Notulen
VvE Ravelijn
Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden woensdag 22 juni 2016, aanvang 19:30 uur.

1.
Opening
De voorzitter van de vergadering, de heer Haanstra, opent de vergadering om 19:34 uur en heet alle
aanwezigen van harte welkom.
De leden achter de bestuurstafel worden voorgesteld:
Bestuur: Judith Koppelaar (algemeen bestuurslid), Robert Koopmans (penningmeester), Jurgen Haanstra
(algemeen bestuurslid en voorzitter van de vergadering), Tanja Beelen (technisch bestuurslid)
Gevaert Vastgoedbeheer: Herman Stelling en Wendy Scheidt
De heer Haanstra vraagt of er nieuwe bewoners aanwezig zijn, dan wel bewoners welke voor het eerst op de
vergadering aanwezig zijn en geeft hen de gelegenheid zich kort voor te stellen:
de heer Everink (WB 370), de heer Veldhuis (WB 228), mevrouw Conijn (WB 158), mevrouw Buisman (WB
108), de heer Smink (WB 340), de heer De Ruiter (WB 40), de heer Kuyt (WB 238), de heer Pieterse (WB
354), de heer Van der Schaft (WB 30), de heer Schneider namens zijn dochter (WB 308) en de heer
Resodikromo (WB 410). Zij worden allen welkom geheten door het bestuur.
2.
Ingekomen stukken en mededelingen / vaststellen agenda
Er zijn enkele vragen binnengekomen van de heer Van Doorn en mevrouw Pandelitschka. Deze zullen worden
behandeld bij agendapunt 6.
De heer Haanstra geeft aan helaas zijn functie als bestuurslid neer te moeten leggen. Dit besluit komt voort uit
het gebrek aan tijd door zijn werk. Wel geeft de heer Haanstra aan te willen aanblijven als voorzitter van de
vergadering, mits de vergadering hier akkoord mee gaat. Dit zal aan de orde komen bij agendapunt 7.
Er zijn verder geen ingekomen stukken. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2015 en 9 december 2015
a. notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 30 november 2015
Er zijn geen opmerkingen over de notulen. De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
b. notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 9 december 2015
De notulen worden per pagina zowel tekstueel als inhoudelijk doorgenomen. Er zijn geen opmerkingen over de
notulen.
De actielijst wordt doorgenomen:
1. Nagaan mogelijkheden dubbel glas voor de schuiframen.
De mogelijkheden hiervoor zijn beperkt, maar het lijkt wel mogelijk.
2. Op de volgende ALV het onderwerp van het mandaat op de agenda plaatsen.
Zie agendapunt 7.
3. Mededelingenbord ophangen in de liften: afgehandeld
4. Schuiframen Wageningseberg 12 herstellen.
Hier is aan gewerkt.
5. De heer Rosendaal vragen of hij zich weer beschikbaar wil stellen voor de kascommissie: afgehandeld
6. De rolverdeling van het bestuur op de volgende ALV presenteren.
Zie agendapunt 7.
7. Haalbaarheid draai/kiep ramen voor de studeer / slaapkamer onderzoeken.
Dit punt is financieel moeilijk haalbaar gebleken.
8. Oplossing zoeken voor los raamprofiel Wageningseberg 414.
Dit valt onder het lopende project van de klemlijsten welke behandeld wordt onder agendapunt 6.
9. Planvorming inzake roestvorming balkonhekken.
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Hiervoor is momenteel een offerte traject opgestart.
10. De frequentie van het schoonmaken van de staalconstructie nader bekijken.
De staalconstructie is in 2015 geschilderd. Over 5 jaar zal deze opnieuw behandeld worden middels een
controlebeurt.
11. Lijst herstelwerk voor rekening eigenaar / VvE op website zetten: in behandeling.
12. Spreiding van liquide middelen over meerdere bankrekeningen.
Zojuist is de laatste handtekening voor een nieuwe bankrekening gezet, vanaf komend jaar is dit geregeld.
13. Uitwerken oplossing collectieve rookgasafvoer t.b.v. HR ketels.
Zie agendapunt 6.
14. Voorstellen ontwikkelen met betrekking tot de veiligheid en de auto inbraken.
Mevrouw Beelen heeft 4 weken geleden een afspraak gehad met de wijkagent, welke meer zal controleren in
de nacht.
Naar aanleiding van dit punt geeft mevrouw Hartog (WB 204) aan dat er mensen in de auto slapen voor het
pand aan de Wageningseberg.
De heer Verkerk (WB 80) geeft aan dit ook te hebben gezien en diverse malen 112 gebeld te hebben
voor verdacht gedrag. De politie heeft aangegeven dat bewoners camera's op mogen hangen, maar mevrouw
Beelen merkt op dat er met de beelden niets gedaan kan worden bij een eventuele rechtszaak. De heer
Verkerk vraagt of er vrijwilligers zijn die mee willen naar het Wijkbureau Zuid voor een gesprek. De heer Van
Dijk (WB 14) en de heer Kieboom (WB 68) stellen zich hiervoor beschikbaar.
15. De servicekosten per 1 januari 2016 verhogen met 2%: afgehandeld
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.
4.
jaarstukken
a. toelichting jaarrekening
De heer Koopmans geeft een toelichting op de jaarrekening. Op de balans is zichtbaar dat het saldo van de
spaarrekeningen en de liquide middelen ongeveer even hoog is als het voorgaande boekjaar. De post
Crediteuren laat een hoog bedrag zien, omdat aan het eind van het jaar nog niet alle facturen op dat moment
betaald waren. Op de staat van baten en lasten is zichtbaar dat de uitgaven in 2015 nagenoeg gelijk zijn aan
de begroting. Het exploitatieresultaat over het boekjaar bedraagt - € 44.000,-, terwijl was begroot op een
bedrag van € 33.000,-. Dit komt onder andere doordat de rente lager is dan begroot.
De baten bestaan uit de VvE bijdrage van de leden, rente en de afrekening van de servicekosten. Aan groot
onderhoud is iets minder uitgegeven dan begroot. Met name op het uitgevoerde schilderwerk en de
werkzaamheden aan de liften is iets bespaard. Aan klein onderhoud is meer uitgegeven dan begroot. Er wordt
scherp gelet op de uitgaven voor het klein onderhoud, maar als er bijvoorbeeld een lekkage is, dan moet dit
wel worden opgelost.
De heer Koopmans heeft aan dat de onderhoudsvoorzieningen er momenteel goed uit zien, maar dat het
toekomstig onderhoud ook het nodige geld zal vergen. Als gevolg hiervan zullen de servicekosten komende
jaren zeker niet dalen, maar wel met een gematigd niveau stijgen. Besluitvorming hierover zal echter
plaatsvinden bij de Algemene Ledenvergadering op het einde van het jaar.
De heer Franzel (WB 18) vraagt hoe er wordt omgegaan met de post nog te ontvangen voorschotbijdragen
van ruim € 4.000,-. De heer Koopmans geeft aan van dit bedrag het grootste deel (circa € 3.000,-) toe te
schrijven is aan een bewoner is welke binnenkort zal verhuizen. Het openstaande bedrag zal dan met de
koper worden verrekend.
De heer Smink (WB 340) geeft aan dat het eigen vermogen flink gedaald is en vraagt of dit zal blijven dalen.
De heer Koopmans geeft aan dat het het streven is om voor de volgende begroting neutraal uit te komen.
De heer Heijmans (WB 198) vraagt waarom er speciaal gespaard wordt voor de klemlijsten van de woonkamer
puien, deze zitten toch alleen in de woningen op de begane grond? Mevrouw Beelen antwoordt dat deze
klemlijsten in de woonkamer puien van alle appartementen aanwezig zijn. Deze klemlijsten verliezen hun
klemkracht en zullen moeten worden vervangen.
De heer Franzel (WB 18) geeft aan dat er circa € 5.800,- aan overige baten is opgenomen en vraagt waarop
deze post gebaseerd is. De heer Koopmans geeft aan dat dit bedrag gereserveerd was voor uitgevoerd
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onderhoud, maar dat hier nooit facturen voor gekomen zijn.
Mevrouw Van Doorn (WB 66) vraagt of er alsnog gereserveerd moet worden voor een compensatieregeling
ten behoeve van de aanpassing van de rookgasafvoeren. De heer Koopmans geeft aan dat er in totaal €
172.000,- gereserveerd staat voor het project van de rookgasafvoeren en dat het bestuur in een extra
vergadering zal terugkomen op dit onderwerp.
b. verslag kascommissie
De kascommissie heeft de jaarstukken gecontroleerd. De jaarstukken geven een getrouw beeld van de
werkelijke uitgaven en de financiële situatie. De Kascommissie heeft voorts geen onregelmatigheden kunnen
constateren en adviseert de vergadering derhalve om in te stemmen met de jaarrekening 2015.
c. vaststellen jaarrekening en dechargering bestuur
De vergadering gaat unaniem akkoord met de jaarrekening 2015 en verleent decharge aan het bestuur voor
het gevoerde beleid over 2015.
d. (her)benoeming kascommissie
De heer Meijer, de heer Rosendaal en de heer Vogels stellen zich opnieuw beschikbaar. De vergadering gaat
met meerderheid van stemmen (1 onthouding) akkoord met de herbenoeming van de kascommissie.
5.
Onderhoudsprojecten 2015
Mevrouw Beelen geeft aan dat het onderhoudsproject van de boeiboorden gestart is in 2015 is begin 2016 is
afgerond. De overige projecten zijn tijdens de vorige Algemene Ledenvergadering besproken.
6.
Onderhoudsprojecten 2016
1. Aanpassen rookgasafvoeren
De heer Stelling geeft een presentatie over de rookgasafvoeren, welke tevens als bijlage bij de notulen van
deze vergadering zal worden toegevoegd.
Het project is ontstaan uit de wens van de leden om een HR ketel te kunnen aansluiten op de bestaande
rookgasafvoeren. Hiervoor zijn in 2013 de 178 individuele rookgasafvoeren geschikt gemaakt (en de
collectieve rookgasafvoeren nog niet). Uit een inspectie eind 2015 is gebleken dat de rookgasafvoeren aan
vervanging toe zijn.
Na diverse gesprekken met installateurs en het onderzoeken van de mogelijkheden is het voorstel om te
kiezen voor een aanpak waarbij iedereen met een VR ketel over moet stappen naar een HR ketel. Er zal dan
een nieuwe buis door het bestaande rookgasafvoer kanaal gevoerd worden. De optie waarbij het mogelijk blijft
om zowel een VR als HR ketel aan te sluiten blijkt duurder te zijn, minder duurzaam en voor meer overlast te
zorgen.
De heer De Ruijter (WB 40) vraagt of de buis over 15 jaar weer op dezelfde wijze vervangen kan worden. De
heer Stelling geeft aan dat dit inderdaad mogelijk is.Op de vraag van de heer Kieboom (WB 68) antwoordt de
heer Stelling dat de buis een ketelleven (15 jaar) meegaat.
Mevrouw Van Beurden (WB 12) vraagt naar het verschil tussen de collectieve en individuele afvoeren, worden
deze beide aangepakt? De heer Stelling antwoordt dat deze inderdaad beiden zullen worden aangepakt.
De heer Trappenburg (WB 284) vraagt of de situatie dusdanig urgent is dat de optie warmtepomp /
blokverwarming komt te vervallen. De heer Stelling geeft aan dat deze optie op dit moment niet haalbaar is
voor de VvE, omdat dan ook in de appartementen een ander systeem van verwarming zou moeten komen. Er
is ook geadviseerd om gefaseerd over te stappen naar meer duurzame systemen. De eerste stap is overgaan
van VR naar HR ketels.
Mevrouw Bulkmans (WB 100) vraagt of er over 15 jaar niet dezelfde discussie gevoerd zal worden. De heer
Stelling antwoord dat dit niet het geval is omdat bewoners dan niet per se de c.v. ketel hoeven te vervangen.
De heer Keijdener (WB 10) vraagt of het systeem van de warmtepomp dan nog steeds werkt voor warm water.
De heer Stelling bevestigt dit.
Tevens wordt opgemerkt dat in 2050 alles ketel vrij moet zijn. Heeft de VvE hier rekening mee gehouden? De
heer Haanstra geeft aan dat dit in de toekomstplannen meegenomen zal worden.
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Mevrouw Beelen geeft aan dat de offertes inmiddels binnen zijn en dat de diverse inhoudelijke gesprekken met
de partijen zijn begonnen.
Tevens wordt nog het volgende besproken:
- 75% van de bewoners heeft momenteel nog een VR ketel;
- er zal aan de installateurs een scherpe prijs gevraagd worden voor het vervangen van een HR ketel;
- de doorlooptijd van het project zal circa 8 weken bedragen;
- in een enkel geval wordt een cv ketel geleased, dit kan een probleem zijn.
De heer Haanstra geeft aan dat er in september een extra Algemene Ledenvergadering zal worden
uitgeschreven waarin gesproken zal worden over een compensatieregeling voor dit project.
Mevrouw Sas (WB 304) merkt op dat waarschijnlijk de meeste VR ketels inmiddels al oud zijn, dus dat deze
dan maar iets eerder dan gepland vervangen zullen moeten worden.
Er volgt een peiling van meningen over het voorstel van het bestuur om te kiezen voor de optie om een
aanpak waarbij iedereen met een VR ketel over moet stappen naar een HR ketel. Er zal dan een nieuwe buis
door het bestaande rookgasafvoer kanaal gevoerd worden. Uit de peiling volgt dat een grote meerderheid voor
deze optie is (0 tegen, 2 onthoudingen, rest voor).
2. Overige projecten
Mevrouw Beelen geeft een toelichting op de overige projecten voor 2016;
Voor het vervangen van de dakranden van het hoofdtrappenhuis hebben de heer Stelling en mevrouw
Beelen volgende week een afspraak.
Voor het stucwerk van de gevels zal volgende week een inspectie plaatsvinden.
Het project inzake de schuifpuien is zo goed als afgehandeld, er moeten nog 2 schuifpuien gedaan
worden.
Het project met de klemlijsten loopt. De mal voor de klemlijsten is gevonden en er is nu overleg
wanneer de pilot kan worden uitgevoerd.
De roestvorming aan de balustrades bij het trappenhuis regenboog is in behandeling.
Mevrouw Beelen vraagt de bewoners goed op te letten op de kraantjes bij de watermeters in de woningen.
Hier treedt regelmatig lekkage op.
Daarnaast is besloten om de volgende projecten door te schuiven naar 2017, omdat hiervoor vervanging niet
noodzakelijk is gebleken:
het vervangen van de lichtkoepels
de deurmatten
het vervangen van de hydrofoorinstallatie
Mevrouw Kraaijeveld (WB 428) geeft aan dat de mat in het hoofdtrappenhuis wel aan vervanging toe is.
Mevrouw Beelen zal dit nakijken.
7.
Bestuurszaken
a. rolverdeling bestuur
Mevrouw Koppelaar geeft een presentatie over de rolverdeling in het bestuur, welke tevens als bijlage bij de
notulen van deze vergadering zal worden toegevoegd. In de presentatie wordt aangegeven hoe de VvE in het
verleden gestart is met bestuur en diverse commissies, en hoe men gekomen is tot de huidige bezetting en
taakverdeling.
b. rol technisch coördinator Tanja Beelen
Mevrouw Beelen geeft een toelichting op haar werkzaamheden als technisch coördinator via Capto. Het
bestuur, Gevaert en mevrouw Beelen hebben de bestaande overeenkomsten tegen het licht gehouden en
herzien. Hierdoor is er een betere en duidelijkere taakverdeling gekomen tussen Gevaert en Capto. De door
Gevaert gemaakte uren zijn hierbij in overleg omlaag gebracht.
Tot slot bedankt mevrouw Koppelaar de heer Haanstra voor zijn inzet en werkzaamheden voor het bestuur.
c. vacatures bestuur
Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden en naar mensen die willen helpen bij tijdelijke klussen:
- tuinenschouw;
- trappenhuis coördinatoren;
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-

naambordjes.

De volgende leden stellen zich beschikbaar ter ondersteuning van het bestuur:
De heer de Ruijter (WB 40) coördinator trappenhuis groen
Mevrouw Bulkmans (WB 100) coördinator trappenhuis blauw
De heer Smink (WB340) wil graag met het bestuur in gesprek over een rol als algemeen bestuurslid.
De Vergadering gaat hier mee akkoord.
Tevens gaat de Vergadering unaniem akkoord met het voorstel om de heer Haanstra te benoemen als
voorzitter van de Algemene Ledenvergaderingen.
8.
Huishoudelijke mededelingen
In 2017 bestaat de VvE Ravelijn 25 jaar en dit moet gevierd worden. De heer Koopmans stelt voor om een
budget van € 2.500,- ter beschikking te stellen voor het organiseren van een jubileum. Mevrouw van Dijken
(WB 64) en mevrouw van Doorn (WB 66) stellen zich beschikbaar voor de organisatie hiervan. De Vergadering
gaat hiermee akkoord.
Verder zal er in september een extra Algemene Ledenvergadering worden belegd voor het bespreken van de
verdere uitwerking van de plannen voor de rookgasafvoeren.
9.
vaststellen datum volgende Algemene Ledenvergadering
De vergadering gaat akkoord met het voorstel om de volgende reguliere Algemene Ledenvergadering te
houden op woensdag 7 december 2016 om 19:30 uur.
10.

Rondvraag en sluiting
De heer Franzel (WB 18) vraagt of VvE Ravelijn al eens een energiescan via de gemeente heeft laten
doen. Mevrouw Beelen geeft aan dat dit nog niet het geval is en zal hier navraag naar doen.
Tevens vraagt de heer Franzel zich af waarom de ramen aan de galerij zijde door de schoonmaker
worden schoongemaakt en de leden dit niet zelf doen. Mevrouw Beelen geeft aan dat het aantal
ramen aan de galerij zijde de kosten niet drukt en er daarom voor gekozen is om dit mee te nemen.
De heer Vogels (WB 276) vraagt of het mogelijk is om tijdens de vergaderingen af en toe wat foto's te
tonen van het uitgevoerde onderhoud, zodat men zich hiervan iets meer kan voorstellen. Dit zal
worden meegenomen voor toekomstige vergaderingen.
De heer Kieboom (WB 68) geeft aan dat zijn zonnescherm is afgebroken door ouderdom en wil
medebewoners erop wijzen dat dit hun ook kan gebeuren. Wellicht zijn er bewoners die gezamenlijk
een nieuw zonnescherm willen aanschaffen om zodoende kosten te besparen. De heer Haanstra
geeft aan dat dit verzoek op de website geplaatst zal worden en mevrouw Beelen zal nagaan of het
mogelijk is om een briefje in de lift op te hangen.
De heer Vandeberg (WB 52) wil medebewoners wijzen op het bestaan van koolmonoxide melders,
welke tegenwoordig worden aangeboden. Ook hiervan zal gekeken worden of dit op de website
geplaatst kan worden.
Aangezien mevrouw Janssen (WB 142) aangeeft wel mee te willen denken inzake het project
rookgasafvoeren voor de vergadering van september, zal zij worden toegevoegd aan de
klankbordgroep.
Mevrouw Van Doorn (WB 66) geeft aan dat het af en toe voorkomt dat er water via de luifel bij het
trappenhuis naar beneden komt. Mevrouw Beelen geeft aan dat de goten van de luifels zullen worden
gereinigd bij de aanstaande grote schoonmaak en dat dit al de klacht voor een groot deel zal
verhelpen.
De heer Haanstra sluit de vergadering om 21:39 uur en nodigt alle leden uit om nog een drankje te drinken
aan de bar.

Vastgesteld op de vergadering van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
voorzitter

bestuurder

.................................................................................

Notulen d.d. woensdag 22 juni 2016

blz. 5

Besluitenlijst
VvE Ravelijn
Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden woensdag 22 juni 2016, aanvang 19:30 uur.
3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
7.
7.1
7.2

Notulen Algemene Ledenvergadering 30 november 2015 en 9 december 2015
De vergadering gaat akkoord met de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 30 november
2015.
De vergadering gaat akkoord met de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 09 december
2015.
jaarstukken
De vergadering gaat unaniem akkoord met de jaarrekening 2015 en verleent decharge aan het
bestuur voor het gevoerde beleid over 2015.
De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de heer Meijer, de heer Rosendaal en de
heer Vogels in de kascommissie.
Bestuurszaken
De Vergadering gaat akkoord met het aanstellen van de heer De Ruijter (WB 40) als coördinator
trappenhuis groen.
De Vergadering gaat akkoord met het aanstellen van mevrouw Bulkmans (WB 100) coördinator
trappenhuis blauw.

8.
8.1

Huishoudelijke mededelingen
De Vergadering gaat akkoord met een budget van € 2.500,- voor het 25 jarig bestaan van VvE
Ravelijn in 2017.

9.
9.1

vaststellen datum volgende Algemene Ledenvergadering
De vergadering gaat akkoord met het voorstel om de volgende reguliere Algemene Ledenvergadering
te houden op woensdag 7 december 2016 om 19:30 uur.

10.
10.1

Rondvraag en sluiting
Mevrouw Janssen (WB 142) zal worden toegevoegd aan de klankbordgroep.
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Actiepuntenlijst
VvE Ravelijn
Notulen van algemene ledenvergadering, gehouden woensdag 22 juni 2016, aanvang 19:30 uur.
Extra Algemene Ledenvergadering uitschrijven in september 2016
Status: Vastgelegd Afhandeling voor: 15 augustus 2016
Behandeld door: Bestuur / Bestuurslid
Opstellen compensatieregeling t.b.v. project rookgasafvoeren.
Status: Vastgelegd Afhandeling voor: 31 augustus 2016
Behandeld door: Bestuur / Bestuurslid
Nagaan of het mogelijk is om de melding inzake koolmonoxide melders op de website te plaatsen.
Status: Vastgelegd Afhandeling voor: 30 september 2016
Behandeld door: Bestuur / Bestuurslid
Nagaan of het mogelijk is om het verzoek inzake collectief inkopen zonneschermen in de lifen
ophangen.
Status: Vastgelegd Afhandeling voor: 30 september 2016
Behandeld door: Technische commissie
Navraag doen naar een energiescan via de gemeente.
Status: Vastgelegd Afhandeling voor: 30 september 2016
Behandeld door: Technische commissie
Verzoek inzake collectief inkopen zonneschermen plaatsen op de web site.
Status: Vastgelegd Afhandeling voor: 30 september 2016
Behandeld door: Bestuur / Bestuurslid
Lijst herstelwerk voor rekening eigenaar / VvE op website zetten.
Status: Vastgelegd Afhandeling voor: 31 oktober 2016
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (De heer H.A. Stelling)
Nagaan mogelijkheden dubbel glas voor de schuiframen.
Status: Vastgelegd Afhandeling voor: 31 oktober 2016
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (De heer H.A. Stelling)
Planvorming inzake roestvorming balkonhekken.
Status: Vastgelegd Afhandeling voor: 31 oktober 2016
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (De heer H.A. Stelling)
Gesprek bij het Wijkbureau Zuid.
De heer Verkerk, de heer Van Dijk en de heer Kieboom.
Status: Vastgelegd Afhandeling voor: 31 december 2016
Jubileum organiseren t.b.v. het 25 jarig bestaan van de Ravelijn
afgehandeld door: mevrouw Van Dijken en mevrouw Van Doorn
Status: Vastgelegd Afhandeling voor: 30 september 2017
tijdens vergaderingen af en toe wat foto's tonen van het uitgevoerde onderhoud, zodat men zich
hiervan iets meer kan voorstellen.
Status: Vastgelegd
Behandeld door: Bestuur / Bestuurslid
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VVE Ravelijn

VVE-Ravelijn: Vroeger

- Bestuur
- Technische commissie met trappenhuiscoördinatoren
- Groencommissie
- Beleggingscommissie
- Administrateur met beleidsplan en mededelingenblad het ‘Raveltje’
- Kascommissie
- Schoonmaak door bewoners
- Feestcommissie

VVE-Ravelijn: 2013-2016
Van:
bestuur bestaand uit 2 personen:
- Penningmeester;
- Technisch coördinator en voorzitter
Jarenlange ervaring en gezamenlijke
werkwijze en afspraken
Naar:
bestuur met 4 personen met verschillende rollen,
inbreng en ervaring:
Wennen aan nieuwe verhoudingen, rolverdeling helder
krijgen, met frisse blik naar bestaande afspraken kijken

VVE-Ravelijn: na ALV december 2015
- Protocol uitvoering diensten beheerder (Gevaert)
vernieuwd en opnieuw vastgelegd (besparing)
- Contractafspraken Capto herzien en vastgelegd
- Rollen bestuursleden bepaald en afgesproken
Nu:
- Heldere taakverdeling
- Efficiëntie
- Vertrouwen
- Plezier

VVE-Ravelijn: taakverdeling bestuur
Robert Koopmans (penningmeester): onder andere controleren en accorderen facturen,
opstellen meerjarenbegroting en jaarrekening (in samenspraak met Gevaert) en toezicht
houden op financiële zaken
Tanja Beelen (technisch coördinator): onder andere diverse zaken met betrekking tot het
technisch beheer van het complex (in samenspraak met Gevaert) en correspondentie
richting bewoners via e-mail en/of nieuwsbrief
Judith Koppelaar (algemeen bestuurslid): onder andere planning, agenda, voorzitten en
notuleren bestuursvergadering, correspondentie richting bewoners
via e-mail en/of nieuwsbrief, naamplaatjes
Jurgen Haanstra (algemeen bestuurslid): correspondentie richting bewoners, tuinenschouw,
algemene bestuurszaken, vanaf 22-06-2016 geen algemeen bestuurslid meer.
Voorstel voor voorzitten ALV

Technisch coördinator

Verleden
Rol
Rolverdeling Gevaert - TC

VVE-Ravelijn: overige taken binnen Ravelijn
Lampenier: Darius Keijdener
Kascommissie: Willem Meijer; Robin Rosendaal;
Jack Vogels
Klankbord: Jip Lubberink en Joep Trappenburg
Website: Altwin de Moor

§
§

Nieuw bestuurslid/leden!
Feestcommissie jubileum
Hulp bij tijdelijke klussen:
Tuinenschouw
Trappenhuis coördinatoren???

Vragen?

VvE Ravelijn
ALV 22-6-2016

PROJECT ROOKGASAFVOEREN

VvE Ravelijn
ALV 22-6-2016

Project
rookgasafvoeren

Voorgeschiedenis
- 2012/2013: wens om HR ketel te kunnen plaatsen
- 2013: aanpassing bovendaks t.b.v. 178 individuele
rookgasafvoeren (RGA’s)
- 37 adressen op collectieve RGA nog geen HR ketel mogelijk

VvE Ravelijn
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Aanleiding project
- Installateur attendeert VvE op belang controle RGA
- Installatie branche meer alert op RGA
- RGA gaat een ketelleven mee (15 jaar)
- Gevaar van koolmonoxide steeds meer in het nieuws
- Rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid
- https://youtu.be/3zqAQgEOyP4
- Eind 2015 inspectie RGA

VvE Ravelijn
ALV 22-6-2016
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Inspectie individuele RGA

rookgasafvoer en onderlinge verbindingen sterk vervuild en aangetast
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Inspectie individuele RGA

verbindingen sterk aangetast, verbinding lipringen lek
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Inspectie individuele RGA
Conclusie:
- Individuele kanalen vervuild en onderhevig aan erosie
- Onderlinge verbindingen zien er slecht uit
- Individuele kanalen niet meer geschikt voor HR ketels

VvE Ravelijn
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Inspectie collectieve RGA

Onder sectie sterk vervuild

Open trekonderbreker corrosie
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Inspectie collectieve RGA

Corrosie verbinding

Sterke vervuiling RGA schotel

Sterke vervuiling RGA schotel
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Inspectie collectieve RGA
Conclusie:
- Clv kanalen aangetast door rookgassen
- Bestaande kanalen niet hergebruiken voor HR ketels
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Verantwoordelijkheden:
- RGA kanalen zijn gemeenschappelijk eigendom
- VvE verantwoordelijk voor onderhoud
- RGA kanalen 25 jaar oud en aangetast
- Minder veilig en kans op koolmonoxide vergiftiging neemt toe
- Bestuur wil verantwoordelijkheid nemen voor aanpassingen

VvE Ravelijn
ALV 22-6-2016
Collectief:
37 adressen

Project
rookgasafvoeren
RGA kanaal
aanpassen

Iedereen tegelijkertijd een HR
ketel

Rookgasafvoer
al HR ketel
geplaatst?

VvE: RGA kanaal aanpassen

Nog een VR
ketel?

VvE: RGA kanaal aanpassen
bewoner: HR ketel aanschaffen

Individueel:
178 adressen
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Andere opties
- HR en VR ketels door elkaar?
- Blokverwarming / Warmtepomp

VvE Ravelijn
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Voor- en nadelen opties voor verwarming
VR naar HR Ketel
+ offertes binnen begroting

+ toekomstbestendig door
mogelijk maken van HR voor alle
woningen
- individuele kosten voor
bewoner voor aanschaffen van
HR ketel

VR en HR ketel
+ geen individuele kosten
bewoner omdat VR/HR
mogelijk is
- extra kosten VVE want flink
boven begroting

Warmtepomp/blokverwarming
+ duurzamer/
milieuvriendelijker

- overlast alle bewoners want
openbreken schachten alle
woningen
- investering voor VR terwijl
deze ketel op korte termijn
verdwijnt

- extra kosten VVE want flink boven
begroting

+ toekomst bestendig (i.v.m. verdwijnen
fossiele brandstoffen)

- overlast alle bewoners want
openbreken schachten alle woningen

