
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 29 april 2014 om 20.00 in 

wijkgebouw de Heul. 
 

Aanwezigen: 
 

Vertegenwoordigers: 
VvE Autostalling Bastion (17): Dhr. Engler 

VvE Autostalling Rondeel (24): Niet vertegenwoordigd 
VvE Autostalling Ravelijn (19): Dhr. Mik 

VvE Autostalling Binnenhof (55): Niet vertegenwoordigd 
VvE Autostalling Arsenaal (27): Mevr. Clements 

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 (secretaris) 
      Dhr. van IJperen (technische lid) 

 
VvE Beheer Rivierenland:  Dhr. Ottevanger 

      Dhr. van Cleef (Notulist) 
 

Op uitnodiging:    Mevr. van Riet (Rijssenbeek advocaten) 
 

Overige aanwezigen:   Dhr. Feith 
 

Aan de hand van de getekende presentielijst stellen we vast dat er 182 
stemmen van de 261 uit te brengen stemmen in persoon 

vertegenwoordigd zijn. 

 



1. Opening  

 
Om 20.00 uur opent de heer Ijssels de vergadering en heet de 

aanwezigen van harte welkom in het bijzonder mevr. van Riet die 

aanwezig is om vragen te beantwoorden naar aanleiding van haar brief 
met aanbevelingen.(agenda punt 4). 

 
Dhr. Engler vraagt of het hier om een bestuur- of ledenvergadering gaat 

omdat beide genoemd worden in de communicatie. 
Na discussie over het verschil licht mevr. van Riet toe dat het een 

Algemene ledenvergadering betreft en dat de leden de voorzitters zijn van 
de VvE autostalling van de betreffende afdeling, of iemand die door de 

VvE autostalling gemachtigd is. 
 

Dhr. Engler stelt dat er niet genoeg informatie is verstrekt om een mening 
te kunnen vormen en protesteert hiertegen.  

Het bestuur geeft aan dat alle stukken zijn verstuurd en er niks is 
achtergehouden. 

Dhr. Engler wil genoteerd hebben dat hij het hier niet mee eens is. 

De voorzitter vraagt de aanwezigen of ze van mening zijn dat ze 
voldoende informatie hebben gekregen om te vergaderen. 

De meerderheid van de vergadering geeft aan dat dit het geval is waarna 
de conclusie wordt getrokken dat er voldoende stukken zijn verspreid. 

 
2. Vaststellen mandaat bestuursleden 

 
Er is discussie rondom de aanwezigheid van zowel dhr. Feith als dhr. Mik 

welke beide tot de afdeling Ravelijn behoren. Dhr. Feith geeft aan dat het 
bestuur op de hoogte is van zijn onvrede over de slechte communicatie in 

de afdeling Ravelijn en dat hij daarom aanwezig is. 
De Voorzitter stelt dat deze discussie in de eigen vereniging thuishoort en 

niet in de ALV van het VBO. 
Mevr. van Riet merkt op dat alleen de vertegenwoordigers van de VvE’s 

welke de voorzitter dan wel een gemachtigde is mogen spreken in de 

vergadering. In dit geval is dhr. Mik vertegenwoordiger van VvE 
autostalling Ravelijn en als daar onvrede over bestaat zal dat in die VvE 

moet worden besproken. 
 

Om duidelijkheid te verschaffen wie namens welke afdeling aanwezig is 
word een ronde gemaakt conform de presentielijst. 

 
3. Vaststellen notulen bestuursvergadering van 26 augustus 2013 

 
De voorzitter behandeld per pagina of er op of aanmerkingen zijn. 

 
Dhr. Engler geeft aan dat hij bij punt 2,5 en 9 als Dhr. Beukenholdt 

vermeld staat.  



Dhr. Martheze geeft aan dat hij ook aanwezig was en dat hij dit niet kon 

terugvinden.  
 

Er zijn vanuit de vergadering geen verdere op- of aanmerkingen op de 

notulen waarna deze unaniem worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 

 
4. Mededelingen en ingekomen stukken: 

 
Er is een brief gestuurd door mevr. van Riet waarin zij haar adviezen geeft 

over de situatie en de verschillen in de aktes van de verschillende VvE’s. 
Zij heeft aangegeven dat bij voorkeur vooraf vragen konden worden 

doorgegeven zodat ze deze kon voorbereiden. 
 

Dhr. Martheze heeft als enige vragen naar mevr. van Riet gemaild en dhr. 
Engler heeft ook een aantal vragen maar heeft deze vanwege 

omstandigheden niet kunnen mailen. 
 

Dhr. Martheze vraagt wat er bedoeld wordt met de zinnen ‘ik ga ervan uit’ 

in de brief en of dit juridisch klopt. 
Mevr. van Riet geeft aan dat doordat er verschillen in de akte zitten de 

meest logische invulling dient te moeten worden gezocht en dat dit 
daarom zo omschreven wordt. 

 
Dhr. Martheze vraagt ook wie er aansprakelijk is voor wat en geeft op 

verzoek van mevr. van Riet een voorbeeld. 
Het voorbeeld betreft een lekkage en mevr. van Riet licht toe dat er geen 

algemeen antwoord op deze vraag kan worden gegeven. Wanneer er een 
lekkage is hangt de aansprakelijkheid samen met de oorzaak. 

Is de lekkage ontstaan door toedoen van een bewoner (bijv. de bewoner 
heeft een gat in het beton gemaakt) maakt dan is die bewoner 

aansprakelijk. Als er lekkage ontstaat daar werkzaamheden die geïnitieerd 
zijn vanuit het VBO is het VBO aansprakelijk. 

 

Dhr. Martheze stelt tevens dat de VvE autostalling zich zou moeten 
verzekeren middels een bestuursaansprakelijkheidsverzekering maar dat 

de financiën worden doorgesluisd naar het VBO. 
In het verleden gebeurde dit door de VvE’s welke daarna de bijdrage aan 

het VBO betaalde. 
Mevr. van Riet geeft aan dat er nu rechtstreeks geïncasseerd word aan de 

eigenaren door het VBO maar als de VvE zich zou willen verzekeren ze dit 
zouden moeten opnemen in hun begroting en hier zelf een geldstroom 

voor moeten creëren vanuit de Hoofdsplitsing of de eigenaren. Echter is 
het risico voor het bestuur heel klein, daar het hier een lekenbestuur 

betreft en er geen geld omgaat in de VvE’s autostallingen. Het VBO is voor 
de aansprakelijkheid wel verzekerd daar er geld en activiteiten omgaan in 

de vereniging. Opgemerkt wordt dat aansprakelijkheid die voortvloeit uit 



opzettelijk wanbestuur ook niet onder de 

bestuursaansprakelijkheidsverzekering vallen . 
Dhr. Martheze stelt dat er kosten worden gemaakt voor het verspreiden 

van de nieuwsbrief en dat hier eigenlijk geen geld voor is. 

 
De voorzitter ligt toe dat er hier praktisch naar moet worden gekeken en 

dat het nu zo is dat de hoofdsplitsingen (appartementen) betalen voor de 
ALV van de ondersplitsing en de verspreiding van de nieuwsbrieven. De 

kosten hiervoor komen hierdoor niet ten laste van de inwoners uit de 
binnenstad maar enkel de VvE’s van de appartementen. Anders zou de 

ondersplitsing hiervoor een geldstroom moeten creéren in de 
ondersplitsing. De kosten kunnen in ieder geval niet naar onderen (VBO) 

worden doorgegeven. 
 

Dhr. Engler stelt dat de VvE eigenaar is en niet het VBO maar dat er op 
straffe van boete geen werkzaamheden mogen worden verricht. 

Mevr. van Riet ligt toe dat enkel de werkzaamheden die beheer en 
onderhoud betreffen onder het VBO vallen en dat hier mogelijkerwijs 

discussie over kan zijn. 

Het voorbeeld wat dhr. Engler aanhaalt is een initiatief van het VBO om 
het stroomverbruik te verminderen door minder lampen te laten branden. 

Mevr. van Riet stelt dat dit voorbeeld juist een goed voorbeeld is van 
beheer en onderhoud. 

 
Dhr. Engler geeft aan dat volgens een  reeks aan artikelen en 

jurisprudentie een verplicht lidmaatschap geen beperkingen mag 
meebrengen en dat dit hier wel het geval is. 

Mevr. van Riet geeft aan dat en in Nederland een verplichte lidmaatschap 
is en dat is bij appartement(splitsings)recht. Het voorbeeld van dhr. 

Engler betreft een Vakvereniging waardoor deze niet te vergelijken is.  
 

De voorzitter vraagt dhr. Engler wat hij wil bereiken met zijn standpunt 
waarop dhr. Engler aangeeft dat hij vindt dat de VBO zou moeten 

handelen naar de wensen van de onderafdelingen en hij betwijfelt of dit 

nu gebeurt. 
Het bestuur geeft aan dat de organisatie van de VBO in relatie tot de 

onder- en hoofdsplitsingen en de daarbij in twijfel getrokken houding van 
het bestuur van de VBO een terugkomende discussie is en dat er als we 

op deze manier met elkaar omgaan geen mensen te vinden zijn die plaats  
willen nemen in het dagelijks bestuur. Hij nodigt dhr. Engler uit om het 

VBO voor te zitten indien hij denkt dit beter te kunnen. 
Dhr. Engler geeft aan dat hij dat liever niet doet maar als dat nodig zou 

zijn hij dat doet. 
Er ontstaat wat rumoer en het dagelijks bestuur is geneigd om 

gezamenlijk op te stappen. Na wat bemiddeling en verontwaardiging van 
sommige leden wordt gekozen door te gaan met de vergadering. 

 



Mevr. van Riet geeft aan dat de VvE’s het met elkaar moeten doen, en dat 

discussie hierover opgelost moet worden bij de notaris of via de rechter. 
Geadviseerd wordt om het over de praktische zaken van het VBO te 

hebben welke het beheer en onderhoud inhouden. 

 
 

De voorzitter geeft als voorbeeld het bouwkundig onderzoek waaruit een 
aantal gebreken naar voren komen. Hiervoor zal moeten worden 

onderzocht wie de projectontwikkelaar hiervoor aansprakelijk moet 
stellen. Er is niet opgeleverd aan het VBO waardoor hun dat niet kunnen 

doen. Wel kunnen de VvE’s besluiten om het aansprakelijk stellen 
gezamenlijk te laten gebeuren door het VBO daar het hier een autostalling 

betreft. De exacte procedure zal moeten worden onderzocht. 
 

De voorzitter informeert of er verder nog vragen zijn waarop iedereen 
ontkennend antwoord. Tevens word voorgesteld om de brief met 

aanbevelingen van mevr. van Riet als leidraad te hanteren voor de VBO. 
Dit wordt besloten in de vergadering. 

 

De voorzitter bedankt mevr. van Riet voor haar aanwezigheid en mevr. 
van Riet verlaat de vergadering.  

 
5. Mededelingen Beheerder: 

Dhr. Ottevanger licht toe dat van de 5 incassotrajecten over 2013 alleen 
de procedure van dhr. ’t Hoen nog loopt. Deze is onder de hoede van 

Rijssenbeek incasso en de dagvaardingsprocedure is in werking gezet. 
 

Ook wordt aangegeven dat bij verkoop van de woning het VBO niet altijd 
op de hoogte wordt gesteld waardoor een achterstand bij de nieuwe 

bewoner ontstaat. Het verzoek aan alle afdelingen om aan hun beheerder 
te vragen het door te geven aan het VBO wanneer een parkeerplaats 

verkocht wordt. Dit kan rechtstreeks bij VvE Rivierenland geschieden. 
 

Mevr. Clements geeft aan hier recentelijk mee in aanraking te zijn 

gekomen aangezien zij afgelopen jaar in het complex is komen wonen. Ze 
geeft aan in de veronderstelling te zijn geweest dat het onder de bijdrage 

van de appartementen zat omdat het nergens was vermeldt. 
Mevr. Clements stelt voor om een checklist te maken voor nieuwe 

bewoners en deze te delen met de andere afdelingen zodat nieuwe 
bewoners op de hoogte worden gesteld van alle relevante zaken. De 

vergadering stemt hier mee in. 
 

Dhr. Ottevanger licht de grote openstaande post van Ballast Nedam toe. 
De regeling dat de bijdrage zou worden verrekend bij transport rond 

januari 2014 heeft geen opvolging gevonden waardoor het incasseren 
weer in zijn werk is gezet. 

 



De passen voor het parkeersysteem zijn niet meer te bestellen bij de 

‘Spaanse’ leverancier en hier moet een oplossing voor worden gezocht 
aangezien de voorraad reservepassen beperkt is. 

Het bestuur doet een onderzoek naar alternatieve systemen en zal 

hierover voor de volgende vergadering een voorstel doen aan de 
afdelingen.  

De mogelijkheden en prijzen lopen uiteen en het verzoek aan de 
autostallingen is om voor de volgende vergadering een standpunt te 

hebben ingenomen zodat op het komende voorstel kan worden 
gereageerd. 

Indien meer informatie beschikbaar is zal deze aan ieder beschikbaar 
worden gesteld. 

Er zijn momenteel nog passen voor ongeveer 1 jaar als het verloop gelijk 
blijft. Mocht dit wijzigen zal eerder contact worden gezocht met de 

afdelingen. 
 

 
6. Financiële zaken: 

De kascontrole heeft plaatsgevonden door dhr. Osseweijer en               

dhr. Martheze en er is een kasverklaring getekend. 
Het advies is om een strakker beleid te voeren t.a.v. het aantal debiteuren 

om het saldo te minimaliseren. 
 

Dhr. Ottevanger geeft aan dat ongeveer de  helft de claim op Ballast 
Nedam welke nog 7 parkeerplaatsen in haar bezit heeft betreft.  

Op de andere achterstanden wordt aandacht gegeven zodra deze oploopt. 
 

Dhr. Meijer merkt op dat zonder de claim op Ballast Nedam eind 2013 
€1.100,- openstaat wat relatief aanvaardbaar is op een begroting van 

€38.000,-. Uiteraard wordt hier wel achteraan gezeten. 
 

Het jaarrapport wordt goedgekeurd door de vergadering. 
 

 

7. Technische zaken: 
Dhr. van IJperen ligt de technische zaken toe. 

De speedgate welke schade heeft opgelopen heeft onderhoud gehad en is 
weer 1 jaar goedgekeurd door Acces waardoor eventuele toegebrachte 

schade door het disfunctioneren van de slagbomen, speedgate en 
overheaddeur aan auto’s onder het risico van Acces valt.E.e.a. conform de 

machinerichtlijn. 
 

Zoals eerder bij punt 5 vermeldt zal er een voorstel komen voor een 
passysteem om te voorkomen dat er geen passen meer zijn als deze 

nodig zijn in de toekomst. Er zijn verschillende opties om hetzelfde 
probleem in de toekomst te voorkomen, denkend aan druppels of 

systemen zonder passen. 
 



Het globale bouwkundige rapport waarover al eerder is gesproken geeft 

een aantal punten van aandacht welke bij de oplevering niet goed zijn 
gegaan. Er zal gekeken worden hoe de aansprakelijkheidstelling zal 

moeten plaatsvinden in verband met de splitsingen. Van belang is dat dit 

gedaan wordt om toekomstige kosten niet voor de vereniging te laten 
komen. 

 
Dhr. IJssels geeft aan dat er een verzoek is gedaan om een aansluiting 

aan te leggen (door de muur van de garage) om een oplaadpunt voor een 
elektrische auto te realiseren. Het voorstel is om hier mee akkoord te 

gaan op voorwaarde dat wanneer in de toekomst zou worden gekozen 
voor een algemene voorziening deze meneer zich hier niet van kan 

onthouden en gewoon in die kosten zal moeten bijdragen. 
 

Dhr. van IJperen geeft aan dat de camera effectief werkt en legt uit dat de 
beelden een week worden opgeslagen zodat wanneer er schade is aan de 

slagbomen er gekeken kan worden door wie deze is veroorzaakt. 
 

Ook is er voor de preventie van snelheid een verkeersbord opgehangen  

 
Mevr. Clements geeft aan dat de vloeren erg glad zijn in de garage 

waarop dhr. van IJperen toelicht dat dit ook vermeld is in het 
bouwkundige rapport en dat dit ook uitgezocht gaat worden.  

 
Dhr. Engler vraagt of de bewoners zijn geïnformeerd over de registratie 

met camera bij de slagbomen. Het bestuur licht toe dat dit in de 
nieuwsbrief is vermeld welke naar de voorzitters is gestuurd om te 

verspreiden onder hun leden. 
In de vergadering blijkt dat niet alle voorzitters deze hebben 

doorgestuurd. 
 

Dhr. van IJperen meldt dat er een vacature is in de technische commissie 
omdat iemand is gestopt. 

Mocht iemand interesse hebben om hand en span diensten te verrichten 

en/of mee te  denken hoe technische problemen aan te pakken kan dit 
aangegeven worden bij het bestuur van de VBO. 

 
8. Algemene zaken: 

De voorzitter geeft aan dat het snelrijden in de parkeergarage niet 
vermeldt is en dat er momenteel geen sanctie is in het huishoudelijk 

reglement. Momenteel worden er soms mensen aangesproken maar er 
kan verder geen actie worden ondernomen. 

De vraag of de afdelingen willen nadenken over mogelijkheden om het 
hardrijden te beperken en of we dit zullen opnemen door het 

huisreglement te wijzigen. Een procedure om sancties te verbinden aan 
regelmatig te hard te rijden is een optie. 

In de volgende vergadering zal hierover een voorstel liggen waarover 
gesproken kan worden en gestemd. 



 

9. Machtiging tot het treffen van rechtsmaatregelen bij achterstand in 
betaling voorschotbijdragen. 

 

Besproken wordt om de beheerder te machtigen om een incassoprocedure 
te starten bij een achterstand van 3 maanden. De eerste reactie is een 

aanmaning waarna bij het uitblijven van een betaling meerdere 
aanmaningen volgen waaraan administratiekosten verbonden zijn voor de 

eigenaar welke niet betaald. 
Na 6 maanden wordt de incasso uit handen gegeven aan het 

incassobureau waarna een incassotraject door de deurwaarder wordt 
gestart. 

 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 
10. Rondvraag 

 
Er wordt gevraagd hoe de schoonmaak van de garage geregeld. 

Dhr. Ottevanger licht toe dat 1 bedrijf door VBO betaald word om schoon 

te maken en niet meerdere zoals gedacht werd. 
 

Dhr. Engler vraagt naar de brief welke VvE Binnenhof heeft gestuurd 
inzake de verzekering welke lijkt op de discussie eerder over wie dit zou 

moeten betalen. Het antwoord daarop is eenduidig en die kosten kunnen 
niet naar VBO worden doorgeschoven. 

 
De kosten die bij overdracht gerekend worden van € 85,- vindt dhr. Engler 

te hoog en vraagt zich af waarom dit is. Dhr. Ottevanger licht toe dat dit 
voor de extra werkzaamheden is welke gedaan moeten worden bij de 

overdracht. Dit is tevens vermeldt in de nieuwsbrief. 
Ondanks de uitleg vind dhr. Engler deze kosten toch onnodig hoog. 

 
Dhr. Engler wil genoteerd hebben dat hij het beleid van het bestuur 

afkeurt en dat dit met name komt door onvoldoende 

informatievoorziening. Ook VvE Rivierenland zou niet adequaat en efficiënt 
werken met als voorbeeld een vraag aan dhr. Ottevanger waar dhr. Engler 

niets meer van zou hebben vernomen. 
 

Verder zijn er geen vragen in de vergadering. 
 

11. Sluiting 
 

De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering en dankt alle aanwezigen 
voor hun aanwezigheid en inbreng. 

 
 


