichting. De post Oldenburg blijft nog 1 jaar op de balans staan en 
vervalt daarna. Het bedrag van de heer van Roden is ontvangen. 
c- kasverslag: De kascommissie bestaande uit mevrouw Mooij en mevrouw Belterman, doet verslag van hun 
bevindingen. Er zijn geen tegenstrijdigheden geconstateerd. Met genoegen wordt geconstateerd dat de debiteu-
renpositie minimaal is, waarvoor complimenten worden uitgesproken. De commissie stelt daarmee voor om het 
financiële jaarverslag goed te keuren en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. Het bestuur wordt 
hartelijk bedankt voor haar inzet. 
d- goedkeuring jaarverslag 2016: Overeenkomstig de aanbeveling van de kascommissie keurt de vergadering het 
financiële jaarverslag goed. 
e- bestemming resultaat: Het bestuur stelt voor om het exploitatieresultaat toe te voegen aan het reservefonds. 
Dit voorstel wordt door de vergadering overgenomen. 
f- (her)verkiezing kascommissie: Mevrouw Belterman is bereid om ook volgend jaar in de kascommissie te gaan 
functioneren, waarvoor hartelijk dank. 
 
6. Decharge bestuur voor het gevoerde financieel en uitvoerend beleid 2016 
De decharge van het bestuur wordt zonder mankeren verleend. 
 
7. Vaststelling begroting 2017 
De begroting wordt onveranderd vastgesteld.  
 
8. Voorstel servicebijdragen 2017 
Het voorstel van het bestuur om de servicebijdragen te handhaven, mede gelet op de aanstaande renovatie van 
de liften, wordt door de vergadering goedgekeurd. Dit houdt in dat het exploitatieresultaat van 2017 wordt 
toegevoegd aan het reservefonds. 
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9. Technische en huishoudelijke zaken 
Mededelingen:  
De tags zijn gecodeerd en staan op huisnummer geregistreerd. Verzoek is om vooraf te melden wanneer u een 
tag wilt ruilen. Anders doet dit afbreuk aan de veiligheid. 
a- evaluatie galerijcoating: Het coaten is onder leiding van de heer Nar op zich goed verlopen.  
Er heeft wel lekkage plaatsgevonden doordat de dilatatievoegen op de 1e verdieping open waren. Dit euvel is 
snel opgelost. Een aantal bewoners heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt om tegen betaling hun eigen 
balkon te laten coaten. 
b- evaluatie plafond entreehal: Na de lekkage veroorzaakt door de dilatatievoegen bleken ook de regenwateraf-
voeren in de hal te lekken. Het plafond bleek daardoor dusdanig aangetast dat vervanging noodzakelijk was. 
Tijdens het weghalen van het plafond kwamen 2 gasleidingen tevoorschijn die in slechte staat verkeerden. 
Ook deze zijn vervangen. 
Het nieuw te plaatsen plafond moest stevig, uitneembaar en windvast zijn. Er is een bedrijf in IJmuiden gevon-
den die aan deze voorwaarde kan voldoen, het juiste materiaal kan leveren en zorgt dat het er weer mooi uit 
komt te zien.  
c- vervanging balkondeuren: Er is vorig jaar besloten om alle deuren in één keer te vervangen. Er zijn offertes 
opgevraagd en de keuze is gevallen op de firma de Rooij. De inhoudelijke discussie over de deuren heeft vorig 
jaar al plaats gevonden. De startdatum is nog niet bekend, er komt eerst een proefplaatsing op basis waarvan de 
planning wordt gemaakt. Naar verwachting worden de werkzaamheden rond de bouwvakvakantie afgerond. De 
balkondeur wordt geleverd in de grondverf en wordt aan de buitenkant rood geschilderd. De binnenkant wordt 
niet geschilderd, dit is aan de bewoners zelf.  
Het vervangen van het bovenlicht van de balkondeur staat niet op de planning.  
Opmerking: Bijzondere werkzaamheden aan de balkondeur moeten met de uitvoerder zelf overlegd en afgere-
kend worden. 
d- renovatie liften: Er is voorafgaande aan de vergadering informatie verzonden over renovatie van de liften. Er 
zijn twee mogelijkheden: 
1: De liften worden zodanig aangepast dat ze op alle verdiepingen kunnen stoppen. Het gevolg is dat de service 
bijdragen niet verlaagd kunnen worden. 
2: De constructie blijft zoals het nu is en de liften worden gerenoveerd. Het gevolg is dat de servicebijdragen 
verlaagd kunnen worden. 
Tijdens de uitvoering wordt een van de twee liften tijdelijk buiten gebruik gesteld. Er zijn mogelijkheden om 
dan een noodvoorziening aan te brengen, b.v. in de vorm van een stoeltjeslift, zodat iedereen toch zijn apparte-
ment kan bereiken. 
De liften worden op zich niet veel sneller, dit heeft te maken met de diepte van de put. 
Vragen:  
- Wanneer de lift op alle verdiepingen kan stoppen, en beide knoppen worden ingedrukt, werkt dat dan niet 
vertragend?  
Antw: Er zijn mogelijkheden om dat te voorkomen, b.v. 1 liftknop op de verdieping tussen de beide liften. 
De lift die dan het dichts bij is wordt in werking gezet.  
Stemming: Er wordt gestemd over het voorstel de liften zodanig aan te passen dat ze op alle verdiepingen kun-
nen stoppen. Na telling blijken 3886 stemmen voor te zijn. Dat is 87,1% van het totaal van 4457 stemmen ex-
clusief de verhuurder (3886/4457). Daarmee stemt de vergadering vóór het voorstel. De verhuurder heeft aan-
gegeven in te stemmen met de algemene meerderheid. Inclusief de stemmen van de verhuurder komt het uitge-
brachte aantal stemmen op 6239. Dat betekent een uiteindelijk stemresultaat van 91,6% van de stemmen die 
vóór gestemd hebben (6239/6809). 
Daarmee is dit voorstel aangenomen. Als gevolg van deze uitslag worden de servicebijdragen niet verlaagd.  
Het bestuur stelt voor om de binnenkant van de liftdeuren te schilderen en de buitenkant in RVS uit te voeren. 
Dit in verband met mogelijke reparatie van beschadigingen. Dit voorstel wordt door de vergadering aangeno-
men, wel wordt de opmerking gemaakt of het niet handiger is de buitenkant van de deuren ook te schilderen. 
Opmerking: Van tijd tot tijd vinden we rommel in de liften, zoals kattengrit, flesjes e.d. Dit is heel vervelend, de 
veroorzaker wordt dan ook verzocht om het op te ruimen.  
Er zouden camera’s in de liften gemonteerd kunnen worden. Dit wordt in het onderzoek naar de nieuwe liften 
meegenomen. 
Op de volgende ALV komt het bestuur met een concreet voorstel voor de nieuwe liften. 
e- contract huismeester: De huismeester is ziek en werkt als betaald vrijwilliger. Hij wil graag 8 uur blijven wer-
ken. Binnen deze uren kan hij de reguliere werkzaamheden uitvoeren. Het bestuur stelt voor om voor extra 
werkzaamheden iemand anders in te huren. De vergadering gaat akkoord met dit voorstel. 
Het dichtzetten van de ruimte boven de bergingen is niet gebeurd omdat er nog steeds spullen op liggen.  
Afgesproken wordt dat we het pas opnieuw op de agenda zetten als iedereen zijn rommel heeft weggehaald en 
de ruimtes leeg zijn.  
Opmerking: De deurdrangers van de bergingen staan echt te strak.  
Antw: In verband met de wind moeten de drangers strak afgesteld worden. Tevens het verzoek van de huis-
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meester om de afstelling niet eigenhandig te veranderen. De deur blijft dan openstaan, wat het voor inbrekers 
gemakkelijk maakt om hun slag te slaan. 
Vraag: Is het denkbaar om daar elektrische drangers te installeren, b.v. met het geld van de antenne?  
Antw: Nee, dit is een erg dure oplossing. Voor elektrische drangers moet ook weer een onderhoudscontract 
worden afgesloten.  
f- besteding antennehuur: Het bestuur stelt voor om de antennehuur te besteden aan de renovatie van de lift. 
Dit voorstel wordt door de vergadering overgenomen. 
g- Ingelaste stemming over het aanbrengen van een tweede trapleuning op de begane grond voor een bedrag 
van € 1.500,00. De uitslag is 3126 stemmen vóór het bestuursvoorstel. Dat is 68,59% (3126/4457). Inclusief de 
stemmen van de verhuurder komt het totaal aantal stemmen op 5478, dat is 80,4% (5478/6809). 
Daarmee is dit voorstel aangenomen. Deze uitslag is afwijkend van de gemelde uitslag ten tijde van de vergade-
ring. Een rekenfout is daarvan de oorzaak. 
 
10. Regelgeving 
Het register van afwijkingen wordt onveranderd vastgesteld. 
 
11. Rooster van aan- en aftreden bestuur 
Mevrouw Duindam is aftredend en stelt zich herkiesbaar voor een periode van 3 jaar. De heer Jongejan is aftredend 
vanwege de benodigde tijdsinvestering, maar blijft assisteren met technische zaken. De heer Wijs is bereid om deze 
taak over te nemen. De vergadering gaat akkoord met deze bestuurswijziging. 

 
12. Rondvraag 

- Is er een vacature voor de technische commissie? Antw: Nee, deze heeft op dit moment genoeg leden. 

- Worden de voordeuren nog vervangen? Antw: Vervanging is niet voorzien in het MJOP. Het MJOP 
wordt t.z.t. nog aangepast. 

- Er is regelmatig gebrek aan parkeerplaatsen, is daar iets aan te doen? Antw: De gemeente is hiervoor de 
aan te spreken instantie. Evenals vragen over het groen om het gebouw heen. Neemt u a.u.b. zelf (bui-
ten het bestuur om) contact op met de gemeente. 

- Kunnen de galerijen ook afgesloten worden? Antw: Dit is niet zinvol. 

- De doorvoeren van de vervangen verticale gasleidingen door de plafonds zijn nog niet afgedicht. Deze 
moeten waarschijnlijk brandwerend worden afgedicht. De werkzaamheden worden gecombineerd met 
de vervanging van de balkondeuren. 

- Verzoek: Kan de drukknop bij de uitgang vervangen worden door een automatische deuropener? 
Antw: Hier is al eens naar gekeken en dat blijkt niet goed te werken. 

- Opmerking: Er is lekkage geconstateerd. Deze komt van de 8e etage. De bewoner is gemaand om dit 
op te lossen. 
 

Met dank voor ieders inbreng sluit de voorzitter hierna de vergadering. Het bestuur neemt een hartelijk applaus 
in ontvangst. 
 
Besluitenlijst: 

1 De heer Feenstra is postuum benoemd tot erevoorzitter 
2 Het financieel jaarverslag is goedgekeurd 
3 Het exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan het reservefonds 
4 Het bestuur is gedechargeerd voor het gevoerde beleid in 2016 
5 Mevr. Duindam is her verkozen als bestuurslid. De heer Jongejan treedt af als bestuurslid en de heer Wijs 

volgt hem op. 
6 De liften worden zodanig gerenoveerd dat deze kunnen stoppen op alle verdiepingen 
7 Er wordt een tweede trapleuning gemonteerd van de begane grond naar de eerste verdieping 
8 Mevr. Belterman neemt ook in 2017 plaats in de kascommissie 
9 De huismeester blijft 8 uur werken, voor extra werkzaamheden wordt iemand ingehuurd 
 
Actielijst: 

 Actie  Uitvoering 
1 MJOP t.z.t. aanpassen Bestuur/JSR 
2 Afdichten plafond doorvoer gasleidingen Bestuur/JSR 
3 Plan renovatie liften Bestuur/JSR 
4 Monteren tweede trapleuning BG. (opdracht is inmiddels verstrekt) JSR 
 
Verzonden d.d. 18 april 2017. 


