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Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk 

 
 

 (Concept)verslag van de Algemene Ledenvergadering van 4 april 2013 

Algemeen:  

De vergadering is gehouden in het Party & Recreatiecentrum Westerpark te Zoetermeer. De vergadering begint na de 
ontvangst om 20.00 uur in de vergaderzaal met koffie en cake. Het aantal personen dat zich heeft ingeschreven bedraagt 33 
(inclusief onderstaande bestuursleden) maar het vermoeden bestaat dat enkele mensen wel aanwezig waren maar niet de 
presentielijst hebben ingevuld. Drie leden hebben zich vooraf per mail of mondeling afgemeld. Dit waren: de heren R. Vlek, 
B. de Lange en H. van Beek. De bestuursleden (allen aanwezig) zijn:  
M. Jurriaans  voorzitter 
P. Laarman  secretaris en vice-voorzitter 
C. van Driel  penningmeester 
R. Verbeek  coördinator technische commissie 
J. van Zonneveld  lid technische commissie 
R. Oosterveer  lid technische commissie en webmaster 

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 4 april 2013 

1. Opening, algemene mededelingen (zie ook bijlage bij 1) en vaststelling agenda 
2. Bespreking en vaststelling van het verslag van de vorige ALV op 28 maart 2012 (bijlage bij 2) 
3. Verslag van het bestuur, balans en resultatenrekening over het verenigingsjaar 2012 (bijlage bij 3) 
4. Verslag van de kascommissie (bijlage bij 4), decharge aan het bestuur en samenstelling nieuwe kascommissie 
5. Bespreking en vaststelling incassobesluit (bijlage bij 5) 
6. Bespreking en vaststelling besluit nieuwe verzekeringen (bijlage bij 6) 
7. Bespreking onderhoud 2013 en meerjarenonderhoudsplan (bijlage bij 7) 
8. Bespreking en vaststelling contributie 2013, begroting 2013 en meerjarenraming (bijlage bij 8) 
9. Verkiezing (nieuwe) bestuursleden 
10. Rondvraag en sluiting van de vergadering 

OVERZICHT VAN BIJLAGEN behorend bij de agenda 

ad agendapunt 1, ter informatie: een stukje over inkomstenbelasting in box 3 en het HVMB vermogen 
ad agendapunt 2, conceptverslag van de vorige ALV op 28 maart 2012 ter bespreking en vaststelling 
ad agendapunt 3, Bestuursverslag en verantwoording van het afgelopen jaar 2012 
ad agendapunt 4, verslag van de kascommissie over het afgelopen boekjaar 2012 
ad agendapunt 5, incassobesluit 
ad agendapunt 6, besluit nieuwe verzekeringen en verslag van het overleg over de taxatie 
ad agendapunt 7, realisatie onderhoud 2012, onderhoudsplan 2013 en meerjarenonderhoudsplan 
ad agendapunt 8, begroting en plannen voor het komende jaar 2013 en verder en meerjarenraming 

Verslag: 

1. De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Via de beamer wordt de agenda 
getoond en toegelicht wordt dat verschillende agendapunten zullen worden ondersteund met PowerPoint. Door de 
aanwezigen worden geen wensen geuit ten aanzien van de agenda. Deze wordt vastgesteld. Vervolgens wordt 
aangekondigd dat de heer Zuidema vanaf ongeveer 20.45 uur de vergadering zal bijwonen om enige technische zaken 
betreffende het onderhoud toe te lichten.  
Ter informatie van de leden is een stuk bij de uitnodiging gevoegd over het vermogen van de HVMB en de 
inkomstenbelasting in box 3. Aangegeven wordt dat hier in de praktijk niet erg aan getild hoeft te worden maar dat is 
natuurlijk een individuele verantwoordelijkheid.  

2. Naar aanleiding van het verslag van de vorige ALV op 28 maart 2012 wordt gevraagd naar het onderhoud. Verzocht 
wordt bespreking van dit onderwerp op te schorten tot agendapunt 7. Over het verslag zijn verder geen vragen of 
opmerkingen. Het verslag van de ALV op 28 maart 2012 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
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3. Naar aanleiding van het vermogen van de HVMB wordt opgemerkt dat een bedrag van meer dan 5 ton op één rekening 
misschien in het licht van de gebeurtenissen bij SNS te veel risico inhoudt. Weliswaar is de ING-bank een veilige 
systeembank maar het bestuur zegt toch toe te bezien of het geld gespreid kan worden bij verschillende banken.  
Voor wat betreft de vragen over de verzekeringen wordt verzocht deze op te schorten tot agendapunt 6. Verder zijn er 
geen vragen of opmerkingen. Het bestuursverslag en de financiële verantwoording over het verenigingsjaar 2012 
worden ongewijzigd vastgesteld.  

4. De kascommissie bestaat uit de heren M. van Buul en A. Snik. Zij hebben de boekhouding van de vereniging 
gecontroleerd in aanwezigheid van de penningmeester C. van Driel en de financieel adviseur A. Roos. Zij hebben 
geconstateerd dat er geen fouten of ongeregeldheden waren en alles is in orde bevonden. Op grond van de verklaring 
van de kascommissie wordt aan het bestuur décharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. 

5. Wellicht ten overvloede heeft het bestuur op grond van onafhankelijk advies besloten een incassobesluit aan de ALV 
voor te leggen. Naar aanleiding daarvan wordt door de vergadering opgemerkt dat niet al te vlug tot harde maatregelen 
moet worden overgegaan. Eerst moet een lid dat niet meteen de contributie voldoet heel nadrukkelijk op de 
consequenties worden gewezen en worden gemaand met een aangetekende brief. Het bestuur is het daar volledig 
eens en zegt ook toe ook te willen meewerken aan een betalingsregeling indien het betreffende lid aangeeft een 
financieel probleem te hebben. Eén der aanwezigen heeft wel moeite met het incassobesluit en verstrekt het bestuur 
een afdruk van een artikel uit de website van “VvE Structuur” dat handelt over de beperkte mogelijkheid om 
incassokosten te innen van VvE leden. Desondanks wordt het incassobesluit met algemene instemming door de ALV 
bekrachtigd.  

6. Dan is het verzekeringsbesluit aan de orde. Er ontstaat een levendige discussie over de vraag wat wel of niet collectief 
kan of mag worden verzekerd. Eén verzekeringsdeskundige onder de leden zegt dat beslist alles, dus ook de woningen 
en de garages, collectief kan en moet worden verzekerd. Een andere verzekeringsdeskundige is van mening dat er 
wettelijke beperkingen zijn op grond waarvan de privé eigendommen niet collectief verzekerd kunnen worden. De door 
het bestuur aangetrokken assurantieadviseur, de heer S. Braam en onze financieel adviseur, de heer A. Roos zijn van 
oordeel dat idealiter het hele complex, dus dekken én opstallen, collectief verzekerd zou moeten worden maar dat dit 
beslist stuit op onoverkomelijke bezwaren van individuele eigenaren. Ook zouden zowel de hypotheekverstrekkers als 
de verzekeraars van de individuele eigenaren moeten instemmen én de splitsingsakten zouden wéér opnieuw door de 
notaris moeten worden gewijzigd. De weerstand van een vorige actie op dat gebied is nog steeds voelbaar. De meest 
praktische oplossing is daarom het voorstel van het bestuur (verzekeren dek + fundering) te volgen. Overigens is het zo 
dat het eigendom van de leden niet wordt aangetast. Na de discussie en de toelichting op de diverse vragen gaat de 
vergadering akkoord en wordt het verzekeringsbesluit door de ALV bekrachtigd.  

7. De technische staat van het dek wordt toegelicht aan de hand van plaatjes uit de PowerPoint presentatie. Er moet 
onderscheid worden gemaakt in de technische staat van het oppervlak van het dek, de dak- of dekbedekking, en het 
beton en met name de spankabels die door het beton lopen om het dek sterkte te geven. De heer Zuidema stelt zich 
voor. Hij is van BD&T (Bouw Directie & Toezicht) en heeft veel ervaring met onder meer de directievoering van kleine, 
grote en zeer grote bouwprojecten. De heer Zuidema geeft een toelichting op de technische rapporten die onder meer 
indertijd door bureau Hageman zijn uitgebracht, hij heeft daartoe de rapporten van Hageman zorgvuldig bestudeerd. Hij 
heeft met specialisten van “SGS Intron” een inspectieronde gelopen waarbij gekeken is naar de verdachte plekken in 
het beton die eerder door onze technische commissie geconstateerd zijn. Op de vraag waarom niet opnieuw bureau 
Hageman is geconsulteerd geeft de heer Zuidema aan dat de overheid technische normen heeft vastgesteld voor 
dergelijk onderzoek en dat zowel Hageman als Intron gecertificeerd zijn om op basis van die normen inspecties uit te 
voeren en dat een contra expertise een frisse kijk geeft op de mogelijke problemen. Op basis van de bevindingen van 
die inspectie zal van een aantal verdachte spankabels de technische staat nader worden onderzocht. Pas daarna kan 
een schatting worden gemaakt van de omvang van de reparatiewerkzaamheden en van de kosten die daaraan 
verbonden zijn. Desgevraagd wordt ook bevestigd dat de roestige platen ter plekke van de dilataties bij de 
pleintjeswoningen een dragende functie hebben en dus ook de nodige zorg behoeven. De voorzitter legt vervolgens het 
te volgen proces toe. In het verleden is met de onderhoudsplanning en de fondsvorming nooit rekening gehouden met 
reparatie van het betonwerk of de kabels. Zodra meer duidelijkheid is verkregen omtrent de omvang van het probleem 
en de daaraan verbonden kosten zal een bijzondere ledenvergadering worden belegd. In die vergadering zullen de 
resultaten van het onderzoek, de kosten van herstel en voorstellen van het bestuur hoe die kosten gefinancierd kunnen 
worden, worden besproken. Indien mogelijk zullen in die vergadering ook de nodige besluiten worden genomen. De 
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vergadering gaat akkoord met het plan en het te volgen proces. De vergadering stemt er mee om maximaal € .. te 
besteden aan de externe begeleiding van dit proces.  

Dan wordt een toelichting gegeven op de grote renovatie van het dekoppervlak. Als voorbereiding op die renovatie is 
een aantal proefvakken geselecteerd waarop diverse opties worden uitgeprobeerd. Wellicht de goedkoopste optie is 
dat na controle en zonodig reparatie van de dekbedekking de oude tegels worden teruggelegd. Nadeel is dat er door 
breuk een tekort is ontstaan van die tegels en dat die niet meer verkrijgbaar zijn. Ook een nadeel is dat daarmee niet 
het probleem van het losse grind langs de muren wordt opgelost. Over dit grind vinden enkele leden dat niet tot 2016 
moet worden gewacht met verwijdering omdat het er zo lelijk uitziet. Het bestuur is echter van mening dat de dubbele 
kosten niet rechtvaardigen dat nu op dit punt apart actie wordt ondernomen. Bovendien kunnen individuele bewoners 
ook zelf iets aan de grindvervuiling doen. Voor het vervangen van de tegels door nieuwe zijn verschillende 
mogelijkheden. Ook bestaat de mogelijkheid om een vaste dekbedekking te kiezen. Voor welke oplossing ook wordt 
gekozen; er zijn wel eisen waaraan de oplossing moet voldoen. Zo moet de dekbedekking sterk zijn en zonder kans op 
schade te berijden zijn met meubelkarretjes en steekwagens door bijvoorbeeld verhuizers en moet strooizout geen 
schade kunnen aanrichten op het dek. Daarnaast moet het dek, beter dan nu het geval, is schoon gehouden kunnen 
worden en moet het onderhoudsvriendelijker zijn. Het huidige systeem van worteldoek, isolatielaag, tegelhouders en 
tegels is in het verleden gekozen ter bescherming van het bitumen. De loodslabben zitten echter op een hoogte die op 
het oorspronkelijke looppad is gebaseerd. De vervuiling en het daardoor aantrekken van vocht van het grind kan 
oorzaak zijn dat vocht boven de loodslabben in de muur kan doordringen.  

Vervolgens wordt een toelichting gegeven op de begroting voor het onderhoud en het meerjaren onderhoudsplan. Het 
bedrag van € 13.500 in de begroting is voornamelijk bestemd voor de reparatie van de dilataties. Het bedrag voor de 
reparatie van het beton ter plaatse van de spankabels van € 21.500 is slechts bestemd voor de gemeenschappelijke 
delen. De betonreparatie van de privé-delen zal voor rekening zijn van de privé-eigenaren. Bezorgd maar met begrip 
voor de omstandigheid gaat de ALV akkoord met het onderhoudsplan. 

8. De begroting voor het jaar 2013 levert op zich verder geen vragen of bezwaren op. Wel wordt gevraagd naar de in de 
meerjarenraming weergegeven contributie die in de jaren ná 2013 jaarlijks verhoogd is met 2%. Vastgesteld wordt dat 
conform de statuten de contributie voor elk jaar opnieuw door de ALV wordt vastgesteld. De meerjarenraming geeft op 
basis van een inschatting van de inkomsten en uitgaven op enig moment aan hoe de fondsvorming zich ontwikkelt. In 
de begroting en de meerjarenraming is nog geen rekening gehouden met de mogelijke extra kosten zoals die bij het 
vorige agendapunt zijn besproken. Onder voorbehoud van deze mogelijke extra kosten wordt de begroting, inclusief de 
contributie, voor het verenigingsjaar 2013 vastgesteld. De contributie voor het jaar 2013 bedraagt derhalve € 676 voor 
een dekwoning inclusief één bijbehorende garage en € 67 voor elke afzonderlijke garage.  

9. Statutair treden twee bestuursleden af maar zijn terstond opnieuw verkiesbaar voor een nieuwe termijn van drie jaar. 
Deze bestuursleden zijn de heren Van Driel (penningmeester) en Verbeek (coördinator TC). Beiden hebben zich 
beschikbaar gesteld voor een nieuwe termijn van drie jaar. Tegenkandidaten hebben zich niet gemeld en ook tijdens de 
vergadering komen geen nieuwe kandidaten naar voren. De vergadering gaat akkoord met de herbenoeming van de 
heren Van Driel en Verbeek.  

10. Rondvraag en sluiting:  
o Naar aanleiding van de discussie over de onderhoudsplanning en de kosten wordt commentaar geleverd op de 

communicatie. In het verleden is diverse keren aangekondigd dat het grote onderhoud zou plaatsvinden terwijl er 
vervolgens niets gebeurde. Het bestuur zegt toe ervoor te zorgen dat de leden tijdig zullen worden geïnformeerd. 
De inmiddels verder ontwikkelde website geeft daartoe ook meer mogelijkheden.  

o Een van de aanwezigen vraagt aandacht voor het onderhoud van de privé-delen van het dek. Na de 
herstructurering is het groot onderhoud van de privédelen die aan de gemeenschappelijke delen grenzen een taak 
van de HVMB en niet van de individuele bewoners. In het MJOP is hiervoor pas in 2016 geld gereserveerd. Het 
bestuur juicht het toe dat de leden tot die tijd zelf dekonderhoud aan de privédelen uitvoeren. 

o Enkele leden vragen naar de splitsingsakten, met name naar het aantal leden dat akkoord is gegaan met de 
wijziging. Het bestuur zegt toe hierover zo spoedig mogelijk informatie te verstrekken.  

Na afloop van de vergadering wordt een drankje en een hapje aangeboden. Daar wordt met graagte gebruik van gemaakt en 
in een ontspannen sfeer wordt in groepjes nagepraat over de vergadering en wordt nader kennis gemaakt met elkaar. 
Omstreeks elf uur verlaten de laatste leden de zaal. 


