
 
 
 

Vergadering   : Jaarvergadering VVE Autostalling Rondeel 

      en VVE Autostalling Binnenhof 
Datum vergadering  : 26 juni 2019 

Locatie   : Restaurant Metropole, Melkpad 3 te Gorinchem 
aanwezig :  VvE Autostalling Rondeel 2 stemgerechtigde parkeerders + 7 volmachten welke 
                                totaal 9 van de 24 stemmen  vertegenwoordigen. 
     VvE Autostalling Binnenhof 6 stemgerechtigde parkeerders + 8 volmachten welke 
                                totaal 14 van de 55 stemmen vertegenwoordigen. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

1. Opening van de vergadering.  

Jaap van Stokkum opent de vergadering om 19.30 uur en heet de aanwezigen welkom. Er zijn 

onvoldoende stemgerechtigden, waardoor de vergadering formeel niet rechtsgeldig is. Omdat 

naar verwachting ook bij een nieuw te organiseren vergadering niet meer stemgerechtigden 

aanwezig zullen zijn, wordt voorgesteld de vergadering toch plaats te laten vinden. Een ieder 

die zich daar niet in kan vinden en het niet eens is met de genomen beslissingen is gerechtigd 

om daar bezwaar tegen aan te tekenen, waarna alsnog een nieuwe vergadering zal worden 

gehouden. Mochten er geen bezwaren worden ingebracht na ontvangst van dit verslag, dan zal 

deze vergadering alsnog als rechtsgeldig worden beschouwd. 

 

2. Mededelingen / ingekomen stukken.  

Er zijn geen ingekomen stukken. Er wordt onder de aandacht gebracht dat de stukken ten 

behoeve van de vergadering terug te vinden zijn op www.vbocourtinedenhaan.nl . Gezien de 

geringe opkomst  bij de voorgaande vergaderingen van beide VvE’s is ervoor gekozen om 

deze te combineren. 

 

3. Vaststellen notulen vergadering van 15 mei 2018  

    (VvE Autostalling Binnenhof en VvE Autostalling Rondeel).  

 

Notulen VvE Autostalling Binnenhof. De hoofdpunten onder nr.6 in het verslag komen alle 

terug op de agenda van de vergadering. Ten aanzien van hetgeen onder punt 7 is besproken 

komen de uit het parkeervak stekende auto en elektrisch rijden terug op de agenda van deze 

vergadering. De notulen van de vergadering van Vve Autostalling Binnenhof en VvE 

Autostalling Rondeel van 15 mei 2018 worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

 

http://www.vbocourtinedenhaan.nl/


4. Bespreking jaarrekening 2018 VBO en begroting VBO 2019.  

 

Jaarrekening 2018 

 

De post Service/Onderhoud toegangstechniek blijft hoog. De speedgate is 

onderhoudsgevoelig en het elektraverbruik is toegenomen. 

 

Ten aanzien van de post invorderingskosten kan gemeld worden dat de achterstand in 

betalingen meevalt, maar er zijn een aantal hardnekkige problemen. De beheerder,  VvE 

Rivierenland is op dit punt niet heel actief bij het uitblijven van betalingen. In het VBO is 

afgesproken dat na 3 maanden aanmaningen zullen worden verstuurd. 

 

Inmiddels is de verlichting in de parkeergarage aangepakt 

 

De waterafvoer en dilataties zijn ook aangepakt en hebben tot een aanzienlijke verbetering 

geleid. Wel moet opgemerkt worden dat de dilataties van de trappen boven de garage slecht 

zijn. Na de vergadering zal de toestand van deze dilataties bekeken worden. 

 

De jaarrekening 2018 wordt door de vergadering vastgesteld en goedgekeurd. 

 

Begroting 2019  

 

De conceptbegroting wordt toegelicht.   

 

De post Elektra is hoger begroot, terwijl energiebesparende maatregelen zijn genomen. Ten 

aanzien van dit onderwerp zal in de komende vergadering van het VBO om een toelichting 

gevraagd worden. 

 

De post Voorzieningen is niet nader toegelicht. In het VBO zal gevraagd worden om een 

toelichting op deze post te geven, omdat nu niet duidelijk is waar deze voor staat. 

 

De post Vervangen dakbedekking wordt later in de vergadering besproken. 

 

Ten aanzien van de onderliggende Meerjarenbegroting wordt vooruitgekeken of er nog grote 

kostenposten aan zitten te komen. In 2026 wordt een bedrag van 22000 euro extra 

gereserveerd. De Meerjarenbegroting zal op dit punt aangepast worden. Voor 2019 en 2020 

worden geen grote kostenposten voorzien. Standpunt is dat indien er geen noodzaak is, er ook 

geen grote werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. 

 

 

5. (Her)benoeming bestuur en afgevaardigde voor het VBO. 

Het bestuur van VvE Autostalling Rondeel, bestaand uit Rien de Jong, Hans de Kuiper en 

Evert Scheidema, en de afvaardiging van het bestuur naar het VBO, door Hans de Kuiper, 

wordt door de vergadering herbenoemd.  

 

Het bestuur van VvE Autostalling Binnenhof, bestaand uit de heren Van Stokkum, De Kuiper 

en Eijkelenboom, en de afvaardiging van het bestuur naar het VBO, door de heer Van 

Stokkum, wordt door de vergadering herbenoemd. 

 



Er wordt gevraagd om kandidaten voor de kascontrolecommissie van het VBO. Nieuwe 

kandidaten zijn zeer welkom en kunnen zich aanmelden bij de heer De Kuiper of de heer Van 

Stokkum. 

 
6. Bespreking hoofdpunten uit VBO bestuursvergaderingen. 

 

- Vragen/Toelichting jaarcijfers 2018. Dit is reeds onder punt 4 behandeld. 

 

- Onderhoud parkeergarage. De speedgate is zeer onderhoudsgevoelig. Er wordt over gedacht 

  om deze in de dagsituatie open te stellen. De vergadering reageert verdeeld op dit punt.  

  Er wordt voorgesteld om dit alleen voor een nog vast te stellen proefperiode te doen, bij 

  voorkeur in de spitstijden, ‘s- ochtends van 7-9 uur en ‘s- avonds van 17.00 uur tot  

  19.00 uur. Voor definitieve besluitvorming zal deze proefperiode geëvalueerd moeten 

  worden, zowel voor wat betreft het onderhoudsaspect als de ervaringen van de gebruikers. 

 

- Energielevering zonnepanelen. Het VBO neemt stroom af van de zonnepanelen op het dak 

  van het complex Courtine den Haan. Dat zou 700 tot 900 euro aan besparing per jaar op 

  moeten leveren. Er is echter geen duidelijk onderbouwing van de werkelijke besparing.  

  De vergadering neemt het standpunt in dat: 

 er een contract moet komen ten aanzien van de te leveren energie en de 

voorwaarden die daaraan zijn verbonden 

 VvE Autostalling Rondeel en VvE Autostalling Binnehof geen mede-eigenaar 

willen worden van de betreffende zonnepanelen 

 alleen met de energielevering door de zonnepanelen wordt ingestemd als daar een 

kostenvoordeel aan verbonden is. 

 

- Garantie dilatatievoegen. De voegafdichtingen van de dilatatievoegen in de parkeergarage 

  komen al weer los. Er is nog geen garantieclaim neergelegd bij de uitvoerende partij. Er zal  

  besproken worden of het verstandig is om de voegen door middel van metalen strippen  

  afgedekt kunnen worden, om beschadigingen aan de voegen te voorkomen. 

 

- Verhoging servicekosten. Voorstel is om de servicekosten met 2,50 euro per maand te 

   verhogen voor de parkeerplaatsen achter de speedgate, om voldoende vermogen op te  

   bouwen voor het vervangen van de dakbedekking van de parkeergarage. De verhoging 

   wordt per parkeerplaats doorgevoerd. De vergadering geeft aan met deze verhoging accoord 

   te gaan. 

 

- Kandidaten kascontrolecommissie. Dit is reeds onder punt 5 behandeld. 

 

 

7. Rondvraag  

 

- De grote auto die uit het parkeervak steekt is aangeschreven en is de laatste tijd niet meer 

  waargenomen in de garage. 

- Ten aanzien van het slot op de poort van de Verlengde Pompstraat naar de Binnenhof wordt 

   gevraagd of het mogelijk is een slot op reserve aan te houden, aangezien deze regelmatig  

   stuk gaat. De poort wordt zeer intensief gebruikt. 

- Reeds in eerdere vergaderingen is de vervagende belijning in de parkeergarage ter sprake 

  geweest. Dit onderwerp wordt meegenomen naar de volgende vergadering van het VBO,  

  10 september aanstaande. 



 

 

 

8. Vaststellen behandelpunten voor de volgende bestuursvergadering van het VBO 

    vanuit de VvE Autostalling Rondeel en VvE Autostalling Binnenhof. 

  

Op basis van hetgeen in de vergadering besproken is worden de volgende behandelpunten 

meegenomen: 

 

- Begroting 2019 en de toelichting daarop. 

- Proef tbv onderhoud speedgate parkeergarage 

- Energielevering zonnepanelen 

- Garantie dilatatievoegen. 

- Verhoging servicekosten 

- Belijning parkeergarage 

 

9. Sluiting van de vergadering 

Rond 21.00 uur wordt de vergadering afgesloten, waarbij alle aanwezigen bedankt worden 

voor hun inbreng en getoonde interesse. 


