
                                                          NOTULEN 

 

Jaarvergadering                  :  VvE autostalling “Artillerie” 

Datumvergadering             :  26 maart  2014  

Locatie                                :  “Metropole” Melkpad 3 Gorinchem. 

Aanwezig                            :  18 leden en 5 leden hebben een volmacht afgegeven. 

 

1. Opening van de vergadering: 

De voorzitter dhr. Meijer opent de vergadering en bedankt de leden voor de goede opkomst.                                                            

In het bijzonder verwelkomt hij mevr. L. Ustimenko met haar partner. Zij zijn de nieuwe bewoners van 

Zwaanswal 5. Dhr. Schregardus heeft zich afgemeld, hij is de nieuwe bewoner van Zwaanswal 9.                                                          

De voorzitter geeft een kort uitleg over deze vergadering autostalling  “Artillerie “. Dit ter verduidelijking voor 

de nieuwe bewoners. Wat op deze vergadering naar voren wordt gebracht, wordt meegenomen naar de VBO. 

In het VBO zitten 8 afgevaardigden van de 8 afzonderlijke autostallingen. Alle  leden worden via een 

nieuwsbrief op de hoogte gebracht wat er vastgesteld en besproken is tijdens een vergadering van de VBO. 

2. Vaststellen notulen van de vergadering van 3 juni 2013:                                                                                             

- dhr. de Pender: Komt  er  nog een snelheidsbord in de garage?  De voorzitter antwoordt dat er een 

bord van 5 km per uur wordt opgehangen. Dhr. van Houwelingen en dhr. de Pender vinden dit niet 

haalbaar. Antwoord: de praktijk leert dat men toch minder hard gaat rijden.                                                             

Het verbodsbord verboden voor fietsers  komt nog niet. Dhr. van IJperen onderzoekt of de speedgate 

niet veranderd kan worden, zodat deze niet opengaat voor een fietser. Het is een kleine aanpassing: 

de poort gaat dan zowel van binnen als buiten niet open voor de fietser.                                                                                                 

-Dhr. Damen  brengt naar voren dat de bomen niet open gaan, als hij met zijn motor uit de garage 

komt. Deze klacht wordt meegenomen naar de VBO. 

De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

3. Ingekomen stukken en mededelingen.                                                                                                                       

- Dhr. Gruis heeft  de leden van de autostalling  op de hoogte gebracht van de vragen die hij aan het 

bestuur gesteld heeft. 

-De voorzitter geeft een toelichting. 

 *De camerabeveiliging is opgenomen onder de  post serviceonderhoud slagboom/ deuren. Strikt 

genomen klopt dit niet, maar er was ruimte op de begroting voor die post. Deze was begroot op 

€2750,-. De  beheerder  heeft daarom de factuur van €1800,- geboekt op deze post.                                                                          

*De achterstand van niet betalende leden valt mee.  Er zijn wel een aantal leden met een kleine 

achterstand.  Er zijn 5 leden overgedragen aan het incassobureau, waarvan er inmiddels 3 hebben 

betaald.  Ballast Nedam heeft nog niet voldaan aan zijn voorschotbijdragen, maar inmiddels wel 

toegezegd deze te zullen voldoen. De post Debiteuren kan met €1350,- worden gecorrigeerd.                                                                                                                                                                               

* Het bedrag dat VvE Bastion nog achterstallig is, blijft onder de aandacht bij de VBO.                                             

Excuus van de voorzitter aan de leden van het Kazerneplein, die de vragen niet hebben ontvangen. De 

leden  met een mailadres zijn wel in het bezit. Vraag van de voorzitter aan de leden die nog niet in het 

bestand staan, het mailadres door te geven zodat iedereen bij belangrijke informatie meteen op de 

hoogte gebracht kan worden.   

                                                                                                                                                                                                



4.   Bespreking concept begroting 2014 en jaarrekening VBO 2013.                                                                                                   

De voorzitter geeft een toelichting op de begroting.                                                                                                  

Wat opvalt is de meevaller in het energie gebruik. Begroot was €10.000,- verbruik is €6012,- 

-Dhr. Van IJperen legt uit dat een gedeelte van de verlichting voor de helft brandt op 

bewegingsmelders. Er wordt nog meer gezocht naar energie besparing.                                                                                                                                                                                                                                   

Als t.z.t de armatuur vervangen moet worden, wordt er gekeken hoe we nog meer op energie kunnen 

bezuinigen. 

- Dhr. de Pender vraagt waar het grote verschil in de kosten voor rechtsbijstandverzekering vandaan 

komt. De voorzitter deelt mee dat er gekozen is voor een andere verzekering. Deze is duurder, maar 

heeft een betere dekking.  

Al met al hebben we dit jaar € 6982,- overgehouden. In 2014 blijft de maandelijkse bijdrage  €12,50 .                                                                     

De concept begroting 2014 is gelijk aan de concept begroting 2013. De bedoeling is om verder 

vermogen te vormen.  Dhr. van IJperen legt uit waar het vermogen o.a. voor aangewend zal worden. 

Het wordt gebruikt voor toekomstige investeringen, zoals nieuw lichtarmatuur en zgn. 

“terugverdienbezuinigingen”. Ook het huidige kaartlees-systeem zal vervangen moeten worden. De 

leverancier van de huidige pasjes is failliet. Er kunnen dus geen pasjes meer gemaakt worden. Er wordt 

overwogen om over te gaan op een “druppel”-systeem. 

Alleen de slagboom zal geopend worden met deze “druppel” en niet meer de voetgangersdeur. 

De opmerking “de druppel” niet te klein te maken wordt genoteerd. Er wordt gekeken naar een 

overlappingssysteem.                                                                                                                                                     

- Dhr. van IJperen:  Binnenkort wordt er een rondgang gemaakt  met de beheerder. Er wordt gelet op 

vervuiling van de garagevloer/olievlekken (de verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar/gebruiker).   De 

eigenaar wordt  schriftelijk benaderd en aansprakelijk gesteld voor de  vervuiling.  

- Dhr. Gruis vraagt hoe het zit met de gladheid bestrijding.  

Dhr. de Valk en dhr. Romeijn vormen de “sneeuwploeg”. Dit jaar zijn zij niet in actie geweest.                           

Ze worden hartelijk bedankt door de voorzitter. De  wijn komt nog als dank voor hun “paraat zijn”. 

Volgend jaar vervullen  zij opnieuw deze taak.                                                                                                                                           

Het is al even aan de orde geweest bij de vragen van dhr. Gruis.                                                                                                                                                                                                  

De plaatsen die Ballast Nedam nog in bezit heeft. De Gemeente heeft destijds bedongen bij 

Ballast Nedam dat de bewoners van het Kazerneplein recht hebben op  het kopen van een 

parkeerplaats. Niet iedereen heeft hiervan gebruik gemaakt. Zo zit Ballast Nedam nog met 7 niet 

verkochte parkeerplaatsen, waar zij wel de maandelijkse lasten voor moeten betalen. Zij willen 

hier van af en zijn in onderhandeling met de Gemeente. Voor het jaar 2013 moet Ballast Nedam  

nog €1050,- betalen.                                                                                                                                               

- Dhr. de Valk brengt naar voren dat de beheerder (Rivierenland ) zowel van de verkoper als de 

koper € 105,- in rekening brengt voor overdracht/wijziging ter naamstelling. Hij vindt erg veel en 

begrijpt niet dat het VBO bestuur hiermee ingestemd heeft. De voorzitter geeft aan dat deze 

bedragen marktconform zijn. Dhr. de Valk plaatst zijn vraagtekens en gaat verder navraag doen of 

deze bedragen inderdaad marktconform zijn. Wordt op teruggekomen. 

  

5.  Rondvraag 

-Dhr de Pender. Er staat een grote plas water in de garage, waar komt dit vandaan en waarom blijft 

het staan? 

-Dhr. van IJperen heeft dit ook geconstateerd. Het is niet van een lekkage afkomstig. Hij neemt het 

mee in de meerjaren rondgang. 

-Dhr. Damen:  De regen slaat naar binnen en omdat de vloer niet egaal is, blijft er een plas staan. 

-Dhr. Thorig: Is er niets te doen aan de gladheid in de garage. 

De voorzitter:  Dit komt door de “ open garage”. 

Bij wisseling van temperatuur kan de vloer inderdaad erg glad kan worden. Er is helaas niets aan te 

doen. 



 

6. Sluiting van de vergadering 

De voorzitter wijst erop bij afwezigheid de volmacht af te geven aan een ander lid zodat er voldoende 

stemmen aanwezig zijn voor besluitvorming. 

Op deze vergadering zijn voldoende stemmen aanwezig, zodat de genomen besluiten mee kunnen 

worden genomen naar de VBO . 

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst en inbreng. 

             .  

 

     

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

             

 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                           

  

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                

              

              

                                                                                                                

                

 

 


