
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 maandagavond 11 mei 2015 om 19.30 in 

wijkgebouw de Heul. 

 
Aanwezigen: 

 

Vertegenwoordigers: 

VvE Autostalling Bastion (17): Niet vertegenwoordigd 
VvE Autostalling Rondeel (24): Dhr. H. de Kuiper 

VvE Autostalling Ravelijn (19): Niet vertegenwoordigd 

VvE Autostalling Binnenhof (55): Dhr. J. van Stokkum 

VvE Autostalling Arsenaal (27): Mevr. T. Clements 
VvE Autostalling Cavalerie (20): Dhr. H. Beukenholdt 

VvE Autostalling Artillerie (37): Dhr. J.T.M. van IJperen 

VvE Autostalling Redoute (62): Dhr. E. de Jager 

 

Dagelijks bestuur:   Dhr. P. IJssels (voorzitter) 
      Dhr. J. Meijer (penningmeester) 

      Dhr. J. van IJperen (technische lid) 

 

VvE Beheer Rivierenland:  Dhr. D. Ottevanger 
      Dhr. T. van Cleef (Notulist) 

 

Aan de hand van de getekende presentielijst stellen we vast dat er 225 

stemmen van de 261 uit te brengen stemmen in persoon 
vertegenwoordigd zijn en er voldoende quorum is om de vergadering 

voort te zetten. 

 

  



1. Opening vergadering 

2. Vaststelling presentielijst 

3. Goedkeuring notulen 1 december 2014 

- Binnenhof benadrukt dat ze vanwege het ontbreken van een 
woonappartementen VvE onder de bestuursaansprakelijkheid 

verzekering vallen van het VBO. 

- Op de 3e pagina/5e alinea dient aangevuld te worden: Buiten 

gebruik gesteld worden. Deze moeten met een normale sleutel 
geopend worden. 

- In het vervolg beknopte notulen met besluiten/actielijst. 

 

4. Bespreken Ballast Nedam parkeerplekken 
- Van de 7 parkeerplaatsen van Ballast Nedam worden er 5 op 

korte termijn overgedragen aan de bijbehorende bewoners. 2 

parkeerplaatsen behoren bij een bouwkavel waar nog op 

gebouwd moet worden. De gemeente wil vasthouden aan de 
koppeling van woning – parkeerplaats. 

- De situatie rondom parkeerplaats 140 wordt nader uitgezocht. Er 

is hiervoor ooit akkoord gegeven door dhr. Woltman om deze te 

wisselen met dhr. Van Meegen. Echter is dit nauwelijks een 

bruikbare parkeerplaats. Voor de spullen die daar gestald zijn zal 
in ieder geval een ander alternatief gezocht moeten worden. John 

van IJperen oppert een idee om opslagboxen op de markeringen 

te plaatsen . 

 
5. Technische zaken 

- Het initiatief om gezamenlijk richting Ballast Nedam op te trekken 

is praktisch onmogelijk gebleken. De afzonderlijke VvE’s zijn 

gehouden gebreken afzonderlijk te melden bij Ballast Nedam. 
Afhankelijk van de uitkomsten hiervan kan een 0 punt gekozen 

worden voor het onderhoud. 

- Piet IJsels geeft aan dat de volgende vergadering op de agenda 

besproken wordt hoe om te gaan met de onderhoudsplanning 

van het gemeenschappelijke deel van het dak van de 
parkeergarage en het pad van de gemeente. Hier zal een 

voorziening voor moeten worden gevormd verspreid over 20 jaar. 

- De implementatie van het nieuwe parkeerpassysteem is goed 

ontvangen. Enige manier om de sleutels kapot te krijgen is een 
zwaar magnetisch veld. 

- Wanneer kennelijk geen schuld aan defect is zijn de kosten € 10 

Bij herhaaldelijk defect/verkeerd behandelen blijven de kosten ad 

€ 50 gehandhaafd. 
- John van IJperen en Jaap Meijer geven aan alsnog een ronde te 

doen in verband met constateren olievlekken. Verloop is (1) 

vriendelijke brief verzoek tot schoonmaken, (2) op rekening van 

eigenaar laten schoonmaken door de VBO. 
- Er zal een offerte worden opgevraagd voor het schilderen van de 

deuren en poort. 



6. Financiële zaken 

- Kascommissie heeft geen onduidelijkheden waargenomen. De 

vergadering dechargeert het bestuur van het gevoerde beleid. 

- Begroting is na mogelijke opmerkingen afzonderlijke 
vergaderingen ongewijzigd vastgesteld. 

 

7. Algemene zaken 

- Kascommissie 2015: Mevrouw Clements en de heer de Kuiper. 
- De heer Jaap Meijer is penningmeester af. 

- De heer Martheze is gekozen tot penningmeester. 

- Op de brieven naar de bewoner waarvan de auto uitsteekt is 

geen reactie ontvangen. Er wordt nagegaan wat verdere 
mogelijkheden zijn. 

- De website van de VBO wordt beheerd door de heer Martheze en 

zal nieuwe bewoners aanmelden. 

 
8. Rondvraag 

- Er is een vacature voor de technische commissie. Het betreft een 

functie met beperkte tijdsinspanning. Graag opmerken indien 

geschikte personen een actieve bijdrage willen leveren. 

 
9. Afsluiting 

 

- De vergadering is rond 21.30 gesloten. 

 
 

 

 

Besluit Omschrijving Wie 
   

1. Kascommissieverklaring aangenomen ALV 

2. Begroting ongewijzigd vastgesteld ALV 

3. Kascommissie 2015: Clements/Kuiper ALV 

4. De heer Martheze als nieuw bestuurslid ALV 
 

Actiepunt Omschrijving Wie 

   

1. Alternatieve opslag materialen John van 
IJperen 

2. Offerte schilderen deuren/poort John van 

IJperen 

3. Nagaan mogelijkheden te grote auto Rivierenland 
4. Vacature technische commissie Iedereen 

 


