
Vereniging voor beheer en onderhoud 

VBO Autstallingen Courtine den Haan 

 

Notulen van de algemene ledenvergadering van de vereniging voor beheer 

en onderhoud autostallingen Courtine den Haan. 
Te Gorinchem, gehouden op dinsdagavond 1 december 2014 om 19.30 in 

wijkgebouw de Heul. 
 

Aanwezigen: 
 

Vertegenwoordigers: 
VvE Autostalling Bastion (17): Wim Rijnbrand 

VvE Autostalling Rondeel (24): Dhr.Hans de Kuiper 
VvE Autostalling Ravelijn (19): Dhr. Mik 

VvE Autostalling Binnenhof (55): Dhr. Jaap van Stokkum 
VvE Autostalling Arsenaal (27): Niet vertegenwoordigd 

VvE Autostalling Cavalerie (20): Dhr. Beukenholdt 
VvE Autostalling Artillerie (37): Dhr. Meijer 

VvE Autostalling Redoute (62): Dhr. Martheze 

 
Dagelijks bestuur:   Dhr. IJssels (voorzitter) 

      Dhr. Meijer (penningmeester) 
      Dhr. van IJperen (technische lid) 

 
VvE Beheer Rivierenland:  Dhr. Ottevanger 

      Dhr. van Cleef (Notulist) 
 

Aan de hand van de getekende presentielijst stellen we vast dat er 234 
stemmen van de 261 uit te brengen stemmen in persoon 

vertegenwoordigd zijn. 
 



1. Opening  

 
Om 19.30 uur opent de heer Ijssels de vergadering en heet de 

aanwezigen van harte welkom. 

 
2. Ingezonden stukken/reactie op agenda 

 
Op de diverse mails en opmerkingen die naar aanleiding van de agenda 

naar voren zijn gekomen wordt door de heer Ijsels de punten 
samengevoegd en behandeld. 

 
• De debiteurenstand is tot zeer laag gedaald en er zijn een klein 

aantal debiteuren welke in een incassoprocedure zitten. 
• Bij voorkeur wordt er door iedereen eenmaal per jaar vergadert en 

dit is ook de normale gang van zaken. Echter doordat de situatie 
betreffende het toegangssysteem op korte termijn aandacht verreist 

is een extra vergadering uitgeschreven.  
• De voorzitter gaat in op de bevoegde personen en dat deze 

bevoegdheid blijft tot een ander persoon gemachtigd wordt. De 

keuze of een gemachtigde een uitspraak eerst aan zijn vve wil 
voorleggen is zijn persoonlijke afweging. Hoe de vve’s vergaderen 

wordt door deze vve’s zelf besloten. 
• Op de vraag wat er moet gebeuren rondom het nieuwe 

toegangssysteem wordt later uitgebreid ingegaan. 
• Er wordt opgemerkt dat de omschrijving op de polis van de vve 

verzekering niet alle huisnummers staan. En of het handig is om de 
verzekeringen van de VvE’s naast die van het VBO te leggen. De 

heer Ijsels geeft aan dat de polissen zijn opgesteld door de 
verzekeringsagent op basis van de aangeleverde stukken en dat de 

kadastrale nummers van de parkeerplaatsen anders zijn dan de 
huisnummers. Er is wat onzekerheid omtrent het goed verzekerd 

zijn als deze omschrijving blijft staan. De VvE’s zijn eigenaar van de 
panden en een gedeelte van de parkeergarage en in principe valt de 

kavel onder hun verzekering. Om onduidelijkheid te voorkomen is 

voor de garage als geheel deze verzekering afgesloten om nooit 
discussie te krijgen welk gedeelte van wie is en welke VvE hun 

verzekering zou moeten aanspreken. 
• Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat het gevoel al een tijd 

heerst er wantrouwen is richting het bestuur en dat alles op een niet 
leuke manier wordt bekritiseerd in plaats van constructief bezig te 

zijn. De vorige vergadering heeft mevrouw van Riet de 
gecompliceerde situatie proberen te verduidelijken en is besloten 

haar stukken als leidraad te hanteren. Echter blijft er onvrede over 
deze constructie bestaan. Dit is de situatie waarmee we het zullen 

moeten doen. En wanneer het bestuur een goed toegangssysteem 
uitzoekt om voor te leggen wordt er een grote brief van de heer 

Feith ingestuurd waaraan elk feit getwijfeld word. Daarnaast gebeurt 
dit regelmatig en zijn en hier veel persoonlijke gesprekken over 



gevoerd maar blijft het idee bestaan dat het niet goed geregeld is. 

Het bestuur geeft aan dat ze daar waar nodig deskundigen 
benaderen en van hun expertise gebruik maken. Wanneer een 

verzekeringsagent op basis van onze aktes een polis opmaakt gaan 

we ervanuit dat deze juist is opgesteld. Ga ervanuit dat het VBO 
normaal verzekerd is en dat we op sommige punten zelfs dubbel 

verzekerd zijn. Het VBO is verantwoordelijk voor het onderhoud 
maar nergens eigenaar van. 

• Voor de snelheid is een km bord opgehangen waarmee gemaand 
wordt stapvoets te rijden. 

• Onderverhuur is ieders eigen verantwoordelijkheid en de eigenaar 
blijft aanspreekpunt. 

• Ook wordt aangegeven dat er hinder is van uitstekende auto’s. 
Besproken wordt dat er wanneer er overlast plaatsvindt er gekeken 

wordt of er een brief gestuurd moet worden om tot een oplossing te 
komen waarbij geen overlast aanwezig is. Als voorbeeld word p.519 

gegeven waar een grote Amerikaanse auto staat welke het zicht 
blokkeert. Deze eigenaar zal een brief krijgen met het verzoek de 

overlast te verminderen. 

• Introductie VBO nieuwe eigenaren. Wanneer nieuwe eigenaren 
bekend zijn zal een welkom pakket worden opgestuurd waarin 

informatie verschaft wordt over het VBO. Wel wordt van 
verschillende kanten bevestigd dat er veel fouten blijken te zijn bij 

overdrachten van woningen/parkeerplaatsen en het contact met een 
notaris. 

• Omtrent de technische rondgang en de bevonden punten alsmede 
de MJOP’s van iedere vereniging wordt voorgesteld om voor de ALV 

volgend jaar met alle besturen te vergaderen om te overleggen wie 
waarvoor spaart en welk onderhoud onder welke vereniging valt 

voor de situaties waarover twijfel bestaat. Het dak van de garage is 
ook een stukje van de gemeente. 

• Herhaald wordt dat mevrouw Clements en de heer Martheze in de 
kascommissie 2014 zitten. 

• Gevraagd wordt wanneer de stukken van het VBO beschikbaar zijn 

zodat deze ook beschikbaar zijn voor de afzonderlijke 
vergaderingen. Deze zullen eind februari in conceptversie 

beschikbaar zijn. In maart zullen de besturen overleggen en eind 
mei zal de ALV van het VBO gepland worden. 

 
3. Notulen vorige vergadering. 

 
Gevraagd wordt of er net zoals in het verleden het geval was in de 

toekomst bij besluiten dikgedrukt “besluit” achter kan worden gezet. Dit 
zal voortaan gedaan worden. Enige inhoudelijke opmerking is dat de heet 

Meijer geen secretaris is maar penningmeester. 
Met deze wijzigingen worden de notulen van 29 april 2014 goedgekeurd 

door alle aanwezigen. (Besluit) 

 



4. Nieuw toegangssysteem. 

 
De heer van Ijperen licht de situatie toe en vastgesteld wordt dat er een 

klein aantal passen voorradig is en dat de passen met regelmaat 

vervangen worden door slijtage, schade of verlies. De leverancier van dit 
systeem is failliet gegaan en de passen zijn niet leverbaar. 

 
De uitgangspunten voor een nieuw en degelijk systeem zijn geweest: 

 
• Lange levensduur 

• Eenvoudig programmeren 
• Vermijden kromme pasjes 

 
Er zijn een viertal offertes bekeken en de offerte zoals aan de leden VBO 

is beschikbaar gesteld is volgens het bestuur de beste keuze. Het systeem 
is eenvoudig in gebruik, kan meer dan momenteel nodig, naast het oude 

systeem te gebruiken, maakt gebruik van druppels en heeft een duidelijke 
administratie. Met het nieuwe systeem vervallen ook de dubbele 

traceerbare kaarten doordat alle druppels gekoppeld worden aan een 

eigenaar en niet aan een nummer. 
Het systeem heeft een jaar garantie en daarna onderhoudsgarantie. 

Voor het invoeren, administreren en omwisselen van alle passen zal  
€ 3.000 excl. btw aan kosten met zich meebrengen. 

 
De passen zullen enkel in/uit registreren en je kan zonder je auto naar 

buiten te rijden bijvoorbeeld de loodgieter binnenlaten. 
 

Tevens zullen de kaartlezers bij de toegangsdeuren naast de 
overheaddeur en speedgate. Deze moeten met een normale sleutel 

geopend worden wat in de praktijk al door iedereen gedaan wordt. 
 

Er zijn dit jaar geen bijzondere onderhoudsverwachtingen. Volgend jaar 
worden de deuren geschilderd. De poort van het Binnenhof behoord 

tevens tot dit onderhoud. Ook wordt er onderhoud aan de belijning en 

bestrating verwacht. Opgemerkt wordt dat de putten/kolken gereinigd 
moeten worden om te voorkomen dat deze overlopen. Hiervoor zal 

overlegd worden met de gemeente. 
De reserve bedraagt +/- € 30.000 en de vervanging van het 

toegangssysteem zal zonder consequenties voor de bijdrage gefinancierd 
worden. 

Met het huidige inzicht is er genoeg geld. 
 

Voorstel is om dit nieuwe toegangssysteem in te voeren met als 
richtdatum februari. 

Alle aanwezigen gaan akkoord (besluit). 

 

5. Technische rondgang 
 



Over deze rondgang zal in maart door de besturen overlegd worden en er 

wordt naar aanleiding hiervan in de ALV op teruggekomen. Om de 
aanspraak te melden zal een brief ter kennisgeving gestuurd worden naar 

Ballast Nedam (besluit) om mogelijke rechten veilig te stellen. 

6. Begroting 
 

Er wordt gevraagd naar wat veranderingen in de begroting ten opzichte 
van voorgaande jaren. Met name in de beheerskosten zit een stijging ten 

opzichte van voorgaande periodes. Toegelicht wordt dat in het verleden 
een prijs is afgesproken met de afspraak dat gekeken wordt of dit reëel is. 

In de praktijk is gebleken dat er meer werk in zit dat opgenomen is en zal 
conform de afspraak de vergoeding stijgen. De extra tijd/kosten van 2014 

is voor rekening van de beheerder. 
 

Tevens wordt het idee geopperd om te kijken of er samen met de Vve’s 
wellicht animo is om te onderzoeken of zonnepanelen interessant zijn. Dit 

zal tevens in maart meegenomen worden in het overleg. 
 

7. Algemene zaken 

 
De lekkage op sommige plekken veroorzaakt ernstige olievlekken. 

Voorstel is om deze mensen aan te schrijven om de olievlekken te 
reinigen, wanneer dit niet gedaan wordt volgt een waarschuwing dat het 

anders op hun kosten door het VBO zal worden gedaan. Alle aanwezigen 
gaan hiermee akkoord. (besluit) 

 

De nieuwsbrief zoals nu eenmaal naar iedereen is verstuurd is als prettig 

ervaren voor de mensen die aangeven anders weinig te ontvangen. 
Besloten wordt om dit jaarlijks te doen. (besluit) 

 
De heer Meijer geeft aan te zullen gaan stoppen als penningmeester in 

verband met andere verantwoordelijkheden. Opgeroepen wordt tot het 
aandragen van een bestuurslid voor het VBO. 

 

De technische commissie is tevens op zoek naar nieuwe leden doordat 
veel leden zijn gestopt. 

 
8. Afsluiting 

De heer Ijsels benadrukt dat deze vergadering sinds enige tijd weer goed 
verlopen is en hoopt dat dit in de toekomst zo zal blijven. 

 
De vergadering is rond 21.30 gesloten. 


