
     Notulen 

 

Jaarvergadering VVE Binnenhof d.d. 26 maart 2015 

 

 

Locatie: 

Aanwezig: 

Wijkgebouw de Heul, Nieuwe Hoven 141 te Gorinchem 

5 parkeerders + 7 volmachten =  totaal 12 stemmen 

 

Er zijn onvoldoende stemmen om rechtvaardige en 

gekwalificeerde besluiten te nemen. Door de aanwezigen 

wordt het besluit genomen om de vergadering alsnog door te 

laten gaan. Leden van de vereniging kunnen hiertoe beroep 

aantekenen zoals vermeld in de splitsingsacte. Bij geen 

verdere reactie gelden de besluiten zoals genomen in dit 

verslag. 

Wel is de opmerking geplaatst dat de parkeerders altijd 

contact met het bestuur kan opnemen indien men nog 

vragen en/of opmerkingen heeft over het verslag of indien 

men verdere informatie wenst.  

,  

  

1. Opening 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering om 19.30 

uur.  

2. Mededelingen/ Ingekomen stukken 

Er zijn geen stukken binnengekomen behoudens de stukken vanuit het VBO 

zoals later besproken zal worden in de vergadering. 

 

3. Vaststellen notulen vergadering van 17 april 2014 

De notulen van de ledenvergadering van 17 april 2014 worden ter goedkeuring 

aan de vergadering voorgelegd. De notulen worden zonder opmerkingen 

vastgesteld. 

 

Bespreking van behandelpunten 

 

Onder punt 9  van het vorige verslag staat de actie nogmaals schuin en 

onderstreept met daarbij de actie 



• Deelnemen aan VBO vergadering van niet benoemde leden van de 

onderverenigingen. Is een verantwoordelijkheid van elke onder vereniging en 

procedure hiervoor expliciet nogmaals vermeld in de nieuwsbrief 

• Benodigde verzekeringen van het VBO, getoetst door juridisch expert. 

Deze zijn getoetst en voldoende bevonden. Als enige uitzondering is de 

bestuurdersverzekering voor onze vereniging maar aangezien er geen financien 

meer gevoerd worden vanuit VVE Binnenhof is het risico zeer klein en is 

besloten hiervoor geen aparte aansprakelijkheid verzekering voor VVE 

Binnenhof af te sluiten. Wel is het VBO hiervoor verzekerd  

• Toetsing van huidige opstalverzekering. Deze is getoetst en voldoende 

bevonden door de juridisch expert 

• Verantwoordelijkheden en Taken  van Onder Verenigingen en VBO. Deze 

staan voldoende beschreven in de splitsingsacten 

o Aparte of gemeenschappelijk administratie. We voeren een 

gemeenschappelijke administratie 

o Adressenbestand. Er is aan VVE rivierenland doorgegeven welke 

parkeernummers van onze Vereniging zijn en deze heeft zijn bestand bijgewerkt 

o Verspreiden nieuwsbrief. Er is besloten jaarlijks vanuit het VBO een 

nieuwsbrief te sture. 

• Taken en bevoegdheden DB. Deze staan voldoende beschreven in de 

splitsingsacten 

• Verslagen DB naar Onderverenigingen. 

• Aanwijzen kascontrole comissie voor jaarreking 2014. Deze was al 

aangewezen.  

• Debiteurenoverzicht  per debiteurnummer en de ondernomen acties VVE 

Rivierenland. Vanwege privacy overwegingen zijn er geen namen bij 

debiteurennummer opgenomen. Wel staat in de jaarstukken de stand van zaken 

betreffende de debiteuren en de acties die genomen zijn door VVE Rivierenland 

• Parkeerpassen beleid. Het ging hier vooral dat als een pas niet meer 

werkte er dan voor betaald moest worden om een nieuwe te verkrijgen. Dit is 

door de vervanging naar het druppelsysteem niet meer aan de orde. Als de 

druppel niet meer werkt kan gewoon voor een nieuwe worden geruild (mits niet 

vernield of gestolen) en wordt de niet werkende druppen gedeactiveerd.  

• Uitrit Westwagen straat. Deze is verlaagd en wat uitgebreid 

• Schoonmaken van putten op Binnenhof. Is nog een openstaande actie, 

staat ook inmiddels in het VBO verslag. Punt wordt opgenomen op de volgende 

VBO vergadering 

• Overdrachtskosten bij verkoop/koop. Tarieven staan in het contract met 

VVE Rievierenland. Bij aflopen van het contract wordt dit punt weer onder de 

aandacht gebracht 



• Sleutellijst ophangen bij nooduitgang Wilhelmina plein, Sleutels voor nood 

zijn te verkrijgen bij elke voorzitter van de ondervereniging. Dus bij ons Hans de 

Kuiper en J van Stokkum. Wel zal dit punt zal op de volgende VBO vergadering 

nogmaals worden besproken  

 Aanpassing bewegingsmelders in de parkeergarage Nog niet besproken. 

Dit punt zal op de volgende VBO vergadering terugkomen 

 

 

 

4. Bespreking jaarrekening 2014 VBO en begroting 2015 

Het bestuur geeft een toelichting op de stukken van de jaarrekening 2014 van 

het VBO (Exploitatie-overzicht 2014): 

 Er is schade geweest aan de speedgate en de slagboom, deze is door de 

verzekering gedekt en uitgekeerd. 

 Er zijn juridische kosten gemaakt omdat er discussie was ontstaan over 

tegenstrijdigheden tussen hoofd en onder splitsingen en de 

invulling/uitvoering hiervan. t Advocaten kantoor van Rijssenbeek heeft 

hierover in een VBO vergadering uitleg gegeven en advies uitgebracht.  

Splitsingsaktes wijzigen is een tijdrovende en kostbare aangelegenheid en 

is er derhalve gekozen om de ingeslagen praktische insteek te volgen en 

deze onveranderd te handhaven.  

 Verder is juridische bijstand ingeschakeld voor de kwestie van de niet 

afgenomen parkeerplaatsen door appartementseigenaren van woningen 

aan het Kazerneplein. 

 Bij balans 2014 onder Passiva staat een post  Algemene Reserve  van -/- 

4118 en bij het jaar 2013  -/-  11.100. Dit heeft te maken met het veleden 

en in de balans kan gezien worden dat het exploitatieresultaat langzaam 

zorgt voor het glad trekken van de algemene reserve. Er moet wel bij 

vermeld worden dat de totale reserve positief is. 

 

Er zijn verder geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van de jaarrekening 

en het exploitatie-overzicht van 2014. De jaarrekening wordt goedgekeurd. 

 

Begroting VBO 2015. 

De conceptbegroting 2015 wordt toegelicht. Er zijn geen grote wijzigingen ten 

opzichte van de begroting 2014. De bijdrage per parkeerplaats per maand 

bedraagt €12,50 voor een parkeerplaats achter de speedgate (248 stuks) en € 

6,25 voor de parkeerplaatsen voor de speedgate (13 stuks). 

 



Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de voorgestelde begroting voor 

het VBO 2015. 

De begroting wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

 

 

 

5. Rapport Globale Bouwkundige bezichtiging (Inspectie parkeergarage). 

Het rapport is door het VBO doorgestuurd naar Ballast Nedam. In reactie daarop 

heeft Ballast Nedam laten weten dat de geconstateerde gebreken niet bij 

oplevering van de parkeergarage zijn gemeld en dat de garantietermijn op het 

gebouwde inmiddels mogelijk verstreken is. Het VBO heeft daarop gereageerd 

en is voornemens juridische stappen te ondernemen richting Ballast Nedam, in 

samenwerking met de VvE autostallingen en VvE beheer Rivierenland. Het 

dagelijks bestuur van het VBO bespreekt dit punt in haar eerstvolgende 

bestuursvergadering. Voor VVE Binnenhof is wel een afhandeling geweest met 

Ballast Nedam zoals besproken en vastgelegd in voorgaande verslagen. 

 

6. Bespreking/toelichting nieuwsbrief oktober 2014 VBO Courtine den 

Haan. 

In de nieuwsbrief is een toelichting gegeven op de structuur van het VBO. Verder 

is er in de nieuwsbrief op gewezen dat er op de snelheid in de parkeergarage 

moet worden gelet (rustig rijden!) en is er gemeld dat de veroorzakers van 

olielekkages in de parkeergarage aangesproken zullen worden. Daartoe zal 

binnenkort een rondgang door de parkeergarage ingepland worden. 

  

7. (Her)benoeming bestuur en afgevaardigde in het VBO 

Er wordt gevraagd of er interesse is vanuit de leden van het Binnenhof voor een  

als kascontrole commissie lid in 2015 . Tevens is het dagelijks bestuur van het 

VBO opzoek naar een  secretaris/penningmeester  en vanwege verhuizing  

technische commissie naar een nieuw lid.  

Belangstellende kunnen zich melden bij het bestuur.  

 

Vanuit de vergadering waren er geen directe gegadigden. 

 

De heren J van Stokkum, J.A. de Kuiper en  A. Eijkelenboom zijn bereid 

wederom plaats te nemen in het bestuur van VVE Binnenhof.. De vergadering 

gaat hiermee akkoord. 

 

De heer van Stokkum vraagt namens het bestuur een mandaat om namens de 

VVE Binnenhof plaats te mogen nemen in de vergadering van het VBO Courtine 



Den Haan. De vergadering gaat hiermee akkoord en de heer J.A. de Kuiper 

wordt aangewezen als reserve. 

 

8. Bespreking hoofdpunten uit VBO bestuursvergaderingen. 

- Het VBO is verantwoordelijk voor de verzekering van de 

autostalling/parkeerplaatsen. 

- Onderverhuur van parkeerplaatsen kan en mag, maar onder voorwaarden. 

Voorwaarden zijn:  

- Bij verkoop van het appartement/huis dient de parkeerplaats weer 

beschikbaar te komen voor het betreffende appartement/huis; onderverhuur 

dient bij betreffende VvE autostalling gemeld te worden en officieel worden 

vastgelegd te worden te samen met verklaring dat huishoudelijk regelement  

aan onderverhuurder is overhandigd.   

- Er is afgesproken dat nieuwe parkeerders van het VBO middels een 

informatiepakketje een toelichting krijgen op de rechten en plichten met 

betrekking tot de parkeerplaats als mede laatste notulen jaarvergadering en 

begroting. Procedure moet nog worden vastgesteld in eerst komende   VBO 

vergadering. 

- De nieuwe toegang tot de parkeergarage middels "druppels" zijn, op 20 stuks 

na, uitgedeeld aan de gebruikers. Tegelijk met het uitdelen van de druppels is 

ook de administratie van de parkeerplaatsen op orde gebracht zodat nu ook 

bekend is wie welke parkeerplaats heeft. De "druppel" is aan de betreffende 

gebruiker gekoppeld. 

 

 

9. Vaststellen behandelpunten voor volgende VBO bestuursvergadering 

vanuit het VVE Binnenhof 

 Er is een auto in de garage die ruimschoots buiten het eigen parkeervak 

steekt. Daar zijn al  brieven over gestuurd naar betrokkene, e.e.a. zal 

opnieuw geagendeerd worden van niet benoemde leden van de 

onderverenigingen. 

 Vanuit de vergadering worden de mensen bedankt voor het 

implementeren van het druppelsysteem. Dit compliment zal in de 

volgende VBO vergadering aan de betreffenden worden medegedeeld. 

 Schoonmaken van putten op Binnenhof. 

 Overdrachtskosten bij verkoop/koop. 

 Aanpassing bewegingsmelders in de parkeergarage.  

 Sleutellijst ophangen bij nooduitgang Wilhelmina plein 

 

10. Rondvraag 



Geen verdere vragen. 

 

11. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 21.00 uur de vergadering 

 

Bereikbaarheid Bestuur 

 

Jaap.van Stokkum e-mail- jaap.vanstokkum@casema.nl  tel 0612296896 

Hans de Kuiper e-mail-hansdekuiper@ziggo.nl  tel 0653446038 

mailto:jaap.vanstokkum@casema.nl
mailto:e-mail-hansdekuiper@ziggo.nl

