
Notulen

VvE Ravelijn

Notulen van de Algemene ledenvergadering, gehouden woensdag 21 juni 2017, aanvang 20:00 uur.

1. Opening
De voorzitter van de vergadering, de heer Haanstra, opent de vergadering om 20.15 uur en heet alle
aanwezigen hartelijk welkom.

De mensen achter de bestuurstafel worden voorgesteld:
Bestuur: Tanja Beelen (technisch bestuurslid), Robert Koopmans (penningmeester).
Voorzitter ALV: Jurgen Haanstra 
Gevaert Vastgoedbeheer: Herman Stelling en Wendy Scheidt.

Mevrouw Koppelaar en de heer Smink van het bestuur zijn afwezig wegens vakantie. De heer Van Kruisdijk is
afwezig in verband met gezondheidsredenen.

De heer Haanstra vraagt of er nieuwe bewoners aanwezig zijn, dan wel bewoners die voor het eerst op de
vergadering aanwezig zijn en geeft hen de gelegenheid zich kort voor te stellen:
De heer Spauwen (WB 172), de heer Cools (WB392, eigenaar maar geen bewoner), mevrouw Boer (WB 264),
mevrouw Sparendam (WB 430, afkomstig van Wageningseberg 294).

2. Ingekomen stukken en mededelingen / vaststellen agenda
Er zijn geen ingekomen stukken.

Er zijn geen opmerkingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Notulen van de vergadering d.d. 23-11-2016 en 7-12-2016
a. notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 november 2016
Er zijn geen opmerkingen over de notulen. De vergadering stelt de notulen van de vergadering van 23
november 2016 ongewijzigd vast.

b. notulen vervangende Algemene Ledenvergadering d.d. 7 december 2016
De notulen worden per pagina zowel tekstueel als inhoudelijk doorgenomen.

Er zijn geen opmerkingen op de notulen. De actiepunten worden per punt doorgelopen.
1. Frequentie glasbewassing wijzigen van 6 naar 4x per jaar: afgehandeld
2. Opmerkingen over het schoonmaakwerk bespreken tijdens het evaluatiegesprek: afgehandeld
3. Servicekosten verhoging doorvoeren per 1-1-2017: afgehandeld
4. Afspraak maken met zonweringsbedrijf inzake collectief inkopen zonneschermen: afgehandeld
VvE Ravelijn doet zaken met Vivante van Lexmond te IJsselstein. Mochten bewoners interesse hebben,
kunnen zij met dit bedrijf contact opnemen.
voor meer informatie over de leveranciers kunt u kijken op
https://vveravelijn.files.wordpress.com/2015/11/overzicht-van-leveranciers.pdf
5. Offerte voor het collectief vervangen van de C.V. ketels: afgehandeld
VvE Ravelijn heeft hiervoor gebruik gemaakt van Wouterse Installatie & onderhoud te Houten. Mochten
bewoners interesse hebben, kunnen zij met dit bedrijf contact opnemen.voor meer informatie over de
leveranciers kunt u kijken op https://vveravelijn.files.wordpress.com/2015/11/overzicht-van-leveranciers.pdf
6. Gesprek bij het wijkbureau Zuid: in behandeling.
Dit punt is nog niet uitgevoerd. De heer Van Kruisdijk zou dit oppakken, maar is helaas om
gezondheidsredenen langere tijd uit de roulatie. Bewoners die dit willen oppakken, kunnen zich aanmelden bij
vveravelijn@gmail.com of vve@gevaertvastgoedbeheer.nl.
7. Deurdrangers bergingsdeuren (paars) en deur 2e verdieping (geel) na laten kijken: afgehandeld
8. Navraag doen naar een energiescan via de gemeente: afgehandeld
Uit de ingewonnen informatie bleek dat aan een dergelijke scan veel haken en ogen zitten waar de VvE binnen
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10 jaar aan moet voldoen. Gekozen is voor een quickscan via VvE belang. Hieruit is naar voren gekomen dat
het gebouw redelijk geïsoleerd is conform de normen van de jaren 90. Als de VvE hier nog winst wil behalen,
moet er fors in geïnvesteerd moet worden. Verstandiger is om dit soort acties te combineren met groot
onderhoud in de toekomst. Omdat er al veel groot onderhoud op de planning staat voor de komende jaren,
staan deze investeringen niet hoog op de prioriteitenlijst van de VvE. Op het gebied van de verlichting heeft de
VvE de afgelopen jaren al de juiste stappen gezet door het vervangen van de trappenhuis- en
galerijverlichting. Op de volgende Algemene Ledenvergadering zal het meerjarenplan opnieuw besproken
worden.
9. Planvorming inzake roestvorming balkonhekken: in behandeling
Dit punt is momenteel bij Van Wijk in behandeling. Van Wijk zal een overzicht maken van de m2 en de kosten.
10. Gesprek met de heer Rolff over de vliegjes in de woning
Het gesprek is geweest, maar de heer Rolff geeft aan nog wel last te hebben. Het probleem wordt stap voor
stap aangepakt. In het najaar kan weer gekeken worden wat de resultaten zijn van de aanpak.
11. Jubileum organiseren t.b.v. het 25 jarig bestaan van de VvE: afgehandeld.
Zaterdag 17 juni jongstleden is het jubileumfeest geweest en het bestuur wil de organisatie hiervan nogmaals
hartelijk bedanken voor de geslaagde en gezellige avond.
12. Werkzaamheden rookgasafvoeren door F.F. Kanaalrenovatie uit laten voeren: afgehandeld
Er zijn nog enkele adressen waar nog wat werkzaamheden moeten worden afgerond.
13. Bergingen en algemene ruimte netjes achterlaten bij verhuizingen of verbouwingen: doorlopend.
De verhuismatten voor de liften zijn af te halen bij de heer Smink van het bestuur. Hiervoor kan een mail
worden gestuurd naar verhuismatten@vveravelijn.nl.
14. Nagaan of het mogelijk is om de melding inzake de koolmonoxide melder op de website te plaatsen:
afgehandeld
Het onderwerp is op de website opgenomen.

De vergadering stelt de notulen van 7 december 2016 ongewijzigd vast.

4. Besluiten inzake procedures / reglement
4a. besluit tot machtiging beheerder inzake incassoprocedure
De heer Stelling geeft een korte toelichting op het besluit tot machtigen beheerder inzake incassoprocedure.

Stap 1: na 14 dagen een 1e herinnering. Als betaling uitblijft stuurt Gevaert na 7 dagen een laatste
herinnering.
Stap 2: na 7 dagen een 1e aanmaning. Dit is voor het lid de laatste kans om zonder verdere consequenties de
voorschotbijdragen te betalen, of om in overleg met Gevaert een betalingsregeling te treffen. Als betaling
uitblijft stuurt Gevaert na 7 dagen een laatste aanmaning.
Stap 3: inschakelen advocaat of deurwaarder
Stap  4: dagvaarding.

Op de vraag van mevrouw Jansen of de procedure niet korter kan, antwoordt de heer Stelling dat dit niet
mogelijk is omdat het incassotraject aan bepaalde voorwaarden moet voldoen, zodat de deurwaarder
slagvaardig kan handelen.

De vergadering gaat akkoord met het besluit tot machtiging beheerder inzake incassoprocedure

4b. besluit inzake uitzonderlijke schade-uitkeringen
De vergadering gaat akkoord met het besluit inzake uitzonderlijke schade-uitkeringen

4c. besluit inzake tekenbevoegdheid op de reserverekening
De heer Stelling geeft een korte toelichting op het besluit inzake de tekenbevoegdheid op de reserverekening.
De reglementen schrijven voor dat de bevoegdheid ligt bij de voorzitter van de vergadering en een
meetekenend lid. Dit is in de praktijk niet handig.

De heer Haanstra vraagt of een tekenbevoegde vanuit de bewoners een vaste bewoner is of een willekeurig
persoon. De heer Stelling geeft aan dat deze over het algemeen gekozen wordt door de vergadering.

Op de vraag van mevrouw Leenheer wat hiervan de achtergrond is, antwoord de heer Stelling dat dit
waarschijnlijk bedoeld is om extra controle uit te kunnen oefenen. Binnen de VvE tekenen echter altijd al twee
bestuursleden, waarbij Gevaert fungeert als extra controle.
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Mevrouw Jansen vraagt of er een maximum is. Mevrouw Beelen geeft aan dat dit er niet is, er kan namelijk
niet zomaar geld overgemaakt worden. De controle door Gevaert, mevrouw Beelen en de heer Koopmans
voorkomt dit. Daarnaast kan er vanaf de reserverekening alleen maar geld over gemaakt worden naar de
rekening courant.

De vergadering gaat akkoord met het besluit inzake tekenbevoegdheid op de reserverekening

4d. besluit inzake mandaat beheerder verstrekken incidentele opdrachten
De heer Stelling geeft een korte toelichting. Om snel en doelmatig te kunnen reageren bij bijvoorbeeld
lekkages of verstoppingen is het voorstel om Gevaert een mandaat te geven voor het verstrekken van
opdrachten tot een maximum van € 1.000,-. Bij calamiteiten kan dit mandaat in het belang van de VvE
overschreden worden.

De heer Meijer vraagt of er een maximum bedrag gezet kan worden op calamiteiten omdat op deze manier de
spaarrekening van de VvE kan worden leeg getrokken. De heer Stelling geeft aan dat dit niet gebruikelijk is. Bij
het bijvoorbeeld blank staan van appartementen, moet de beheerder en bestuur kunnen handelen. De
ingeschakelde aannemer gaat bij deze spoedklussen niet eerst een offerte uitbrengen.

De heer Kuijt vraagt hoe de verzekering werkt bij calamiteiten. De heer Stelling geeft aan dat de verzekering
direct gebeld worden en zij ook direct een expert sturen.

De heer Kuijt geeft ook nog aan dat het niet handig is een opdracht te verstrekken tot € 1.000,- omdat de
aannemer dan misschien denkt meer te factureren. Mevrouw Beelen geeft aan dat de VvE met vaste partijen
werkt en periodiek gesprekken met deze bedrijven heeft.

De vergadering gaat met meerderheid van stemmen (1 tegen, 0 onthoudingen) akkoord met het besluit inzake
mandaat beheerder verstrekken incidentele opdrachten

5. Jaarstukken 2016
a. toelichting jaarrekening
De heer Koopmans geeft een toelichting op de jaarrekening.

Staat van baten en lasten
Het verschil tussen de begrote opbrengsten van de ledenbijdragen en de werkelijk ontvangen opbrengsten
(pagina 4) ontstaat door de bijdragen voor het waterverbruik. Er wordt iets meer geld binnen gehaald voor
water ten opzichte van de werkelijke kosten. Dit verschil wordt tezamen met nog enkele andere kosten
verrekend (zie ook pagina 9 voor meer toelichting).
De rente opbrengsten zijn helaas gedaald omdat de banken nauwelijks rente meer geven op het spaargeld.
Vorig jaar waren er nog meevallers in de vorm van openstaande nota's welke uiteindelijk niet betaald hoefden
te worden, dit jaar is dat niet het geval.
Het verschil tussen de begrote kosten en de werkelijke verenigingskosten wordt voornamelijk veroorzaakt door
de extra Algemene Ledenvergadering van september 2016.
De uitgaven van het groot onderhoud zijn lager dan begroot, maar dat heeft te maken met het project
rookgasafvoeren dat in 2016 nog niet helemaal was afgerond.
De uitgaven voor het schoonmaakwerk zijn hoger uitgevallen dan begroot, als gevolg van extra
werkzaamheden. Daarnaast werd in de begroting welke in december 2015 gepresenteerd is, uitgegaan van
een maandbedrag voor schoonmaak, terwijl dit in werkelijkheid een bedrag per 4 weken was.
Het klein onderhoud is hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt door hogere kosten voor het herstel van
lekkages. Via de verzekering wil het bestuur proberen om het eigen risico te verlagen. Daarnaast is er een
toename van lekke ruiten (vocht tussen dubbel glas) en klachten inzake de klemlijsten van de woonkamer
puien. Onlangs is ook aan de zijde van Vaalserberg een verschuiving van enkele muurdelen geconstateerd.
Dit soort zaken moet gewoon worden aangepakt.
De begroting 2018 zal worden besproken in december 2017. Hierin zal waarschijnlijk ook een post onvoorzien
worden opgenomen.
Op pagina 8 van de jaarrekening worden de onderhoudsvoorzieningen toegelicht. In 2016 is een bedrag van
circa € 59.000,- aan groot onderhoud uitgegeven. In verband met te verwachten lagere kosten is een bedrag
van € 23.000,- vrijgevallen.
Het boekjaar 2016 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 4.042,62.

Balans
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Het spaargeld van de VvE is verdeeld over diverse banken. De post debiteuren heeft voornamelijk te maken
met de afrekening water. Na toevoeging van het positieve resultaat heeft de VvE een algemene reserve van
ruim € 10.000,-. Voor het groot onderhoud is een bedrag van € 371.224,55 beschikbaar.
Op een vraag antwoordt de heer Koopmans dat men de watermeter niet via een app in de gaten kan houden.
Dit kan men zelf aflezen op de watermeter. Gemiddeld wordt per appartement 80 m3 water per jaar gebruikt.
De penningmeester wordt bedankt voor de toelichting.

b. verslag kascommissie
De heer Meijer geeft aan dat de kascommissie de saldi heeft gecontroleerd en steekproeven heeft genomen
bij diverse betaalde facturen. Het zag er allemaal prima uit.

De voorzitter leest de verklaring van de kascommissie voor.
De kascommissie van de VvE Ravelijn verklaart dat zij de jaarrekening 2016 heeft gecontroleerd.
De jaarrekening 2016 geeft een getrouw beeld van de werkelijke uitgaven en de financiële situatie.
De kascommissie heeft voorts geen onregelmatigheden kunnen constateren en adviseert de vergadering van
eigenaars derhalve om in te stemmen met de jaarrekening 2016.

De kascommissie wordt bedankt voor de uitgevoerde kascontrole.

c. bestemming exploitatieresultaat
De vergadering gaat akkoord met het voorstel om het exploitatieresultaat a € 4.042,62 toe te voegen aan de
Algemene Reserve van de VvE.

d. vaststellen jaarrekening en dechargering bestuur
De vergadering stelt de jaarrekening vast en verleent decharge aan het bestuur voor het boekjaar 2016.

e. (her)benoeming kascommissie
De heer Meijer en de heer Rosendaal stellen zich opnieuw beschikbaar, maar vragen wel om een derde
persoon ter ondersteuning. De heer Van Walsem geeft aan beschikbaar te zijn.

De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de heer Rosendaal en de heer Meijer als leden van
de kascommissie.
De vergadering gaat akkoord met de aanstelling van de heer Van Walsem als lid van de kascommissie.

6. Onderhoudsprojecten 2017
Mevrouw Beelen geeft een toelichting op de onderhoudsprojecten 2017.

Het project van de rookgasafvoeren is bijna klaar. Mevrouw Beelen wil alle leden nogmaals hartelijk
danken voor de medewerking.
Het onderhoud aan de lichtkoepels is verschoven naar 2018.
Het onderhoud van het stucwerk staat voor 2018 op de planning. Er wordt momenteel gewerkt aan
een voorstel.
Het binnenschilderwerk is verschoven naar 2018.
De armaturen in het hoofdtrappenhuis zijn nu uitgezocht en worden dit jaar nog vervangen.
Het onderhoud aan de hemelwaterafvoeren zal dit jaar worden uitgevoerd.
Het onderhoud aan het kitwerk zal dit jaar worden uitgevoerd.
De betonnen afdekkers aan de Vaalserberg zijde blijken niet verankerd en verschuiven, deze zullen dit
jaar alsnog worden vastgezet.
De aluminium kozijnen zullen in 2018 worden gereinigd en van een coating worden voorzien.
Het schilderwerk aan de maisonnette woningen wordt dit jaar uitgevoerd.

Mevrouw Beelen geeft aan dat er verder geen grote projecten meer op de planning staan voor 2017.
Wel worden er dit najaar op een adres nieuwe klemlijsten bij een woonkamerpui op proef geplaatst omdat er
hier veel lekkages zijn geweest. Indien de proef slaagt, wil het bestuur met een voorstel aan de leden komen
tijdens de ALV van december.

Mevrouw De Kiviet vraagt of de hekwerken dit jaar nog worden uitgevoerd. Mevrouw Beelen geeft aan eerst
de kosten te moeten afwachten, er is wel voor begroot.

De heer Koudijs vraagt of de schoonmaak nu bezig is. Mevrouw Beelen geeft aan dat dit correct is en vraagt
alle leden klachten direct te melden, zodat Van Meerwijk hier direct op kan inspelen. Achteraf is het lastig.
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7. Bestuurszaken
Zoals eerder genoemd is de heer Van Kruijsdijk voor langere tijd uit de roulatie wegens gezondheidsredenen.
Mevrouw Beelen geeft aan dat de heer Van Kruijsdijk inmiddels geopereerd is, maar dat het nog steeds niet
naar wens gaat. De vergadering wenst de heer Van Kruijsdijk veel beterschap toe.
De heer Koopmans wil mevrouw Beelen nogmaals hartelijk danken voor de inzet tijdens het project van de
rookgas afvoeren. Mevrouw Beelen heeft dit project goed gecoördineerd en hierdoor veel begeleidingskosten
voor de VvE bespaard.

8. Huishoudelijke mededelingen
Er zijn geen huishoudelijke mededelingen.

9. Vaststellen datum volgende Algemene Ledenvergadering
Voor het eerst in lange tijd is er afgeweken van de locatie Aristo en houdt de VvE de vergadering in de
Musketon. Er zit een groot verschil in kosten. De heer Haanstra vraagt wat de leden hiervan vinden. De leden
geven aan dat de locatie prima is voor de vergadering in de winter, maar dat het in de zomer nu erg warm is.

De vergadering gaat akkoord met het voorstel om de volgende Algemene Ledenvergadering te houden op
woensdag 6 december 2017 om 19:30 uur in De Musketon.

 10. Rondvraag en sluiting
Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Van der Zee om een toelichting op de zonneschermen antwoordt
mevrouw Beelen dat de VvE een voorkeursleverancier heeft genaamd Vivante Van Lexmond te IJsselstein,
welke voor de VvE aangepaste prijzen hanteert.

De heer Meijer vraagt of er ook collectieve prijzen zijn voor een intercom met scherm. Mevrouw Beelen geeft
aan dit altijd bij Van den Pol te hebben gedaan, maar dat tegenwoordig ook gewerkt wordt met een kleiner
bedrijf. Zij zal hier prijzen opvragen.

Mevrouw Schneider vraagt wanneer de tegels in het hoofdtrappenhuis worden gelegd. Mevrouw Beelen
antwoordt dat de huidige tegels op 12 juli worden verwijderd en dat op 16 augustus de nieuwe tegels worden
gelegd. Er is gekozen voor een 60x60cm dark grey tegel.

Mevrouw Jansen vraagt wanneer de hovenier komt, er is veel onkruid. Mevrouw Beelen heeft vorige week een
gesprek met de hovenier gehad. De hovenier moet een extra beurt inlassen om het onkruid weg te halen.

De heer Van Walsem vraagt of er meer bewoners een aanbod van Stedin hebben gehad voor een slimme
meter. Dit blijkt bij veel bewoners zo te zijn.

De heer Van Dijk geeft aan dat de glazenwasser erg onverantwoordelijk werkt en onzorgvuldig omgaat met het
gebouw. Zo hangen zij aan de buitenzijde van de bak op 3 hoog. Daarnaast hebben zij bij de laatste beurt een
aantal keer tegen de pas geverfde staalcontructie aangezeten met de hoogwerker. Mevrouw Beelen geeft aan
dat dit een bekend probleem is en er opnieuw een schrijven naar de glazenwasser uit zal gaan dat de VvE niet
aansprakelijk is bij eventuele ongelukken en schades.

De heer van Dijk meldt tevens dat zijn kelderbox zo vochtig is, de planken in zijn berging beginnen te
schimmelen. Ook ruikt het erg muf in het trappenhuis. Mevrouw Beelen geeft aan hier mee aan de slag te
gaan en er bij de heer Van Dijk op terug te komen.

Mevrouw Sparendam geeft aan te hebben geconstateerd dat de schoonmaker niet op de bovenste verdieping
komt. Mevrouw Beelen geeft aan dit mee te nemen in het gesprek met Van Meerwijk en vraagt alle bewoners
klachten direct te melden.

Mevrouw Hartog geeft aan dat haar MV box moet worden vervangen en of dit ook collectief gaat. Mevrouw
Beelen geeft aan dat dit niet collectief gaat. Via Wouterse installatietechniek kan men een nieuwe MV box
laten plaatsen.

De heer Keijdener vraagt naar het actiepunt inzake de veiligheid en wijkbureau. Mevrouw Beelen geeft aan dat
er op het moment 3 keer per week ingebroken wordt en vraagt alle bewoners oplettend te zijn. De heer Van
Dijk geeft aan vorige week een inbraak te hebben gezien en gemeld bij de politie. Dit waren relatief jonge
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jongens en het ging erg snel. 
Mevrouw Beelen geeft aan in contact te willen blijven met het wijkbureau, maar dan wel met een commissie
van bewoners. De heer Haanstra vult aan dat bewoners die in de commissie willen zich kunnen melden bij het
bestuur.
De heer Van Dijk geeft nog aan dat de politie gezegd heeft dat bewoners bij een "heterdaad" 112 moeten
bellen.

Mevrouw Sparendam meldt veel last te hebben van hangjongeren bij de BP. De heer Haanstra geeft aan dat
dit niet iets is waar de VvE iets aan kan doen. Zij kan hier melding van maken bij de wijkagent en het
wijkbureau.

Mevrouw De Kiviet wil alle bewoners uit het hoofdtrappenhuis vragen om deze zo netjes mogelijk te houden.
Met de kapotte tegels oogt het al rommelig.

De heer Haanstra dankt alle leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 21:55 uur.

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

voorzitter                                             bestuurder

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Besluitenlijst

VvE Ravelijn

Notulen van de Algemene ledenvergadering, gehouden woensdag 21 juni 2017, aanvang 20:00 uur.

Notulen van de vergadering d.d. 23-11-2016 en 7-12-20163.
3.1 De vergadering stelt de notulen van de vergadering van 23 november 2016 ongewijzigd vast.
3.2 De vergadering stelt de notulen van de vergadering van 7 december 2016 ongewijzigd vast.

 

Besluiten inzake procedures / reglement4.
4.1 De vergadering gaat akkoord met het besluit tot machtiging beheerder inzake incassoprocedure.
4.2 De vergadering gaat akkoord met het besluit inzake uitzonderlijke schade-uitkeringen.
4.3 De vergadering gaat akkoord met het besluit inzake tekenbevoegdheid op de reserverekening.
4.4 De vergadering gaat akkoord met het besluit inzake mandaat beheerder verstrekken incidentele

opdrachten.

Jaarstukken 20165.
5.1 De vergadering gaat akkoord met het voorstel om het exploitatieresultaat a € 4.042,62 toe te voegen

aan de Algemene Reserve van de VvE.
5.2 De vergadering stelt de jaarrekening vast en verleent decharge aan het bestuur voor het boekjaar

2016.
5.3 De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de heer Rosendaal en de heer Meijer als

leden van de kascommissie.
5.4 De vergadering gaat akkoord met de aanstelling van de heer Van Walsem als lid van de

kascommissie.

Vaststellen datum volgende Algemene Ledenvergadering9.
9.1 De vergadering gaat akkoord met het voorstel om de volgende Algemene Ledenvergadering te

houden op woensdag 6 december 2017 om 19:30 uur in De Musketon.
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Actiepuntenlijst

VvE Ravelijn

Notulen van de Algemene ledenvergadering, gehouden woensdag 21 juni 2017, aanvang 20:00 uur.

Betonnen afdekkers Vaalserberg vastzetten.
Status: Vastgelegd   Afhandeling voor: 31 augustus 2017
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (De heer H.A. Stelling)

De glazenwasser schriftelijk informeren over onveilig werken en onzorgvuldigheden bij het werk.
Status: Vastgelegd   Afhandeling voor: 31 augustus 2017
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (De heer H.A. Stelling)

Vochtprobleem in box van de heer Van Dijk.
Status: Vastgelegd   Afhandeling voor: 30 september 2017
Behandeld door: Technische commissie

Onderhoud kitwerk.
Status: Vastgelegd   Afhandeling voor: 31 oktober 2017
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (De heer H.A. Stelling)

Planvorming inzake roestvorming balkonhekken
Dit punt is momenteel bij Van Wijk in behandeling. Van Wijk zal een overzicht maken van de m2 en de kosten.
Status: Vastgelegd   Afhandeling voor: 31 oktober 2017
Behandeld door: Technische commissie

Proef klemlijsten woonkamerpuien.
Status: Vastgelegd   Afhandeling voor: 31 oktober 2017
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (De heer H.A. Stelling)

Schilderwerk liggend houtwerk maisonnettes.
Status: Vastgelegd   Afhandeling voor: 31 oktober 2017
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (De heer H.A. Stelling)

Armaturen van het hoofdtrappenhuis vervangen.
Status: Vastgelegd   Afhandeling voor: 31 december 2017
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (De heer H.A. Stelling)

Onderhoud hemelwaterafvoeren.
Status: Vastgelegd   Afhandeling voor: 31 december 2017
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (De heer H.A. Stelling)

Bergingen en algemene ruimte netjes achterlaten bij verhuizingen of verbouwingen.
Van toepassing op alle leden van de VvE.
Status: Vastgelegd

Collectieve prijs opvragen voor een intercom met beeldscherm.
Status: Vastgelegd
Behandeld door: Technische commissie

Gesprek bij het wijkbureau Zuid.
Dit punt is nog niet uitgevoerd. De heer Van Kruisdijk zou dit oppakken, maar is helaas om
gezondheidsredenen langere tijd uit de roulatie. Bewoners die dit willen oppakken, kunnen zich aanmelden bij
vveravelijn@gmail.com of vve@gevaertvastgoedbeheer.nl.
Status: Vastgelegd
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