
                                                                  

                                                                      NOTULEN 

 

Jaarvergadering                    :  VvE autostalling “Artillerie” 

Datumvergadering               :  25 maart 2015 

Locatie                                    : “Metropole”, Melkpad 3 Gorinchem 

Aanwezig                                : 18 leden en 2 leden hebben een volmacht afgegeven 

 

1. Opening van de vergadering. 

De voorzitter dhr. Meijer opent de vergadering om 19.40 en bedankt de leden voor de 

goede opkomst. 

2. Mededelingen.                                                                                                                                  

In het bijzonder verwelkomt de voorzitter dhr. van Vugt bewoner van Zwaanswal 29. 

Mevr. Valkenburg en dhr. Kroone hebben zich afgemeld.                                                                              

De voorzitter geeft een korte uitleg over de vergadering van de autostalling 

“Artillerie”. Wat op deze vergadering naar voren wordt gebracht, wordt 

meegenomen naar de VBO. In het VBO zitten 8 afgevaardigden van de afzonderlijke 

autostallingen.                                                                                                                                                

- Dhr. Meijer deelt mee dat hij als penningmeester aftreedt in het VBO. Hij wordt 

opgevolgd door dhr. Marthese van appartementencomplex “Redoute“.                            

Dhr. J. Van IJperen vertegenwoordigt ons appartementencomplex “Artillerie” in het 

VBO. Hij zit in het dagelijks bestuur. Mocht hij door wat voor reden niet kunnen dan 

zal dhr. Meijer hem vervangen.                                                                                                                     

11 mei zal de volgende vergadering van de VBO zijn.                                                                                   

-Dhr. Gruis vraagt naar het laatste technisch rapport. Hij vindt dit veel te summier. 

Dhr. Meijer legt uit dat de VBO na het technisch rondje een rapport heeft laten 

maken door Rivierenland en dit aan Ballast Nedam overhandigd heeft.                                      

Ballast Nedam heeft dit afgedaan met de mededeling dat dit rapport niet in 

behandeling wordt genomen.                                                                                                            

De VBO kan niet in deze situatie namens de eigenaren spreken. De garage hoort 

opgeleverd te worden aan de eigenaren; wij dus. Dat is nog niet gebeurd omdat er 

nog opleveringspunten waren                                                                                                             

Het voorstel van de VBO luidt nu dat alle VVE’s hun klachten aan Ballast Nedam 

moeten melden. Er moet wel haast bijgemaakt worden, want de termijn van 

garantie loopt na 5 jaar en 6 maanden na opleveringsdatum af.                                                                    

Bij ons gebouw is voor en zijkant open geweest en heeft Ballast Nedam de lekkage in 

de garage hersteld. Echter de lekkage is minder maar nog niet weg. De voorzitter stelt 

vast dat onze bouwkundige punten na de oplevering door de VBO worden behandeld. 

-Mevr. Pellicaan merkt op dat naast haar parkeerplaats steeds een andere auto staat. 



Is deze plek van niemand??. De voorzitter noemt de autoplaatsen op die nog in het 

bezit zijn van Ballast Nedam. Ballast Nedam betaalt hiervoor de maandelijkse lasten. 

De VBO zal Ballast Nedam nogmaals vragen hoe zij dit op gaat lossen.                                                                                  

De parkeerplaats 140 (dicht bij de uitgang) wordt inderdaad gebruikt als een soort 

opslagruimte. Dit komt omdat deze plaats niet gebruikt kan worden als 

parkeerplaats. 

 

3. Vaststellen notulen van de vergadering van 26 maart 2014.                                                            

Punt van dhr. de Valk (zowel bij de koper als verkoper wordt door Rivierenland €105,- 

in rekening gebracht als administratie kosten). Dit moet €85,- zijn.                                                                         

De notulen worden vastgesteld. 

 

4. Ingekomen stukken. 

Dhr. van IJperen heeft via de mail het bestuur geattendeerd op de grote 

wateroverlast die in het fietsenhok ontstaat na een fikse regenbui met westenwind. 

Vooral als het gevroren heeft, ontstaat er een gevaarlijke situatie. De voorzitter 

neemt dit punt zeker mee in de volgende bestuursvergadering van woonappartement 

”Artillerie”. Er is al gedacht om de vloer van de fietsenstalling iets op te laten lopen 

zodat het water makkelijker kan wegstromen. Ook wordt aan een rooster in de straat 

gedacht. Eventueel plastic beschot op bepaalde plaatsen aan het hekwerk 

bevestigen. 

 

5. Bespreking concept begroting 2015 en jaarrekening VBO 2014                                               

De voorzitter vertelt dat iedereen zijn “druppel” heeft voor de slagboom. Er zijn geen 

grijze passen meer in omloop. Bij verlies van zijn “druppel” kan men op eigen kosten 

een nieuwe krijgen. Men kan dan de oude “druppel” uit het systeem verwijderen. 

Dhr. de Pender merkt op dat de spaarrekening erg hard oploopt. Is hier een plan 

voor??                                                                                                                                                             

De voorzitter geeft een toelichting. Er is nog steeds een negatief eigen vermogen. We 

hebben goed op de energie voorziening in de garage kunnen bezuinigen. Er is 

geïnformeerd naar ledverlichting, maar dan moeten alle armaturen vervangen 

worden. Dat is duur en de ontwikkeling van ledverlichting gaat nog steeds door. Dus 

voorlopig laten we het zo.                                                                                                                 

Eind 2020 hebben we circa € 40.000 op de rekening na een onderhoud van €14.000 in 

datzelfde jaar.                                                                                                                                 

Waar we zeker rekening mee moeten houden is het dak van de garage, dat onder de 

wandelpromenade ligt. De Gemeente heeft te kennen gegeven wel voor het plaveisel 

verantwoordelijk te zijn maar niet voor het onderliggende garage dak. Wanneer daar 

wat mee gebeurd draait de VBO zelf voor de kosten op.  In de VBO wordt nu een 

formule bedacht om dit niet op de VBO te verhalen maar op elke VVE afzonderlijk. 

Elke VVE woonappartementen is verantwoordelijk voor de kosten van zijn garage 

dak. Er komt een nieuw technisch rapport.                                                                                                          

- De voorzitter deelt mee dat de schade aan de speedgate door de veroorzaker 

betaald is.                                                                                                                                                       



- Daarnaast is het rechtsgeding gewonnen van Parking Surplace en daarbij zijn de 

juridische kosten vergoed door de rechtsbijstand. Deze rechtsbijstand is niet voor de 

VVE’s autostalling van toepassing.                                                                                                           

- De maandelijkse bijdrage blijft ook dit jaar voor de leden onveranderd, omdat de 

Begroting van 2016 ongewijzigd is. 

 

6. Rondvraag.  

Dhr. de Pender merkt op dat hij de rode deur in de garage (de deur hoort bij 

Cavalerie) heel onpraktisch en gevaarlijk vindt. Meerdere keren kwam zijn hand klem 

te zitten, omdat de deur aan de andere kant door iemand gebruikt werd. Hij vraagt of 

het mogelijk is een glazen raam in de deur te plaatsen. Dit wordt bij de VBO onder de 

aandacht gebracht.                                                                                                                                     

- Mevr. van der Vliet: Kan er iets gedaan worden aan de kattenoverlast?? Helaas niet. 

- Het te hard rijden en fietsers in de garage wordt onder de aandacht gebracht bij de 

VBO.                                                                                                                                                     

- Dhr. Bos vraagt naar de aanleg van oplaadpunten in de garage. De voorzitter geeft 

aan dat dit voor rekening van de aanvrager zelf is. Hij/zij zal dit schriftelijk moeten 

aanvragen bij de VBO. De VBO bekijkt wat de beste plek is. 

 

7. Sluiting van de vergadering.                                                                                                                   

De voorzitter wijst erop om bij afwezigheid de volmacht te geven aan een ander lid 

zodat er voldoende stemmen aanwezig zijn voor besluitvorming. Besluitvorming is nu 

niet aan de orde geweest. De voorzitter sluit de vergadering om 20.15 en bedankt alle 

aanwezigen voor hun komst.   

  

 

 

 

 

 

 


