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Jaarvergadering                :  VvE “autostalling Artillerie” 

Datum vergadering          : 23 maart 2016 

Locatie                                : “Metropole”  Melkpad 3  Gorinchem 

Aanwezig                            : 23 leden en 5 leden hebben een volmacht afgegeven. 

 

1:  Opening van de vergadering: 

De voorzitter dhr. J. van IJperen opent de vergadering om 19.30 uur en bedankt de leden 

voor hun komst.  

De voorzitter biedt de leden zijn verontschuldigen aan voor de late ontvangst van de   

concept notulen en het financieel jaaroverzicht 2015 van de VBO autostallingen.  

Hij geeft als toelichting dat binnen de VBO overeengekomen was, dat de stukken niet eerder 

aan de leden bekend worden gemaakt pas als deze door de VBO zijn goedgekeurd.  

Dhr. Ossewijer brengt naar voren dat dit totaal zinloos is, als de leden van te voren geen 

inzage hebben. Zij kunnen dan nooit van te voren vragen stellen. Hij raadt aan dit aan de 

VBO over te brengen. Dhr. Gruis sluit zich hierbij aan. 

2:  Presentielijst  

De leden hebben voor aanvang van de vergadering de presentielijst ondertekend, en is er 

geconstateerd dat er een rechtsgeldige vergadering wordt gehouden met onze Autostalling 

vergadering  

 

3: Notulen 

De notulen van 25 maart 2015 worden goedgekeurd en ondertekend. 

Dhr. Meijer vraagt naar aanleiding van deze notulen naar dhr. Martheze. Vorig jaar had dhr. 

Martheze zich beschikbaar gesteld voor het VBO bestuur. 

 De voorzitter geeft uitleg dat dhr. Martheze zich na een aantal maanden heeft 

teruggetrokken. Hij wil geen zitting meer nemen in het VBO. Er moet  een nieuw bestuurslid 

komen. In juni wordt dit nieuwe bestuurslid aan de VBO voorgedragen. Op de site vinden de 

leden terug wie dit is geworden. Tevens worden de notulen van de VBO op de site 

gepubliceerd. De leden worden niet meer op de hoogte gebracht via een nieuwsbrief. Alles 

is op de site te lezen. 

 

4:  Concept notulen VBO 

Dhr. Ossewijer brengt opnieuw naar voren dat de leden een adviserende stem naar de VBO 

hebben en vraagt dus op tijd de concept begroting en notulen ter inzage.  
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5: Meldingen van uit het VBO bestuur. 

De maandelijkse bijdrage worden niet verhoogd. De begroting 2016 voor het elektra- 

verbruik is € 7000,-.  In het begin was het verbruik € 10.000. Geprobeerd wordt nog steeds 

te bezuinigen op energie. Er zijn TL buizen uitgezet en deze hebben inderdaad een forse 

bezuiniging teweeggebracht. Helaas vinden sommige het niet van belang minder licht in de 

garage en fietsenstalling toe te passen. Zij draaien op eigen houtje de TL buizen weer aan 

wat niet de bedoeling is. Als je vindt dat er in je optiek ergens meer licht moet branden of 

dat er ergens te veel licht brandt geeft het dan door aan de beheerder Rivierenland. 

Kleine problemen kunnen altijd tussentijds aan het dagelijks bestuur doorgegeven worden. 

De VBO heeft een adviserende taak naar de verschillende autostallingen( 8 in totaal ). 

Onderling kunnen leden ook zelf bepaalde zaken regelen.  

Dhr. Bos vraagt of het niet raadzaam is een camera op te hangen in de garage. Er zijn 

kentekenplaten gestolen en in diverse auto’s is ingebroken. Een tegenargument voor deze 

maatregel is:  in het donker zijn de opname niet duidelijk. Dhr. Bos brengt naar voren dat 

een camera wel kan afschrikken. 

De camera op de speedgate heeft een gewenst resultaat. De beelden van deze camera 

worden een maand bewaard. De politie heeft altijd het recht om beelden op te vragen. 

Een advies als de slagboom niet werkt: meldt dit via de site of telefonisch bij de beheerder 

Rivierenland. (0183 610 700) 

De melding wordt verwerkt en desbetreffende personen o.a. dhr. A. de Kuijper worden 

benaderd om de storing op te heffen. 

Dhr. de Pender meldt dat er nog steeds fietsers in de garage rijden en er te hard wordt 

gereden in de garage. Kan het VBO bestuur hier geen actie voor ondernemen bijv.  een 

verkeersbord ophangen of drempels in de garage. Drempels zijn geen optie ( extra 

geluidsoverlast), een verkeersbord zou  kunnen. We komen hier nog op terug. 

Helaas gaat de speedgate open als er een fietser voorstaat. Het wordt veroorzaakt door het 

ijzer in de fiets. Bij verandering van de speedgate zouden ook motorrijders de dupe zijn.   

Dhr. Gruis: Hoe zit het met de planning van het groot onderhoud. De voorzitter antwoordt 

dat de VBO de meerjaren-onderhoudsbegroting is bijgevoegd in de vergader stukken 

Rondvraag: 

 Uitleg van de voorzitter: de € 12,50 per maand wordt gebruikt voor de onderhoud van de 

garage. Zie hiervoor het onderhoudsplan 

Een tip voor de gebouwen is vanuit het VBO bestuur is dat elk woongebouw en niet de 

autostalling verantwoordelijk voor het rubberoïd van zijn eigen stuk dak dat onder de 

straatstenen aangebracht is. Dit vormt mede onderdeel van het dak van de garage.  

Dhr. Ustimenko vraagt hoe het zit met de natte vloer in de garage. Waardoor wordt dit 

veroorzaakt. De voorzitter legt uit dat dit hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door de koude 

brug. De speling van koude en warme lucht veroorzaakt op bepaalde plaatsen condens in de 
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garage. Er is niets aan te doen. De vloer kan dan behoorlijk glad zijn in de garage. Vandaar 

dat er een verbod is op het fietsen en brommeren in de garage 

Voorzitter deelt mee dat het volgende aandachtspunt aan de leden voorgelegd zal worden: 

de olievlekken onder de auto’s. Eigenaren zullen persoonlijk benaderd worden, wat zij van 

plan zijn hier aan te doen. 

6: Sluiting: 

 

De voorzitter sluit om 20.00 uur de vergadering.    


