
 N O T U L E N  
 
 
Vergadering : Vereniging van Eigenaars Noordmolenwerf 15 – 157 en 161 
 
Datum vergadering : Dinsdag 24 mei 2011.  
 
Locatie : Kerkgenootschap Doopsgezinde Gemeente aan de Noordmolenwerf 3, 
 
Aanwezig : Van de 1450 uit te brengen stemmen zijn er 625 vertegenwoordigd,  

waarvan 301 bij volmacht. Er zijn onvoldoende stemmen 
vertegenwoordigd om rechtsgeldige en gekwalificeerde besluiten te 
kunnen nemen.  

 
  De vergadering besluit om de vergadering te laten plaatsvinden. Indien 

men bezwaar heeft tegen de besluiten kan men binnen een maand na 
ontvangst van de notulen bezwaar aantekenen bij het kantongerecht. 

 
Namens VvE Diensten Nederland Rotterdam BV is de heer M. Ramerman aanwezig. 
 
 
 
1. Opening van de vergadering 

 
De heer Van der Laan, voorzitter van de vereniging, opent de vergadering om 19:35 uur en heet de 
aanwezigen welkom.  

 
2. Mededelingen/ ingekomen stukken 

 
Ingekomen stukken 
De voorzitter deelt mede dat mevrouw Kooijman namens de vereniging een aantal zaken heeft 
gemeld bij de Deelgemeente Rotterdam. Hierop heeft de voorzitter een schrijven ontvangen waarin 
staat vermeld dat deze punten in behandeling zijn. Het betreft hier de volgende punten: 

• De parkeerproblematiek als gevolg van het uitgaanspubliek, hierdoor kunnen de eigenaren 
moeilijker parkeren, waardoor de eigenaren noodgedwongen in de parkeergarage dienen te 
parkeren tegen een hoger tarief.  
Daarnaast worden de tarieven van de vergunningen behoorlijk duurder.  

• Het plaatsen van parkeerbeugels voor fietsen (fietsnietjes) zijn aangevraagd voor aan de 
zijde van de parkeergarage.  

 
 Het laten taxeren van het gebouw 

De heer Ramerman deelt mede dat eens per 6 jaar het gebouw getaxeerd dient te worden om 
onderverzekering uit te sluiten. Maar omdat de polis van de opstalverzekering per 31 december 
2011 afloopt, kan de verening trachten een goedkopere verzekering in te kopen. 
Hierbij wordt momenteel een gratis taxatie aangeboden. 
 
De heer Ramerman adviseert de vergadering een mandaat aan het bestuur te geven voor het 
eventueel oversluiten van de verzekeringen. De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord. 
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3. Bespreking voortgang werkzaamheden Reba Tech 
 

In de ledenvergadering van 29 september 2009 is besloten de opdracht van de vervanging van de 
houten balkonhekken voor aluminium balkonhekken te gunnen aan de firma Reba Tech. 
Na het verstekken van de opdracht en het doen van een aanbetaling, is Reba Tech begonnen met het 
inmeten van de hekken. Hierbij is gebleken dat alle hekken afwijkende maten hebben. De hekken 
zijn inmiddels bij het bedrijf welke zal zorgdragen voor de coatingslaag.  
Dit is gecontroleerd door de heer Van Dongen. Helaas heeft Reba Tech zich diverse malen niet 
gehouden aan zijn beloftes. 
 
Als gevolg hiervan heeft de beheerder, in overleg met het bestuur, Rijssenbeek Advocaten 
ingeschakeld om de voortgang van dit dossier te kunnen waarborgen. Rijssenbeek heeft diverse 
brieven geschreven aan het adres van Reba Tech waar af en toe een reactie op komt van Reba Tech. 
 
Met Reba Tech is afgesproken dat er, elke week later dat hij zal beginnen, 5% van de 
aannemerssom gecrediteerd zal worden. Dit is door de advocaat ook per brief aan hem bevestigd. 
 
De heer Ferrarra beticht het bestuur en de beheerder van naïviteit en zou graag willen weten waarom 
de heer Baets van Reba Tech zo nalatig is. Het bestuur deelt deze mening niet omdat alle 
mogelijkheden zijn bekeken en alle voorbereidingen zijn genomen om bij fallisement in te kunnen 
grijpen. Echter is dit moment nu nog niet van toepassing.  
Op de vraag waarom de heer Baets nalatig is geweest kan geen antwoord worden gegeven. 

 
4.       Vaststellen notulen vergadering van 1 juni 2010. 
  

De notulen van de ledenvergadering van 1 juni 2010 worden ter goedkeuring aan de vergadering 
voorgelegd. De notulen worden zonder aanpassingen overeenkomstig vastgesteld. 
 

5.       Bespreking/ goedkeuring jaarrekening 2010 en decharge bestuur.    
 
De heer Van Uffelen en de heer Chaulet hebben de kasstukken voor het boekjaar 2010 ontvangen. 
Helaas is er vanuit de kascontrolecommissie nog geen reactie gekomen.  
De jaarrekening wordt door de heer Ramerman nader toegelicht.  
 
Voor de kosten dagelijks onderhoud is er een grote budget overschrijding. Dit komt doordat er veel 
onderhoud is uitgevoerd en deze begrotingspost een stelpost is.  
Wel dient nog nagekeken we worden op de kosten van het vervangen van een boiler en de plaatsing 
van isolatieglas niet voor rekening van de desbetreffende eigenaar zijn.  

 
Tevens gaat de post waterverbruik over het budget heen, dit is het gevolg van het feit dat er een 
aantal jaar geen werkelijke meterstanden zijn opgenomen en geschatte standen zijn gebruikt door 
Evides.  
Dit betreft het warmwater dat via de centrale verwarming wordt afgenomen.  
De meterstanden zijn gecontroleerd door de heer Van Dongen. 
  
Vervolgens adviseert de heer Ramerman het negatieve exploitatieresultaat van € 15.710,16 ten laste 
van de reserve te brengen. De vergadering gaat hiermee akkoord en besluit decharge te verlenen aan 
de bestuurder voor het financiële beleid over 2010. 

 
6. (Her)benoeming bestuur en kascommissie 
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Mevrouw C. Busch (97) en mevrouw S. Brugmans (109) zijn bereid om de kascontrole over 2011 
uit te voeren. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
De heer B. van der Laan (huis no: 131), 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) en de heer A. Romein (huis no.: 
109) zijn bereid aan te blijven als het bestuur. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 

7.  Bespreking/ besluitvorming planmatig onderhoud 
 

De heer Van Dongen heeft op 20 december 2010 een technische inspectie uitgevoerd op alle 
zaken die onderhevig zijn aan slijtage. Hiervan is een jaarrapport gemaakt welke in de 
vergadering nader wordt toegelicht.  
 
Tijdens de rondgang is gebleken dat de aanhechting van het bitumen aan de dakranden aan het 
onthechten is. Er wordt onderzocht wat de oorzaak hiervan is en wat de vereniging hieraan moet / 
kan doen. Hier zal in de volgende vergadering op terug gekomen worden. 
 
In 2010 zijn de eerste dilatatievoegen van de vluchtbalkons aan de voorzijde vervangen. Indien 
nodig heeft de vereniging een bedrag gespaard om de overige dilatatievoegen te kunnen 
vervangen. Dit zal worden gedaan zodra het nodig is. 
 
Tevens kan, zodra dit nodig wordt geacht, de pomp van de centrale verwarming worden 
vervangen. Dit zal blijken uit een inspectie. Hiervoor is inmiddels ook een bedrag gereserveerd.  
  
Vanuit de vergadering komt de vraag of bekeken kan worden of de plafonds van de balkons met 
het schilderwerk meegenomen kunnen worden. Hier zal naar gekeken worden. 
 

8. Bespreking/ goedkeuring begroting 2011 en voorschotbijdragen 
  

 De diverse posten zijn getoetst en waarnodig aangepast. De begroting 2011 wordt met een 
totaaltelling van € 154.795,= vastgesteld. Voor de verwarming is de totaaltelling € 86.125,-.  
 
De voorschotbijdragen wordt vanaf 1 januari 2011 in rekening gebracht. De voorschotbijdrage zal 
conform de akte van splitsing, waarin de vastgelegde verdeelsleutel is opgenomen, berekend 
worden. Deze voorschotbijdrage is gebaseerd op de door de vergadering van eigenaren 
vastgestelde begroting. Dat wil zeggen dat als de vergadering de begroting heeft vastgesteld, 
daarmee tevens de individuele voorschotbijdrage vaststaat. 

 
9.  Bespreking / goedkeuring appartementsclausule 
          
  In de polis 552310060115 van de gebouwenverzekering van Delta Lloyd 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 



 
 

 

99341

4/4

wijze te bepalen door de vergadering van eigenaars, zulks blijkende uit een door de voorzitter 
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 gaat unaniem op 

voorhand akkoord dat uitkering mag geschieden aan de Vereniging van Eigenaars VvE 
Noordmolenwerf te Rotterdam in geval dat een schade van deze orde zich voordoet.  
 

10. Machtiging tot treffen van rechtsmaatregelen 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/ beheerder deze machtiging. Dit agendapunt zal jaarlijks     
op de agenda terugkeren teneinde nieuwe eigenaars op dit besluit te wijzen. 

 
11. Rondvraag 

 
De heer Ramerman zal zorg dragen voor een offerte van ISTA Nederland voor het vervangen van 
de verwarmingmeters. De offerte zal bestaan uit twee opties, te weten:  
 

1. Hierbij worden de Doprimo meters gratis geleverd en gemonteerd. De vereniging behoud 
hierbij het huidige servicecontract. Omdat deze meters op afstand uitleesbaar zijn, 
bespaard ISTA hiermee de manuren bij opname van de meterstanden.  

2. Hierbij worden de Doprimo meters tegen een gereduceerd tarief geleverd en geplaatst. De 
vereniging krijgt bij deze optie een korting op het serviceabonnement 

  
 De heer Ramerman zal zorgen dat deze offerte bij het bestuur komt. 

 
12. Sluiting van de vergadering   

 
De heer Van der Laan bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit, niets meer aan 
de orde zijnde, om 21:45 uur de vergadering 


