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V.V.E Zeewijkplein 2-252 te IJmuiden  
Notulen algemene ledenvergadering d.d. 22 maart 2018 

 
1. Opening met mededelingen 
De voorzitter, mevrouw Over opent de vergadering en heet iedereen welkom. Inmiddels zijn de presentielijsten 
geteld en blijken 6722 stemmen, dat is 72,4% van de breukdelen vertegenwoordigd te zijn. Dit is inclusief de 
stemmen van de verhuurder. De verhuurder vertegenwoordigt 1964 stemmen. De vergadering kan daarmee 
rechtsgeldig besluiten nemen, ook die welke een gekwalificeerde meerderheid behoeven. 
Overige mededelingen: 
De heer C. Bron wordt welkom geheten. Hij heeft de zaken van de heer Blein overgenomen. 
De ALV vindt volgend jaar op 21 maart 2019 plaats. 
Dit jaar bestaat de VvE Zeewijkplein 20 jaar. Bij het 10 jarig bestaan zag de website van de Sterflat het daglicht. 
Nu wil het bestuur door middel van een PowerPoint presentatie aandacht vragen voor “wonen in een apparte-
mentencomplex,” met als doel de eigenaar bewust te laten worden van de wet en regelgeving omtrent een 
V.v.E.  
Aan de hand van de sheets wordt uitgelegd wat de verschillen zijn tussen wonen in een eigen woning en een 
appartement van de V.v.E. Zeewijkplein 2-252.  
 
Als er algemene storingen zijn moet men contact opnemen met JSR Vastgoedmanagement (tel 035-6260500) 
tijdens kantoor uren en anders via het calamiteitennummer 06-57593453 b.g.g. 06-53664957. Een bijlage zal 
aan de notulen worden gevoegd waar en hoe u de klachten kunt melden. 
 
De procedure voor het oplossen van klachten waarvan het onduidelijk is voor wiens rekening deze zullen zijn 
wordt als volgt aangepast:  
Het kostenplaatje wordt vanuit JSR schriftelijk vastgelegd en pas na ondertekening door de eigenaar wordt 
uitvoering gegeven aan herstelwerkzaamheden. 
De reden hiervan is dat er afgelopen jaar een vervelende situatie is geweest waar er discussie is ontstaan over de 
kosten.  
In een ander geval wordt uitleg gegeven over een gevoerde rechtszaak na schade aan de schuifdeur. 
Vanuit de zaal wordt er bezwaar gemaakt door mevrouw *  om deze situatie te benoemen.  
Het bestuur meent echter verantwoording te moeten afleggen aan de vergadering. 
Na enige discussie verlaten 6 personen de zaal. 
Meegedeeld wordt dat we in de begroting een post opnemen voor oninbare kosten. 
Vanuit de leden wordt de vraag gesteld wat de totale kosten van deze twee situaties zijn.  
De bedragen zijn: € 428,34 en € 217,47. 
 
2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.  
 
3. Ingekomen stukken   
Er is een ingekomen stuk van mevrouw *. De vraag heeft betrekking op de mogelijkheden voor het plaatsen 
van een kattenluik. 
Het bestuur stelt aan de vergadering voor om aan artikel 8 van het huishoudelijk reglement toe te voegen; “het 
aanbrengen van een kattenluik in de balkondeur of gevel is onder voorwaarde toegestaan met dien verstande 
dat de eigenaar aansprakelijk blijft voor schade of vervolgschade”. Dit punt wordt tijdelijk toegevoegd aan het 
register van afwijkingen. 
Vanuit de zaal wordt er de vraag gesteld wat er gebeurt bij overlast. 
Indien er sprake is van overlast zullen de bewoners hier gezamenlijk over in gesprek moeten gaan. 
  
4. Vaststelling notulen ledenvergadering d.d. 23 maart 2017  
Deze notulen worden onveranderd vastgesteld. 
 
5. Jaarrekening 2017 
a- exploitatierekening: er volgt een korte toelichting op de exploitatierekening, geen van de leden heeft hier 
vragen over. 
b- balans: De voorzitter geeft een korte toelichting. Er wordt een vraag gesteld waar de post strategisch onder-
houd van Hemubo betrekking op heeft en of het vaak voorkomt dat er lekkage is aan de standleiding? 
De post van Hemubo is een verzamel benaming van een aantal werkzaamheden die ze aan de gevel hebben 
verricht. Een lekke standleiding is nog niet eerder voorgekomen, wel is het advies om als het toilet veranderd 
wordt het gedeelte wat weggewerkt is te bekijken en na overleg met het bestuur meteen te vervangen. 
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c- kasverslag: De kascommissie, bestaand uit mevrouw Mooij en mevrouw Belterman, doet verslag van hun 
bevindingen. Er zijn geen tegenstrijdigheden geconstateerd. 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. 
De kascommissie geeft nog wel aan de vergadering ter overweging mee of personen, die bij de rechtszaak over 
de schuifdeur betrokken waren, op termijn in het bestuur zouden moeten kunnen komen? De heren *  merken 
op dat deze voorwaarde niet gesteld kan worden met het oog op het Burgerlijk Wetboek. 
Mevrouw * reageert op de ontstane discussie dat het voor nu niet aan de orde is en om de uitspraak te respec-
teren.  
 
d- goedkeuring jaarverslag 2017: 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 samen met mevrouw 
Mooij in de kascommissie te gaan functioneren.  
De heer Reitsema geeft zich op als reserve lid, waarvoor hartelijk dank.  
 
6. Decharge bestuur voor het gevoerde financieel en uitvoerend beleid 2017 
De decharge van het bestuur wordt zonder mankeren verleend. 
 
7. Vaststelling begroting 2018 en bijbehorende servicebijdragen 
De voorzitter geeft een toelichting op de begroting en de aanpassingen welke gedaan zijn ten opzichte van 
2017. De belangrijkste posten zijn de verhoging van de post huismeester en de toevoeging reservefonds. Voor-
naamste reden voor de aanpassing is dat er steeds meer taken naar het bestuur komen omdat de huismeester 
hier niet meer aan toekomt binnen de huidige uren die hij werkt. Een andere oorzaak is dat het gebouw meer 
aan “klein onderhoud” vraagt.  
De toevoeging van het reservefonds is met € 20.000,- verhoogd vanwege de aankomende uitgaven voor de lift. 
Mevrouw * vraagt hoe de verdeling van de gaskosten is ontstaan, De kosten van het gas worden verdeeld con-
form hetgeen in de akte is bepaald. 30% van de kosten wordt aangemerkt als een vast element en ook zo omge-
slagen in de kosten en 70% betreft het variabel deel.  
De begroting wordt onveranderd vastgesteld.  
 
8. Opstellen/actualiseren meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 
De VvE heeft enkele jaren geleden een MJOP laten opstellen, echter is hier in de loop van de jaren van afge-
weken om zo optimaal te kunnen profiteren van het verlaagde BTW tarief van 6%. Het voordeel voor de VvE 
bedraagt ongeveer € 100.000,-. Hierdoor zijn er wel een aantal verschuivingen opgetreden en is het noodzake-
lijk om een nieuw MJOP op te laten stellen. 
Aan de leden wordt gevraagd of zij akkoord kunnen gaan met het opstellen van een nieuw MJOP, het bestuur 
zal een drietal offertes opvragen en op basis van kwaliteit en prijs een keuze maken. De leden kunnen hier una-
niem mee instemmen. 
 
9. Technische en huishoudelijke zaken 
Mededelingen: 
U heeft bij de uitnodiging een toelichting mogen ontvangen met de inhoudelijke situatie zoals deze nu is. Er is 
nog wel een punt bijgekomen. Zoals u gezien heeft zijn er diverse plafondplaten uit het plafond bij de entree en 
is de geleiderails ontwricht. Dit is ontstaan na de storm waarbij de deur niet meer geheel in het slot is getrokken 
en er een soort windtunnel is ontstaan in het trappenhuis. Het bestuur is in overleg om te kijken of het moge-
lijk is om een tussendeur te plaatsen bij de achteringang. 
a- evaluatie galerijcoating: 
Hemubo heeft vorig jaar de galerijen voorzien van een nieuwe coating, echter zijn er op diverse plaatsen blazen 
ontstaan in de betonnen diktekanten, dit is gemeld bij Hemubo. Zij hebben opdracht gegeven om door “Sika” 
een rapport op te laten stellen m.b.t. de problemen zodat ze zorg kunnen dragen voor een goed herstel.  
b- evaluatie balkondeuren:  
De balkondeuren zijn vervangen en inmiddels ook geschilderd. Helaas blijkt dat het gemonteerde deurbeslag 
niet goed is, in heel veel gevallen is er al roest zichtbaar op het beslag terwijl er voor een zwaardere kwaliteit is 
gekozen. De firma De Rooij heeft laten weten dat er nieuw deurbeslag is besteld en dat hier een levertijd op zit 
van 6 weken. Als het binnen is zullen we iedereen informeren wanneer de vervanging zal plaatsvinden. 
c- voortgang liftrenovatie:  
Door Liftconsult, die gevraagd is om de liftrenovatie te ondersteunen, is een drietal offertes opgevraagd op 
basis van het geschreven bestek.  
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Vanuit de leden wordt er een vraag gesteld over de stopplaatsen van de lift. De stopplaatsen blijven conform 
het genomen besluit hetgeen inhoudt dat de liften stoppen op iedere verdieping. 
Het bestuur vraagt aan de leden toestemming om de onderhandelingen door te zetten met Liftconsult en Sky-
lift en om het budget te verhogen naar € 250.000,- inclusief BTW op basis van de voorliggende offertes. 
Het bestuur zal pas opdracht geven als er voldoende zekerheid is dat er voldaan kan worden aan de verplich-
tingen en de andere onderhoudszaken. 
Er stemt één 2-kamer appartement tegen waarmee het voorstel met grote meerderheid is aangenomen. 
d- verfkwaliteit balustrades:  
Door de schilder van de balkondeuren is opgemerkt dat de verf van de balustrades en de ijzeren 
(vlucht)trappen niet goed meer is. De verf is aangetast door zinkzout. De mate van aantasting is wel afhankelijk 
van de ligging maar het algemeen beeld is dat er wel onderhoud aan gepleegd dient te worden.  
Het vervelende is dat nog niet zo heel lang geleden de balustrades opnieuw zijn gepoedercoat en deze kosten-
post was nog niet voorzien.  
Helaas is de toenmalige aannemer failliet en kan er geen garantie geclaimd worden. 
Door een lid wordt er gevraagd of het een esthetisch probleem is. Nee het is niet esthetisch, het is puur ter 
behoud van en het idee is om alleen de aangetaste plekken waar mogelijk te herstellen. 
Het voorstel van het bestuur is om de heer Peter Hommes (schilder) één trap en bijbehorend hek als proef te 
laten herstellen op basis van het verftechnisch rapport om zo te kunnen bepalen hoe erg het is en wat de kos-
ten van het totaal zullen gaan bedragen. 
De leden gaan akkoord met een proef. 
e- contract huismeester:  
De voorzitter geeft een algemene toelichting op de taken van de huismeester en hoe het functioneert met de 
verdeling van de diverse werkzaamheden. 
In het verleden zijn de uren van de huismeester terug gebracht van 16 uur naar 12 uur. Hij is hier nu gemiddeld 
8 uur per week en het bestuur merkt dat dit aantal te weinig is. 
Het bestuur stelt voor om een tweede huismeester in te huren voor minimaal 8 uur per week met de mogelijk-
heid om extra te werken als er uitvaluren bij Theo zijn. 
Jaarlijks zal het bestuur evalueren over de hoogte van het totaal aantal uren van de huismeesters. De extra kos-
ten van dit voorstel bedragen circa € 9.000,-  
De leden kunnen unaniem instemmen met het voorstel. 
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. 
 
10. Regelgeving 
Het register van afwijkingen wordt onveranderd vastgesteld. 
 
11. Rooster van aan- en aftreden bestuur 
De heer Wijs is vanwege persoonlijke redenen tussentijds afgetreden. Er hebben zich voor deze vacature geen 
kandidaten aangemeld. 
Mevrouw Over is regulier aftredend en stelt zich verkiesbaar voor nog een termijn echter wel op voorwaarde dat 
ze het jaarlijks zal bekijken of ze door gaat. Helaas zijn er geen tegenkandidaten aangemeld. De vergadering gaat 
akkoord met het voorstel. 
De voorzitter doet nogmaals een oproep aan de leden om in het bestuur te komen. 

 
12. Rondvraag 
- op de etages 3/7/10 mogen geen spullen op de hallen staan, op de andere etages wel. Wat is hier de regel van 
en mag dit van de brandweer? Antw. Per verdieping zijn hier destijds schriftelijk afspraken over gemaakt. 
Iedereen van de verdieping moet ermee akkoord gaan dat er iets wordt neergezet of opgehangen. Het is n.l. de 
entree voor 9 appartementen. Het valt niet onder de regels van de brandweer. 
  
Met dank voor ieders inbreng sluit de voorzitter hierna de vergadering. Het bestuur neemt een hartelijk applaus 
in ontvangst. 
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Besluitenlijst: 

1 Voor algemene storingen contact opnemen met JSR Vastgoedmanagement, tevens nieuwe procedure voor 
het oplossen van storingen. Zie bijlage bij de notulen 

2 Toevoegen aan register van afwijkingen: aanbrengen van een kattenluik 

3 Het financieel jaarverslag is goedgekeurd 

4 Het exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan het reservefonds 

5 Het bestuur is gedechargeerd voor het gevoerde beleid in 2017 

6 Opstellen van nieuw MJOP 

7 De liften worden zodanig gerenoveerd dat deze kunnen stoppen op alle verdiepingen 

8 Mevr. Belterman en mevr. Mooij zijn herkozen in de kascommissie, de heer Reitsema is reservelid 

9 2e huismeester voor minimaal 8 uur per week 

 
 
Actielijst: 

 Actie  Uitvoering 

1 Bijlage aan de notulen toevoegen over algemene storingen en nieuwe procedure voor 
het oplossen van storingen. 

JSR 

2 Toevoegen aan register van afwijkingen: aanbrengen van een kattenluik Bestuur/JSR 

3 Exploitatieresultaat toevoegen aan het reservefonds JSR 

4 MJOP aanpassen, 3 offertes opvragen en één laten uitvoeren JSR 

5 Renovatie liften uitwerken  

6 2e huismeester aanstellen voor minimaal 8 uur per week Bestuur/JSR 

 
 
 
 
Verzonden d.d. 26 april 2018. 
 

i.v.m. De nieuwe wet AVG zijn een aantal namen 
op de website vervangen door * 
 
 

 

 


