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Notulen Algemene ledenvergadering 
VBO Courtine den Haan 

 

 

 

 

Datum: 2 juni 2016 

Plaats: Stadscafé Metropole Melkpad 3-5 te Gorinchem 

Dagvoorzitter: P. IJssels 

Notulist: T. van Cleef 

   

Aanwezig: T. van Cleef (TVC) St. VvE Beheer Rivierenland 

 P. IJssels (PIJ) Dagelijks bestuur 

 J. van IJperen (JIJ) Artillerie/Dagelijks bestuur 

 J. van Stokkum (JVS) Binnenhof 

 T. Clements (TCL) 

L. ter Wal (LTW) 

E. de Jager (EDJ) 

H. de Kuiper (HDK) 

Arsenaal 

Cavalerie 

Redoute 

Rondeel 

   

Volmacht(en): N.V.T.  
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Besproken onderwerpen 

 

  Actie-

houder 

1. Opening vergadering 

PIJ opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.  

 

 

 

2. Vaststelling presentielijst 

Er zijn 225/261 stemrechten aanwezig inclusief volmacht waardoor er 

voldoende quorum is om tijdens de vergadering besluiten te nemen. 

 

 

3. Voorwoord voorzitter 

- Extra agendapunt (geen besluit) betreffende dakconstructie 

van de garage. Wordt besproken bij technische zaken. 

- Er is een nieuwe website online www.vbocourtinedenhaan.nl 

waarop de noodzakelijke stukken staan en middels het ‘service 

& contact’ formulier op een makkelijke wijze resterende 

verzoeken kunnen worden gedaan. Uitgangspunt is geweest 

dat het actueel houden van mailadressen/wachtwoorden etc. 

verdwijnt en de kosten niet meer mogen zijn dan de huidige 

website. Meerdere aanwezigen geven aan ook vernomen te 

hebben dat de benaderbaarheid laag is en mensen er op de 

oude manier weinig gebruik van maken. 

- Opgemerkt wordt of het mogelijk is om de bijvoorbeeld de 

notulen van de onder splitsing tevens op de website te 

plaatsen. Voor de onder splitsingen die dit wensen wordt er 

een kopje aangemaakt waaronder de door hun aangeleverde 

bestanden worden geplaatst. (service/geen verplichting) 

- Komend jaar zal er gewerkt worden aan een actueel 

huishoudelijk reglement daar de huidige vrij standaard is en 

niet voorziet in de huidige opzet. In afwachting op een concept 

huishoudelijk reglement welke in de vergadering zal worden 

besproken wordt instemming gevraagd met de wijze waarop 

wij nu werken. Dat houd in dat 1. Er is een dagelijks bestuur 

dat kan beschikken over de door de vergadering vastgestelde 

begroting en 2. Als in enig jaar de begroting nog niet in de 

vergadering is vastgesteld kan het DB handelen in 

overeenstemming met de begroting van het voorgaande jaar. 

Iedereen stemt hiermee in. (Besluit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB/TvC 

 

 

 

 

 

3. Goedkeuring notulen ALV 2015 

Per pagina worden de notulen doorgenomen. Kort wordt gesproken 

 

 

http://www.vbocourtinedenhaan.nl/
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omtrent de fietsers welke in de garage rijden. Ook de plassen water 

en de gladheid wordt nog even aangestipt. Er zijn verder geen 

aanmerkingen, derhalve worden de notulen van 11 mei 2015 zonder 

wijzigingen goedgekeurd en mogen op de website worden geplaatst. 

(Besluit) 

 

 

 

 

 

4. Technische zaken 

a. Verslag uitgevoerde werkzaamheden: 

Inbouwslot loopdeur  

-Staalkabels sectionaaldeur vervangen  

-Deuren zijn geschilderd  

-Verlichting gerepareerd  

-Lamp lantaarn vervangen 

-Reparatie speedgate/frontplaat bedieningszuil  

-Bewegingssensor vervangen, afstelling zal binnenkort nauwkeuriger 

afgesteld worden 

-Stalen opbergkist 

-Reserve veren sectionaaldeur in voorraad  

-Jaarlijks vloer schrobben 2015 voor de eerste maal  

-3 jaarlijks lampen lantaarnpalen vervangen (4st) 2016 eerste maal 

Onderhanden punten: 

-Metalen plaat toegangsdeur momenteel rechtgebogen en zal worden 

afgelakt en met extra bouten wederom worden bevestigd. (planning: week 

13 juni) 

-Bestrating ophalen, word opgepakt met extra overleg ivm lussen onder de 

bestrating.  

-NP straten loze ruimte PP819 

-Putten schoonmaken 

 

b. Verkenning interesse zonne-energie 

PIJ geeft aan dat bij VvE Arsenaal het principebesluit is genomen 

zonnepanelen te gaan plaatsen. Het voordeel groeit wanneer er meer 

partijen aansluiten bij dit project. Het uitgangspunt is om panelen te 

plaatsen van reservegelden welke de komende 15 jaar niet gebruikt worden 

om zo rendement te behalen en de servicekosten op termijn te verlagen. 

Het onderzoek van arsenaal is vrij opvraagbaar door de overige VvE’s en 

wellicht is het mogelijk met andere appartementen en/of het vbo 

gezamenlijk dit project te vervolgen. 

 

c. Onderhoudspunten 

-Verlichting is nog steeds een actueel punt. Momenteel vindt ‘lapwerk’ 

plaats daar over enkele jaren de armaturen vervangen zullen moeten 

worden. 

-Er zal een rondgang gemaakt worden waarbij mogelijke verbeterpunten 

met betrekking tot de verlichting bekeken zal worden evenals 

parkeerplekken waar olie lekt. Hiervoor blijft van kracht dat de eigenaar 

verantwoordelijk is voor olielekkages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rivi 

 

 

 

 

 

 

 

PIJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TD 
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-Voorstel om een extra camera op te hangen om de sectionaaldeur ook op 

beeld te hebben. Redoute wordt gevraagd of hier bezwaren tegen zijn daar 

hun toegangsdeur dan mogelijk ook gefilmd wordt. 

- De belijning in de garage wordt voorlopig niet bijgewerkt. De 

oversteekpaden leiden niet tot een wandelpad en hebben derhalve geen 

noemenswaardige functie. De scheidingen tussen de parkeervakken is goed 

zichtbaar. 

 

 

d. MJOP 

Meerjarenonderhoudsplan besproken en goedgekeurd. 

Het schrobben van de parkeergaragevloer zal jaarlijks worden uitgevoerd en 

in 2017 voor de 2e maal plaatsvinden. 

 

Extra agendapunt dak parkeergarage 

In het verleden is kort gesproken over het dak van de parkeergarage 

waarboven het plein van de gemeente zich bevindt. Er zijn diverse punten 

waarover nagedacht dient te worden en waar tegenstrijdigheden in te 

vinden zijn. 

- Welk onderhoud dient wanneer plaats te vinden? 

- Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud 

appartementen/parkeerplaatsen/bewoners rondom?  

- Wanneer duidelijk is wie, op welke wijze zal dan gereserveerd dienen 

te worden. In een aparte pot in het VBO? Per VvE apart? 

VBO is niet bevoegd, echter wil hiermee het signaal afgeven dat er 

gereserveerd dient te worden en wil dit door een onafhankelijke partij laten 

uitzoeken. (bijvoorbeeld Rijssenbeek, wie bekend is met onze aktes) 

Over de gehele termijn is het bedrag per persoon niet groot, maar dan zal 

er wel tijdig gereserveerd dienen te worden. Er wordt besloten dit door 

Rijssenbeek te laten uitzoeken. (Besluit) 

Uit eerdere berekeningen is een bedrag geraamd van +/- € 160.000 per 

20/25 jaar. Het advies is om met een evenredig deel (nog te bepalen door 

Rijssenbeek) rekening te houden in de reservering. 

 

 

EDJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIJ/JIJ 

 

5. Financiële zaken 

a. De kascommissie heeft de administratie doorgenomen en enkele 

aanpassingen in omschrijvingen geadviseerd. 

De kascommissie adviseert de vergadering decharge te verlenen aan 

het bestuur voor het gevoerde beleid zoals is aangegeven is de 

kascommissieverklaring. 

b. Het financieel jaarverslag 2015 wordt doorgenomen en mede op 

advies van de kascommissie wordt deze goedgekeurd. (Besluit) 

Het resultaat zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. 

(Besluit) 

c. Begroting 2016 wordt besproken en goedgekeurd. (Besluit) 
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6. Algemene zaken 

a. Als kascommissie 2016 zal TCL en LTW plaatsnemen. Tevens wordt 

het idee geopperd om in het op te stellen huishoudelijk reglement op 

te nemen dat per toerbeurt de onder splitsingen zorg dragen voor de 

kascontrole. (Besluit)   

b. De heer Hans de Kuiper heeft zich beschikbaar gesteld om toe te 

treden tot het dagelijks bestuur zodat deze weer uit 3 personen 

bestaat. Alle aanwezigen stemmen hiermee in. (Besluit) 

c. Het welkom pakket bestaat uit een brief met korte toelichting en 

een verwijzing naar de website. Het incassomachtigingsformulier 

wordt ook geprint meegestuurd. 

 

 

 

7. Rondvraag 

 

- PIJ is in contact met de gemeente omtrent de kegelschepen. 

Hij geeft aan dat er is aangegeven dat er vanuit de bewoners 

massaal bezwaar te verwachten is indien geen rekening 

gehouden wordt met deze bewoners. Indien het op dit punt 

komt zult u geïnformeerd worden. 

- HDK is in contact met de brandweer en ambulancediensten 

omtrent de incidenten die zich hebben voorgedaan in en om 

de Zwaanswal. Hij stelt voor op om een logboek bij te houden 

van alle incidenten en verzoekt dan ook deze bij hem door te 

geven. PIJ geeft aan dat de incidenten ook bij de meldkamer 

op te vragen zijn. 

- Er wordt gevraagd naar het beleid omtrent motoren. 

Afgesproken is dat wanneer motoren op een niet hinderlijke 

plaats parkeren dit is toegestaan. Wel dient deze bestuurder 

dit aan te geven en hiervoor €120 per jaar te betalen aan de 

vereniging. Iedereen wordt verzocht dit netjes aan te melden 

en/of  door te geven indien men dit signaleert. 

 

 

8. Sluiting vergadering  

 PIJ dankt de aanwezigen voor de genomen moeite, de prettige 

bijdrage aan de vergadering en sluit de vergadering. 
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Actielijst 

1. Huishoudelijk reglement opstellen DB/Riv 

2. Metalen plaat toegangsdeur                                                   Gereed 

3. Bestrating ophalen incl. NP plek instraten Riv 

4. Putten schoonmaken Riv 

5. Informatie beschikbaar verkenning zonne-energie PIJ 

6. Rondgang verlichting/olie TD 

7. Extra camera, goedkeuring Redoute EDJ 

8. Extra camera, uitvoering indien goedkeuring TD 

9. Jaarlijks de garagevloer schrobben (opname in standaard 
werkzaamheden) 

 

10. Splitsing uitzoeken kosten dak parkeergarage/promenadedek in overleg 
met Rijsenbeek. 

DB 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 


