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BESTUURSZAKEN 

Het bestuur en de beheerder van VBO Autostalling Courtine Den Haan 

willen u middels deze nieuwsbrief informeren over lopende zaken 

betreffende de parkeergarage.  

In het bijzonder lichten we de structuur voor het nemen van besluiten toe 

in de ledenvergadering en is deze nieuwsbrief rechtstreeks naar de 

eigenaren verspreid. 

Algemene ledenvergadering VBO 

Hoe worden de besluiten genomen? 

De VBO is een vereniging van 8 parkeer VvE’s welke als oogpunt heeft 

het onderhoud en beheer van de gehele parkeergarage gezamenlijk op te 

pakken. Het stemrecht behoort bij de parkeer VvE’s welke een 

afgevaardigde aanwijzen in hun ledenvergadering om zich te laten 

vertegenwoordigen in de VvE van de VBO. 

Wat houdt dit in? 

Allereerst houd dit in dat alle 8 parkeer VvE’s vooraf zelf een 

ledenvergadering dienen te organiseren waar ze met dezelfde agenda 

vergaderen als later in de vergadering van de VBO. 

- De agenda en relevante bijlagen worden tijdig aan de 

contactpersonen van de parkeer VvE’s ter beschikking gesteld en deze 

worden 2 weken voor de parkeer VvE vergadering vergezeld van een 

uitnodiging aan u gezonden te worden (hardcopy of email). 

- Indien er te weinig opkomst is dient na deze vergadering een nieuwe 

uitnodiging voor dezelfde vergadering te worden verstuurd, waarmee het 

quorum vervalt en de VvE besluiten kan nemen. 

- Van deze vergadering dienen de notulen en een kopie van de 

getekende presentielijst ingeleverd te worden bij de VBO (via de 

beheerder). Dit als bewijsstuk dat er vergadert is. 

- In deze notulen dient vermeld te zijn: 

1. Wie als afgevaardigde komt naar de ledenvergadering van de VBO. 

2. Of de besluiten in de parkeer VvE omgezet worden als een 100% stem 

(namens de parkeer VvE) op de vergaderpunten of dat er punten zijn 

waar de stemmen naar evenredigheid van hun eigen vergadering gestemd 

dienen te worden. Uiteraard indien voor evenredigheid gestemd is moet 

deze verhouding uit de notulen blijken bij de betreffende punten. 

- Wanneer hieraan niet word voldaan kan de parkeer VvE niet 

vertegenwoordigd worden in de ledenvergadering van de VBO. 

HARDRIJDEN IN DE 
PARKEERGARAGE 

 

Graag willen we 

benadrukken dat 

hardrijden in de 

garage gevaarlijk 

is en niet is 

toegestaan. Laten 

we gezamelijk de 

parkeergarage 

veilig houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- In principe wordt alle communicatie vanuit de VBO via de 

contactpersonen van de parkeer VvE’s verspreid en dienen deze voor 

verdere verspreiding te zorgen. In de praktijk blijkt dit niet altijd goed te 

gaan waardoor eenmalig rechtstreeks deze nieuwsbrief word 

toegezonden. 

- Het houden van een ledenvergadering met de parkeer VvE waartoe u 

behoort is de verantwoordelijkheid van alle eigenaren en we willen 

iedereen ook oproepen om met elkaar het initiatief te nemen tot het 

organiseren van de vergadering in de parkeer VvE. 

Najaars ledenvergadering (alv) VBO  

 – Maandagavond 1 december 2014 

De VBO wenst met de afgevaardigden te vergaderen op 1 december. 

Dit houd in dat de agenda en bijlagen vanaf 1 oktober beschikbaar 

worden gesteld aan de contactpersonen van de parkeer VvE’s en dat 

deze uiterlijk 1 november een ledenvergadering moeten organiseren. De 

notulen van deze vergadering dienen ingeleverd te worden in de laatste 

week van november.  

Zorg ervoor dat u uw mening kunt laten horen en informeer bij het 

bestuur van uw parkeer VvE wanneer jullie vergadering is. 

PRAKTISCHE ZAKEN 

- Maandelijkse betaling/Servicebijdrage 

De servicebijdragen blijven gehandhaafd op € 12,50 resp. € 6.25 (nrs 1 

t/m 13) per maand en dienen voor de 1e van de nieuwe maand betaald te 

zijn. U kunt hiervoor gebruik maken van automatische incasso, vraag 

hiervoor het incasso-machtigingsformulier via de beheerder. 

Bankrekeningnummer: NL57ABNA0579154912 

T.n.v. VBO Courtine den Haan 

“Laat uw maandbijdrage incasseren, dan is 

uw betaling geregeld!”    

 - U kunt uw betalingsstand navragen via info@vverivierenland.nl 

- Toegangspas parkeergarage 

Voor het aanvragen van een nieuwe pas (in geval van defect/verlies) 

kunt u contact opnemen met de beheerder. De kosten hiervoor bedragen 

€ 50,- en dienen vooraf overgemaakt te worden op de bankrekening van 

de VBO. Gelieve contact op te nemen om te controleren of de betaling 

zichtbaar is, daarna is de pas af te halen tijdens kantooruren. 

- Verkoop appartement/parkeerplaats 

In geval van de verkoop van uw appartement/woning wordt ook de 

parkeerplaats overgedragen. De notaris vraagt hiervoor (financiële) 

gegevens bij de beheerder. De kosten van deze toe- en uittreding VBO 

zijn € 85,- excl. BTW voor zowel de koper als verkoper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact opnemen 

Stichting VvE Beheer Rivierenland 

Dokter van Stratenweg 15 

0183-610720 

info@vverivierenland.nl 

www.vverivierenland.nl 

Aandachtspunten: 

 

- Gelieve te parkeren 

binnen de kaders 

van het parkeervak. 

 

 

- Aandacht voor 

olielekkage op 

parkeerplekken. Dit 

kan schadelijk zijn 

voor de betonvloer. 

Wanneer u heeft 

geconstateerd dat er 

olie heeft gelekt dit 

graag z.s.m. 

opruimen. 
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