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 N O T U L E N  
 
 
Vergadering : Vereniging van Eigenaars Noordmolenwerf 15-157  
 
Datum vergadering : Donderdag 4 oktober 2007 
 
Locatie : Kerkgenootschap Doopsgezinde Gemeente, Noordmolenwerf 3, 3011 AK  
 te Rotterdam 
 
Aanwezig : In persoon of bij volmacht 850 stemmen van de in totaal uit te brengen  
   1450 stemmen 
 : Namens VvE Diensten Nederland Rotterdam B.V. is aanwezig  
   de heer S.P. Stevense  

 
 
 
1. Opening van de vergadering 

De heer Van der Laan opent de vergadering om 19:40 uur en heet de aanwezigen welkom. De 
vergadering wordt voorgezeten door de heer Van der Laan.  
 
De voorzitter stelt de heer Stevense voor, de nieuwe accountmanager. De heer Bernard is per  
1 februari 2007 niet langer werkzaam voor VvE Diensten Nederland Rotterdam B.V. 
 
 

2. Mededelingen / ingekomen stukken 
Er zijn volmachten ontvangen van mevrouw Garcia Gonzales, Grobel II en Grouwels Exploitatie 
BV, de heer Chaulet, de heer Bandell, de heer Ferrara, mevrouw Cytryn Franétovich, mevrouw 
Atici en Daelmans Vastgoed. 
 
De heer Romein heeft zich schriftelijk kandidaat gesteld als lid van het bestuur. 
 
De heer Kovacevic heeft een brief met een enquêteformulier over de maandelijkse bijdrage 
rondgestuurd aan alle leden met uitzondering van het bestuur en de beheerder van de VvE. Deze 
gang van zaken wordt door het bestuur betreurd. Naar aanleiding van de brief wordt opgemerkt dat 
het bestuur geen beslissingen neemt maar uitvoert wat de vergadering democratisch besluit. Het 
bestuur geeft tevens aan dat alle besluitvorming buiten de vergadering zeer moeizaam gaat doordat 
er een lage respons is op enquêtes van het bestuur. 
 
De heer Stevense geeft aan dat hij een voorstel doet met de begroting maar dat dit nog zal worden 
besproken in de vergadering. De vergadering besluit uiteindelijk of het advies wordt overgenomen 
danwel aangepast of afgewezen.  
 
De heer Stevense leest een opmerking van Daelmans Vastgoed op die hij vertegenwoordigt middels 
volmacht: 
“Wij zijn van mening dat er een tweede algemene ledenvergadering gehouden had moeten 
worden binnen twee tot zes weken, zoals de Akte van Splitsing dat voorschrijft. Ook de extra 
kosten mogen geen aanleiding zijn, daar maar voetstoots aan voorbij te gaan. Beter zouden de 
leden bewust moeten worden van het belang (ook voor henzelf!) om deel te nemen aan de 
besluitvorming in de vergadering, of een volmacht te geven.” 
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 VvE Online 
De heer Stevense geeft aan dat VvE Online een nieuwe gratis dienst is. Inloggen geschiedt door 
middel van een persoonlijke inlognaam en wachtwoord. De inhoud zal in het najaar verder worden 
aangevuld. Op dit moment zijn de verzekeringen, huishoudelijk reglement, splitsingakte en 
splitsingstekening alsmede de gegevens van deze vergadering beschikbaar. 
 
 

3. Vaststelling notulen vergadering van 1 november 2006 
De notulen van de vergadering van 1 november 2006 worden ter goedkeuring voorgelegd en 
worden, zonder hierin wijziging aan te brengen, vastgesteld. 
 
De voorzitter geeft aan dat het contract voor de glasbewassing met 1 jaar is verlengd. In de 
volgende algemene ledenvergadering kan worden besloten of het contract wederom zal worden 
verlengd. Glasbewassing heeft plaats 1 x per 2 maanden. De schoonmaker is aangesproken dat ook 
de galerijraampjes  moeten worden gedaan. Klachten kunnen worden gemeld per e-mail: 
bestuur@noordmolenwerf.nl 
 
 

4. Verslag kascommissie, bespreking/goedkeuring jaarrekening 2005 en decharge bestuur en 
administratief beheerder 
De jaarstukken zijn op 4 oktober 2007 gecontroleerd en akkoord bevonden door de 
kascontrolecommissie.  
 
De balans en het exploitatieoverzicht worden door de heer Stevense toegelicht. De vereniging 
beschikt over € 82.571,94 aan liquide middelen. Het positieve exploitatiesaldo (€ 5.193,82) zal ten 
gunste van het reservefonds algemeen worden gebracht. 
 
De kosten voor het schoonmaken zijn gestegen conform het contract betreffende glasbewassing. De 
kosten van de glasbewassing is per augustus ook opgenomen. 
 
De jaarrekening 2006 wordt goedgekeurd en vastgesteld. De vergadering verleent decharge aan het 
bestuur en de administratief beheerder over 2006. 
 
 

5. Bespreking / besluitvorming planmatig onderhoud 
De meerjarenplanning planmatig groot onderhoud wordt deels toegelicht door de heer Stevense.  
 
Het kruisjesrapport is aangepast en nu speciaal toegespitst op deze vereniging, daarom is deze 
korter. Wel is de algemene nummering behouden, deze nummers zijn terug te vinden op de 
meerjarenbegroting.  De eerste kolom verwijst naar het kruisjesrapport. Vervolgens het soort 
onderhoud, het jaar waarin dit zal plaatsvinden, cyclus en kosten. De planning is een concept, het 
besluit voor uitvoering wordt genomen door de vergadering. 
 
Onderin staat het liquiditeitsoverzicht, de dotatie en de reservering tot op heden. Het bedrag 
onderaan is het bedrag dat over blijft. In het plan is voor ieder opvolgend jaar een indexering van 
3% doorgevoerd, zodat er een duidelijk prijsbeeld is. Indien overgegaan wordt tot uitvoering zullen 
er offertes worden aangevraagd en zullen de actuele werkelijke prijzen worden vermeld. 
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De kosten en de opbouw van de reserve voor de lift zijn conform de splitsingsakte apart vermeld. 
 
 
De voorzitter geeft inhoudelijk een toelichting op de meerjarenplanning groot onderhoud. Het 
onderhoud in 2007 is reeds vorig jaar goedgekeurd. De posten bellentableau en brievenbussen zijn 
doorgeschoven naar 2009.  
 
De posten met betrekking tot de hallen zijn niet de reden voor de voorgestelde verhoging. Hiervoor 
is reeds in de afgelopen jaren gereserveerd. De volgende werkzaamheden in de trappenhuizen zullen 
in de nabije toekomst worden uitgevoerd: 
- Renoveren en schilderen van de trappen, mede omdat de VvE aansprakelijk kan worden gesteld 

voor de gevolgen van eventuele ongevallen. 
- Aanpassing verlichting zodat (kapotte) lampen handmatig, zonder steigers kunnen worden 

vervangen. 
- Schilderen van wanden en deuren. 
- Als het budget het toelaat zullen de doorzichtige golfplaten op de haldaken 2 x per jaar worden 
schoongemaakt. De golfplaten trekken zeer veel vuil aan maar het vervangen van de platen is zeer 
kostbaar. 
De tegels worden uit kostenoogpunt niet vervangen. Op verzoek van enkele leden zal het bestuur 
nogmaals bekijken wat er met het budget mogelijk is. 
 
Het schilderwerk aan de waterzijde is van slechte kwaliteit. Echter op een enquête is nauwelijks 
gereageerd waardoor dit niet op tijd zijn gesignaleerd. 
 
De stankoverlast is reeds in behandeling bij de heer Krul. Er is dossier gevormd en dit zal met 
Rijssenbeek worden besproken om verdere maatregelen te nemen. De put is nu meermalen 
leeggepompt op kosten van de VvE maar dit wordt verhaald op de gemeente. Het bestuur zal de 
verder te nemen stappen alsmede het dossier bespreken met de heer Krul. 
 
Diverse bedrijven geven geen offerte af voor het overlagen van de balkons omdat zij het risico niet 
kunnen inschatten. Het bestuur vraagt een mandaat van € 10.000,00 zodat het bestuur een 
proefbalkon kan laten uitvoeren zodat er een offerte kan worden gemaakt. De vergadering gaat 
hiermee akkoord. Er wordt echter wel aangegeven dat sommige appartementseigenaren het 
overlagen reeds hebben uitgevoerd en dat de problemen worden overschat. Het bestuur zal contact 
opnemen met de bewoners van 91 en 23 om de ervaringen te bespreken alvorens een proefbalkon 
uit te laten voeren. 
 
Er wordt besloten de indeling kosten van de lift en overige kosten te handhaven conform de akte, de 
dotatie voor de reserve van de kosten van de lift zal echter op nul worden gezet. Dit betekent dat in 
principe de opbouw van de reserve gelijk blijft zoals dit in de afgelopen jaren is gedaan. In de 
volgende algemene ledenvergadering zal opnieuw een voorstel worden gedaan.  
 
Bij huisnummer 55 zitten de planken van de vlonder los. De bouten en de schroeven zitten niet goed 
verankerd. De heer Stevense zal dit opnemen met de heer Krul. 
 
Er zal een nieuw planmatig onderhoud worden verzonden met de notulen. 
 
 

6. Bespreking / goedkeuring begroting 2008 en voorschotbijdrage 
De heer Stevense geeft een toelichting op de begroting 2008.  
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De bestemmingsreserve liften wordt op nul gezet., de stookkosten blijven gelijk. De begroting voor 
de exploitatiekosten en servicekosten wordt aangenomen. 
 
De aangepaste begroting 2008 wordt aangenomen. De nieuwe bijdragen zijn verschuldigd per  
1 januari 2008. Een nieuwe begroting zal met de notulen worden meegezonden. 
 
 

7. (Her)benoeming bestuur, technische commissie & kascommissie 
Bestuur   De heer B.S. van der Laan (voorzitter) huis no.: 131 
   Mevrouw I.Q.W. Verouden  huis no.: 33 
   Mevrouw C.S. Buysing Damsté    huis no.: 97 
   De heer A.J. van der Linden  huis no.: 75 
   De heer H.A.G. van den Bosch  huis no.: 69 
   De heer D. Kovacevic   huis no.: 41 
 
Kascommissie   De heer S.G. Uffelen    huis no.: 99   
   Mevrouw E.C.M. Geelen   huis no.: 117 

 
De vergadering gaat unaniem akkoord met de bovengenoemde (her)benoemingen. 
 
 

8. Machtiging aan de bestuurder voor het treffen van (rechts) maatregelen bij achterstand in 
betalingen van leden 
 In verband met eventuele incassoprocedure van achterstallige VvE-bijdragen verzoekt de 
bestuurder de vergadering conform het bepaalde in het Reglement van Splitsing van eigendom hem 
te machtigen om: 
• indien een eigenaar zijn bijdrage en/of tekort op de exploitatierekening niet of niet tijdig voldoet, 

(rechts)maatregelen te treffen, uiteraard na aanmaning c.q. ingebrekestelling. 
• bij incasso- en gerechtsprocedures komen de hieraan verbonden kosten, waaronder begrepen de 

in- en buitengerechtelijke kosten, voor rekening van de betrokken eigenaar. 
  
De vergadering verleent de bestuurder deze machtiging.  
 
Dit agendapunt zal jaarlijks op de agenda terugkeren teneinde nieuwe eigenaars op dit besluit te 
wijzen. 

 
 
9. Verzekering appartementclausule 

In de polis 552310060115 van de opstal/glasverzekering van Aegon Schadeverzekering N.V.is de 
appartementenclausule opgenomen welke is opgesteld door de Bond van Verzekeraars. 
 
Het eerste deel behandelt schade veroorzaakt door opzettelijk handelen van een lid. Hierin is 
bepaald dat de overige leden zijn verzekerd met uitsluiting van het lid dat de schade veroorzaakt 
heeft. 
 
Het tweede deel van deze clausule behandelt een schade-uitkering boven een bepaald bedrag, te 
bepalen door de vergadering van eigenaars en luidt als volgt: 
“Gaat de verschuldigde uitkering een bedrag van € 11.345,- te boven, dan geschiedt zij op de wijze 
te bepalen door de vergadering van eigenaars, zulks blijkende uit een door de voorzitter 
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gewaarmerkt afschrift van de notulen van de vergadering. Door uitkering overeenkomstig de 
voorwaarden dezer polis zal de maatschappij tegenover alle belanghebbenden volledig zijn 
gekweten.” 
 
De vergadering heeft kennis genomen van deze aanvullende voorwaarde en gaan unaniem op 
voorhand akkoord dat uitkering mag geschieden aan de Vereniging van Eigenaars Noordmolenwerf 
15-157 in geval dat een schade van deze orde zich voordoet. Deze geldelijke uitkering dient dan te 
worden aangewend om de schade in oorspronkelijke staat te herstellen.  
 
 

10. Rondvraag 
Indien er verkoop van een appartement plaats heeft wordt VvE Diensten Nederland Rotterdam BV 
middels een kopie van de leveringsakte op de hoogte gebracht van het transport. Zodra dit is 
ontvangen wordt een informatiepakket aan de nieuwe eigenaars gezonden en ontvangt het bestuur 
hiervan een kennisgeving. 
 
De heer Stevense zal de verhuurders vragen de gegevens van de huurder te geven zodat in geval van 
calamiteiten met deze mensen contact opgenomen kan worden. De heer Stevense zal tevens nagaan 
wie er woonachtig is op huisnummer 145. 
 
Er wordt verzocht de voorstellen meer uit te werken en mee te sturen met de convocatie. 
 
De volgende algemene ledenvergadering zal weer plaatshebben omstreeks april en zal bij voorkeur 
weer in de bovenzaal worden gehouden. Dit omdat in de grote zaal veel informatie verloren gaat 
vanwege de slechte verstaanbaarheid. 
 
De heer Stevense geeft aan niet de beschikking te hebben over een beamer en kan dus niet worden 
meegenomen naar de vergadering.   
 
 

11. Sluiting van de vergadering 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit, niets meer aan de orde zijnde, om 
21:35 uur de vergadering. 

 


