
                                                          NOTULEN 

 

Jaarvergadering                  :  VvE autostalling “Artillerie” 

Datumvergadering             :  3 juni 2013  

Locatie                                :  “Metropole” Melkpad 3 Gorinchem. 

Aanwezig                            :  20 leden en 4 leden hebben een volmacht afgegeven. 

 

1. Opening van de vergadering: 

De voorzitter Jaap Meijer opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.                                                                           

Het bestuur bestaat uit Guusje Pronk, John van IJperen en Jaap Meijer.                                                                                                                                                                     

-Helaas ontbreekt de jaarrekening van de VBO. Deze kon niet goedgekeurd worden omdat het VBO bestuur 

deze stukken nog niet heeft behandeld. De VBO bestuursvergadering staat gepland voor medio augustus 2013. 

2. Vaststellen notulen van de vergadering van 13 december 2012: 

-Dhr. de Pender vindt het jammer, dat in de notulen van de vorige vergadering geen namen zijn vermeld van 

leden die op-of aanmerkingen hebben. Hij heeft ook bezwaar, dat de notulen erg beknopt zijn en terug wijzen 

naar punten van de agenda.                                                                                                                                                               

-Dhr. Ossewijer:  Waarom hebben we geen notulen van de bestuursvergadering van de VBO gekregen ? De 

voorzitter antwoordt, dat het niet de bedoeling is  de notulen van de VBO op deze vergadering  te bespreken. 

Via een nieuwsbrief zal de VBO de leden op de hoogte brengen.                                                                                                                        

-Dhr. Thorig brengt naar voren, dat de situatie in de parkeer garage soms onveilig is.  Er wordt te hard gereden 

en er wordt gefietst in de garage. Wat heeft de VBO gedaan met deze opmerkingen? Zie volgende punt.                                                                                                                                                                                                                 

-Dhr. de Pender en de voorzitter bedanken dhr. Gruis voor de notulen.                                                                                                                                             

De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.  

     3. Ingekomen stukken:  

-Mail van dhr. Thorig gaat naar de bestuursvergadering van de VBO.                                                                                    

-Er worden steeds meer motorfietsen  gestald in de parkeergarage. Betalen ze hiervoor? De voorzitter legt uit 

dat niet alle parkeerplaatsen, die te koop waren, verkocht zijn. Ballast Nedam heeft deze plaatsen nog in hun 

bezit.  Mocht er een appartement of huis verkocht worden zonder parkeerplaats, dan kan deze als nog te koop 

worden aangeboden. Ballast Nedam betaalt  voor deze plaatsen. Ballast Nedam kan dus deze plaatsen aan 

motorijders verhuren c.q. ter beschikking stellen.                                                                                                                                                                                                

–De voorzitter geeft aan dat nog niet iedereen de €12,50 overmaakt voor de autostalling. Graag hier attentie 

voor.                                                                                                                                                                                                                     

-Dhr. de Pender merkt op als je dit per incasso doet, hoef je niets te doen. De voorzitter legt uit dat de nieuwe 

beheerder een incasso volmacht heeft meegestuurd bij de Nieuwsbrief en roept op hier gebruik van maken.                                                                                                                    

-Dhr. Van IJperen haakt in op het te hard rijden in de parkeergarage. Laat de leden zelf de hardrijders aan 

spreken.                                                                                                                                                                                                                 

-Dhr. de Pender en dhr. Thorig geven als alternatief een verkeersbord  te plaatsen met de snelheid erop.                                     

-Dhr. van IJperen gaat een plaatsing van het bord voorstellen in de VBO vergadering.                                                                

- Voorzitter misschien nog een bordje erbij verboden voor fietsers.                                                                                                                 

- dhr. Kroone brengt naar voren dat er rakelings langs de slagboom wordt gereden . Hierdoor kunnen storingen 

in het  systeem ontstaan.  



    

 

 4. Bespreken Jaarrekening  2012 VBO: 

-Dhr. Osseweijer  geeft als lid van de VBO  kascommissie uitleg voor het ontbreken van de jaarrekening. De 

oorzaak is het slechte werk van de vorige administrateur. De eerste versie, die toegestuurd was, stond een 

winst van €2700,00. De tweede versie klopte ook niet. Hier kwam men uit op een klein verlies, dat door energie 

kosten veroorzaakt werd.                                                                                                                                                                                           

Volgende week is er een overleg gepland. De derde en laatste versie laat een positief resultaat zien van                               

€ 1.821,71. In de eerst volgende bestuursvergadering van de VBO zal de jaarrekening worden besproken. 

-Dhr. IJperen deelt mee dat dhr. ter Wal heel wat telefoontjes heeft gepleegd met Eneco.                                                   

  5. Rondvraag: 

-Mevr. Valkenburg vraagt of het niet mogelijk is om collectief energie in te kopen.                                                                                  

Ook  in het blad Vereniging voor Eigenhuis wordt dit naar voren gebracht. Nu betaalt de VBO op 4 meters 

energie aan de Eneco. Dit is onvoordelig.                                                                                                                                              

- Dhr. van IJperen benadrukt dit ook nog eens. Alle energie op één contract, dat houdt dan ook in maar één keer 

milieubelasting betalen.                                                                                                                                                                    

- Dhr. Gruis geeft als tip, dat men ook via de  consumentenbond goedkoper energie kan inkopen.                                                                                                                                                                               

-Voorzitter neemt dit voorstel mee naar de VBO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Dhr. de Pender vraagt wat te doen bij stroom uitval.                                                                                                                                       

Er bestaat een sleutelplan sinds 2013. Alle verenigingen hebben één sleutel. De leden moeten de sleutel halen 

bij de desbetreffende persoon, die de sleutel in zijn bezit heeft. In geval van calamiteiten zal de speedgate door 

de TC. worden opengezet.                                                                                                                                                                                                     

–Dhr. Van IJperen deelt mee dat er een camera bij de slagboom hangt. Dit om de kosten te drukken, die 

veroorzaakt zijn in het verleden. Slagboom kapot gereden, slagboom gaat niet meer dicht. Ook de verzekeraar 

is niet blij met deze voorvallen. De opname recorder komt binnen bij de TD ruimte van Redoute te hangen.. Zo 

wordt er geregistreerd wie de veroorzaker is van een storing. De beelden worden na 24 uur automatisch 

gewist. Het systeem staat dusdanig ingesteld dat het voldoet aan de wet van de privacy. Er wordt kenbaar 

gemaakt dat er camera bewaking is.                                                                                                                                        

- Rien van Houwelingen heeft  een voorstel om verkeersdrempels te plaatsen in de garage om zo het hardrijden 

tegen te gaan. Dit stuit op bezwaar door “bonken”, dat te horen zal zijn in de appartementen als auto’s erover 

heen rijden.                                                                                                                                                                                       

- Vraag van dhr. Foudraine: Hoe komt het dat er verschillende auto’s  geparkeerd worden op de parkeerplaats 

naast de deur. Deze staan niet op de lijst van Ballast Nedam. En soms worden de auto’s slecht geparkeerd. 

Voorzitter legt uit dat dit wel klopt. De Peugeot is van mevr. de Jager, de BMW van een gast. De plaats is erg 

krap, maar mevr. de Jager heeft deze geaccepteerd.                                                                                                                                                   

– De voorzitter geeft nog te kennen, dat het bestuur voorstelt om niet twee keer per jaar te vergaderen maar 

één keer. Na stemming nemen de leden dit voorstel aan.  

               6. Sluiting van de vergadering: 

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 

 

                                                                                                                                                                    Guusje Pronk 

                                                                                                                                                         Gorinchem- 23- 08- 2013                                                                               



                                                                                                                                                           

  

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                

              

              

                                                                                                                

                

 

 


