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Notulen van de bestuursvergadering_2013-2 

 
Vergadering:  Vereniging van Beheer en Onderhoud Autostalling “Courtine Den Haan” te 

Gorinchem. 
 
Datum vergadering: Dinsdagavond 26 augustus 2013, aanvang 20.00 uur. 
 
Locatie:   Wijkgebouw De Heul, Nieuwe Hoven 141 te Gorinchem. 
 

Aanwezig:  Hans Engler (Nog niet officieel gekozen lid Auto stalling Bastion) 
Hans de Kuiper (Autostalling Rondeel) 
Pim Mik (VvE Autostalling Ravelijn) 
Erik Golverdingen (VvE Autostalling Arsenaal) 
Hans Beukenholdt (VvE Autostalling Cavelarie) 
Jaap Meijer (VvE Autostalling Artillerie) 

John van IJperen (lid DB VBO) 
Jaap van Stokkum (VvE Binnenhof) 

Dik Ottevanger (beheerder VvE Rivierenland) 
Piet IJssels (Lid DB VBO) 
Job Feith (toehoorder) 

 

1. Opening van de vergadering 
Erik Golverdingen opent de vergadering uur en heet de aanwezigen welkom. Hij geeft aan dat twee 
formele beslissingen genomen moeten worden voor wat betreft de bestuurssamenstelling: 1) het 
toetreden van Piet IJssels tot het dagelijks bestuur; 2) bij akkoord, het benoemen van Piet IJssels 
als voorzitter van deze vergadering. De agenda wordt vastgesteld (besluit). 

 
2. Bestuurssamenstelling 

a) Toetreden Piet IJssels tot het dagelijks bestuur 
Erik Golverdingen informeert of er leden zin die bezwaar hebben tegen de benoeming van Piet 
IJssels. Een paar aanwezigen informeren of overleg heeft plaatsgevonden met Sjoerd Meeuwsen 
aangezien Sjoerd Meeuwsen in een brief (d.d. 23-08-2013) aan Hans Beukenholdt aangeeft dat het 

benoemen van de heer IJssels als voorzitter nieuw voor hem is. Erik Golverdingen verzekert Hans 
dat overleg heeft plaatsgevonden en dat Sjoerd daarin heeft aangegeven geen bezwaar te hebben.  
Erik Golverdingen vraagt als er geen bezwaar is of aanwezigen kunnen instemmen met het 
benoemen van Piet als lid van het dagelijks bestuur. Hans Engler heeft geen bezwaar tegen de 
benoeming op zich, maar hij heeft twijfels of deze manier van handelen rechtsgeldig is en refereert 
aan de overlegprocedure (voorleggen aan onderafdelingen). Erik Golverdingen geeft aan dat de 
huidige structuur vorig jaar uitgebreid is besproken en juridisch is getoetst. Engler geeft aan dat 

als je als vereniging opereert, dat dat ook inhoudt dat statuten en reglementen de leden tot wet 
strekken. Met de huidige structuur zou een probleem voor de vereniging kunnen ontstaan als een 
van de betrokkenen dwars gaat liggen. Hij wil zijn opmerking graag in het verslag opgenomen zien. 
Erik Golverdingen geeft aan dat zijn opmerking wordt genotuleerd. 
De vergadering gaat daarna akkoord met het benoemen van Piet IJssels als lid van het Dagelijks 
Bestuur (DB) (besluit).  
 

b) Benoemen Piet IJssels als voorzitter van het DB 
Erik Golverdingen vraagt of aanwezigen kunnen instemmen met het benoemen van Piet IJssels als 

voorzitter van deze vergadering, met ingang van de volgende vergadering.  
De vergadering gaat akkoord met het benoemen van Piet IJssels als voorzitter (besluit).  
Erik Golverdingen bedankt aanwezigen en feliciteert Piet IJssels. 
 

c) Uitvoering secretariaat door de beheerder 
In het DB is besloten dat de toekomstige voorzitter secretariële werkzaamheden uitbesteedt aan de 
beheerder Rivierenland. De afgevaardigden van de verenigingen blijven verantwoordelijk en geven 
het DB opdracht tot het uitvoeren van zaken. De secretariële uitvoering van die zaken gebeurt 
vervolgens door de beheerder. De vergadering gaat akkoord met het uitbesteden van de 
secretariële werkzaamheden aan de beheerder – VvE Rivierenland (besluit). 
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3. Vaststellen notulen van de bestuursvergadering d.d. 12 februari 2013 

De notulen worden ter goedkeuring van de vergadering voorgelegd: 

-Pagina 1, 3.c: eindoplevering autostalling: “Binnenhof” heeft het bedrag overgemaakt en heeft 
aan de afspraken voldaan. Voor de andere verenigingen is het nog niet volledig afgehandeld. 
Ballast Nedam heeft wel aangegeven dat ze met de eindfase bezig zijn. 
-Pagina 2, 4. vraag over vorige beheerder: in de administratie van Binnenhof is aangegeven dat, 
na de admin. beëindiging ondersplitsingen, geld is overgeheveld naar VBO. Het kan zijn echter, dat 

na de afsluiting eigenaren van ondersplitsing nog recht hebben op restitutie van de VBO. De 
Kaskommissie houdt hier rekening mee. Op het moment dat daadwerkelijk restitutie plaatsvindt, 
dan wordt dat besproken in deze vergadering. 
-Pagina 2, 3.g: Parkeerplaats en pasregistratie: Hans de Kuiper informeert naar het formulier met 
betrekking tot de uitgifte van tijdelijke pasjes (in/uitrijden parkeergarage). De voorzitter legt de 
huidige werkwijze uit. Het formulier is uit praktische overwegingen opgesteld. De passen bij de 
besturen zijn vooral bedoeld om iemand tijdelijk te helpen in het weekend. Bij nood kan dan via 

het formulier in een tijdelijke pas worden voorzien. Aan de huidige werkwijze verandert verder 
niets. Gepleit wordt dit tijdens kantooruren zoveel mogelijk rechtstreeks met de beheerder te 
regelen.  
De notulen worden vervolgens goedgekeurd en vastgesteld (besluit). 

 
4. Mededelingen/ingekomen stukken 

-Brief de heer Thörig over onveilige situaties: de heer Thörig heeft in de vergadering van  

3 juni jl. een toelichting gegeven op zijn brief. Hij is van mening dat te hard gereden wordt in de 
garage. Ook wordt daar onterecht gefietst waardoor ongelukken kunnen ontstaan. Het bestuur 
heeft aangegeven zijn mening te delen. Dit onderwerp komt verder aan de orde onder punt 8. 
-Ballast Nedam heeft aangegeven dat bij het verkopen van een aantal woningen niet alle 
parkeervakken mee zijn afgenomen. Het is notarieel geregeld dat een parkeerplaats onlosmakelijk 
verbonden is aan de woning. Het is daarom een probleem van BN dat er nu parkeervakken over 

zijn. BN heeft aangegeven naar een oplossing te zoeken.  
 

5. Mededelingen Beheerder 
Rivierenland heeft vanaf half januari 2012 het beheer overgenomen. In afwachting van de 
verklaring van de kascommissie kon eerst op 1 juli de administratie worden bijgewerkt en werd 
duidelijk welke leden een achterstand in de debiteurenadministratie hadden opgelopen. Leden die 
ver achter waren met betalen zijn aangeschreven. Hier zijn wisselende reacties op gekomen. De 

meesten betalen alsnog. Job Feith heeft aangegeven moeite te hebben met de betalingen. Hij zal 
dit later toelichten bij de rondvraag.  
De administratie helemaal op lijn krijgen lukt niet aangezien Dick Ottevanger te maken heeft met 
betalingen van mensen die niet in zijn administratie voorkomen omdat parkeerplaatsen 
bijvoorbeeld worden onderverhuurd. Echter, als eigenaar ben je zelf verantwoordelijk en 
aansprakelijk voor de plek en alleen een betaling van de eigenaar zal worden geaccepteerd. Ook 
wordt opgemerkt dat onderhuur formeel bij de vereniging moet worden gemeld en geregistreerd. 

Beheerder zal dit in overleg met Jaap Meijer in de eerstvolgende nieuwsbrief vermelden (actie).  
Hans Beukenholdt wil hier graag op reageren. Hij is aangeschreven op 21 juni 2013 over een 
bijdrage. Echter hij heeft zijn betaling reeds op 1 januari voldaan en vraagt zich af waarom hij toch 
die brief heeft ontvangen. Hij heeft twijfels bij de zorgvuldigheid en werkwijze van Rivierenland. 
Dik Ottevanger geeft aan dat het goed mogelijk is dat in de overgang naar de nieuwe beheerder 
een verkeerde brief is gestuurd. Buiten de vergadering zal dit met Hans Beukenholdt verder 

worden kortgesloten. 
Dik Ottevanger vertelt dat bij ongeveer 10% vraagtekens zijn of alles is voldaan. Eind september 
wordt opnieuw een overzicht van de stand van zaken gemaakt. Voor debiteuren die dan nog 

achterstand hebben zullen stevigere maatregelen worden genomen (actie). 
 

6. Financiële zaken 
-Goedkeuring jaarrekening 2012 

Namens de kascommissie doet Jaap Meijer verslag. Een inloop op de negatieve reserve is gedaan 
van €3.200,00. Door de besparingsmaatregelen is de post energie voordeliger uitgekomen. In 2012 
is een exploitatieresultaat behaald van €1.821,71. Dit steekt positief af met het resultaat van 
2011. Nagekomen facturen hadden te maken met energie en werkzaamheden aan de slagbomen. 
Vervolgens licht Dik Ottevanger de post debiteuren van €.1.596.79 toe. Dit is het saldo van 
degenen die nog niet hebben betaald en die vooruit hebben betaald. 
Op een vraag van Edwin Marthese voor wat betreft de Voorziening Groot Onderhoud geeft Jaap 

Meijer aan dat die is opgebouwd uit 2008 en niet meer klopt met de huidige gegevens. Hij stelt 
voor aan de vergadering om, in overleg met de administrateur, die post in lijn te brengen met het 
meerjarenonderhoudsplan. Omdat we nu negatief staan is Jaap Meijer van mening dat we anders 
scheef starten. De post anno 2012 gecorrigeerd moeten worden naar nul en opnieuw opgebouwd 

vanaf 2012 (mede om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen), opdat in 2015 voldoende 
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reserve is voor de te verwachten onderhoudskosten. De vergadering gaat akkoord met het 

voorstel. (besluit) 

 
-Verklaring kascommissie 
Het verslag van de kascommissie wordt in de vergadering uitgedeeld en doorgenomen. Jaap Meijer 
geeft aan dat het jammer is dat beide heren van de kascommissie vanavond afwezig zijn om 
toelichting te geven. Aanwezigen constateren dat de vorige beheerder Ramerman zijn werk niet 

goed heeft gedaan. Hierdoor is een gat ontstaan in verschillende posten. Echter, indien wordt 
besloten geen decharge te verlenen, is het ook niet mogelijk de jaarrekening goed te keuren. 
Hierover vindt een uitgebreide discussie plaats. Nadat de vragen van aanwezigen zijn beantwoord 
besluit de vergadering de jaarrekening goed te keuren (besluit).  
Naar aanleiding van de verklaring van de kascommissie stelt de commissie voor het bestuur 
decharge te verlenen voor het jaar 2012 (besluit). 
 

-Wijziging bestemming reservering energiebezuiniging 
Jaap Meijer geeft aan dat in de begroting 2013 voor energiebezuiniging € 6.443 is gereserveerd 
waarvan er €2.500,00 worden uitgegeven aan beveiliging (voornamelijk aan het camerasysteem). 
Hij stelt voor het restant toe te voegen aan de algemene reserve en het niet onder de post 

energiebezuiniging op te nemen. De vergadering stemt in met het voorstel (besluit). 
 
-Voorstel opzeggen DAS rechtsbijstand en prolongeren abonnement Rijssenbeek  

Jaap Meijer vertelt dat het vorig bestuur in 2012 besloten heeft een rechtsbijstandsverzekering af 
te sluiten bij Kok Assurantiën (tussenpersoon van DAS rechtsbijstand). Het huidige bestuur wil 
kijken naar een andere verzekering. Omdat al gebruik wordt gemaakt van de diensten van 
Rijssenbeek (in verband met de slagbomen), zijn de voorwaarden van beide partijen vergeleken. 
Jaap Meijer geeft aan dat de voorwaarden van Rijssenbeek meer dan voldoende zijn voor de VBO. 
De vergadering stemt in met het voorstel DAS rechtsbijstand op te zeggen en het abonnement te 

prolongeren bij Rijssenbeek (besluit). 
 
Een aanwezige informeert wanneer de nieuwe begroting klaar is in verband met de planning van de 
jaarvergadering van de onderverenigingen. Het DB zal een begroting verstrekken aan de 
aangesloten onderverenigingen die als richtlijn gebruikt kan worden tijdens de jaarvergadering 
(besluit). 
 

7. Technische zaken 
-Onderhoudscontract met Acces Toegangstechniek 
John van IJperen geeft aan dat het onderhoudscontract is gegund aan Acces Toegangstechniek. 
Voor wat betreft de prijs zijn zij 40% goedkoper dan Parking Supply. Er zijn goede afspraken met 
Acces Toegangstechniek gemaakt. Het contract is jaarlijks opzegbaar. 
 
-Uitvoering beveiliging speedgate 

Acces Toegangstechniek heeft een onderhoudscontrole uitgevoerd op de speedgate. Daaruit is 
gebleken dat de speedgate beveiliging duidelijk onder de maat was. Reparaties hiertoe zijn reeds 
uitgevoerd. 
 
-Plaatsing bewakingscamera 
De bewakingscamera is onlangs geplaatst. Daar zijn al een aantal incidenten mee geconstateerd. 

De betrokken bewoners zijn door de Technische Commissie aangesproken op hun gedrag en door 
Rivierenland aansprakelijk gesteld. Wanneer degene die schade veroorzaakt niet bekend is, zal via 
de politie aangifte van vernieling worden gedaan. De hoogte (dit is vrij laag) waarop de camera is 

geïnstalleerd is wettelijk geregeld. De openbare weg mag namelijk niet worden geregistreerd. 
 

8. Algemene zaken 
-Inventarisatie eigenaren van motoren in garage + het nemen van maatregelen 

Jaap Meijer heeft een inventarisatie gemaakt van betalende – en niet betalende eigenaren van 
motoren in de garage. De niet betalende groep is hierover benaderd en bij wie dit nog van 
toepassing was, is de betaling geregeld. Daarnaast komt het voor dat mensen hun motor buiten de 
bedoelde parkeerplaatsen zetten. Voorgesteld wordt in de eerstvolgende nieuwsbrief op te nemen 
dat 1) mensen zelf hun parkeerplek moeten regelen en 2) niet zonder toestemming buiten de 
vakken mag worden geparkeerd (actie). De vergadering gaat hiermee akkoord (besluit). 
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-Onveiligheid in garage door fietsers en hardrijders + het nemen van maatregelen 

Dit punt is ook al even aan de orde geweest bij agendapunt 4. Het voornemen is het hard rijden te 

gaan beperken door het plaatsen van een bord met de tekst “max. 15 km”. Voorgesteld wordt iets 
over de snelheid te vermelden in de eerstvolgende nieuwsbrief (actie). Voor wat betreft het 
fietsen in de garage worden vooralsnog geen maatregelen genomen. Eventueel zou de speedgate 
zodanig kunnen worden afgesteld dat die niet meer open gaat voor een fiets, maar wel motoren 
doorlaat. De vergadering gaat akkoord met het plaatsen van een bord (besluit).  

 
-Maatregelen tegen gebruik van “grijze passen” door aanpassen toegangssysteem 
Bij het uitgeven van 261 pasjes destijds door Ballast Nedam is door hen niet correct geregistreerd 
welk pasnummer bij welk huisnummer hoorde. Het is daardoor niet meer goed te traceren om 
welke gebruikers dit gaat. Als iemand daarom nu een pas kwijtraakt kan het DB niet garanderen 
dat die pas geblokkeerd kan worden. Met “grijze passen” worden de passen bedoeld die in het 
verleden extra zijn afgenomen omdat de eerste pas stuk was gegaan. Jaap Meijer geeft aan dat er 

op dit moment nog 70 reservepassen zijn. Voorlopig kunnen we dus nog vooruit. Maar het is wel 
van belang de administratie van de grijze passen te herstellen omdat we anders genoodzaakt zijn 
over 2 à 3 jaar alle passen te moeten vervangen. Dat is een hele (kostbare) operatie. Er is al wel 
een plan geschreven om dat te kunnen realiseren. Een mogelijkheid is het vervangen van de 

automaten. Het is ook mogelijk de huidige passen opnieuw te programmeren. De kosten voor de 
laatste optie zouden ongeveer neerkomen op €1.000,00. De kosten voor een nieuw systeem zijn 
nog niet bekend. Het verzoek van de TC aan het bestuur is na te gaan denken hoe we hier als VBO 

in de toekomst mee om moeten gaan. Het bestuur neemt het in beraad en komt hier te zijner tijd 
op terug (actie).  
 
-Opvolging cameraregistratie 
John van IJperen geeft aan dat hij geen prettig gesprek heeft gehad met de bewoner die de schade 
aan de slagboom heeft veroorzaakt. Hij parkeert daar zelf ook en voelt er weinig voor als 

politieman rond te lopen. Hij vraagt het bestuur om een oplossing. Na een discussie hierover wordt 
besloten dat: 1) als je als bewoner schade veroorzaakt en dit netjes wordt gemeld, er geen 
navorsing zal zijn en de feitelijke schade in rekening wordt gebracht bij de verzekering; 2) wordt 
de schade niet gemeld dan en is het aanwijsbaar, dan wordt aangifte gedaan. Het bestuur zal de 
bewoners hierover informeren via de nieuwsbrief (besluit)(actie). 
 
-Strekken stoeprand bij de uitrijslagboom 

John van IJperen wil nog graag een voorstel inbrengen dat niet op de agenda staat. Hij heeft met 
Jaap Meijer en de heer Van Herwijnen gesproken over het strekken van de stoeprand bij de 
slagboom aan de uitrijzijde. Hierdoor zou je makkelijker de uitrijzijde kunnen benaderen. De 
kosten hiervoor bedragen ongeveer €600,00. Niet iedereen binnen de vergadering heeft behoefte 
aan aanpassing. Aan de hand van een stemming wordt door de vergadering besloten in te 
stemmen met het voorstel (besluit). 
 

9. Rondvraag 
-Job Feith geeft aan dat hij de verlichting onvoldoende vindt bij zijn parkeerplaats. Aangegeven 
wordt dat er uitvoering wordt gegeven aan een verlichtingsplan dat uitgebreid is besproken en is 
vastgesteld in het bestuur. De voorzitter verzoekt Job Feith daarom zijn vraag formeel voor te 
leggen aan het bestuur. 
-Pim Mik is verbaasd dat Job Feith aanwezig is terwijl hij is gestopt als vertegenwoordiger van 

Ravelijn. Pim Mik is op uitnodiging van Jaap Meijer als betrokkene aanwezig om zijn verhaal te 
kunnen doen, niet als vertegenwoordiger. 
-Hans Beukenholdt informeert naar de afspraken die met Rivierenland zijn gemaakt over wat nu 

het mandaat is van Rivierenland en hoe het bestuursrechtelijk is geregeld met betrekking tot het 
ondertekenen van facturen en dergelijke. Jaap Meijer geeft aan dat de beheerder in opdracht 
handelt van het bestuur en dat het bestuur aansprakelijk is. 
Facturen die binnenkomen worden eerst door het DB goedgekeurd voordat Rivierenland voor de 

betaling zorgt. Op verzoek van Hans Beukenholdt wordt deze afspraak in de notulen opgenomen 
(besluit). 
-Erik deelt mee dat de kosten die bestuursleden maken worden vergoed. Dit is in het verleden ook 
gebeurd bij de heer Gruis. 
 

10. Sluiting 
Erik sluit de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng.  


