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 (Concept)Verslag van de extra Algemene Ledenvergadering van 28 juni 2016 
 
Algemeen:  
De vergadering is gehouden in het Party & Recreatiecentrum Westerpark te Zoetermeer. De 
vergadering begint even na 20.00 uur in de vergaderzaal met koffie. Het aantal ingeschreven 
personen bedraagt 45 (inclusief onderstaande bestuursleden). 5 leden hebben zich vooraf 
per mail of mondeling afgemeld. De bestuursleden zijn:  
 
Rob Oosterveer  secretaris en vicevoorzitter 
Kees van Driel  penningmeester (niet aanwezig) 
Richard Verbeek  coördinator technische commissie 
 
Voor de technische commissie is de heer Blom aanwezig voor de technische vragen en ook 
mevrouw Diekman, met een presentatie over de esthetische aankleding van het dek  
 

 
AGENDA ALV 28 juni 2016: 

1. Opening, algemene mededelingen en vaststelling agenda. 
 

2. Bespreking en vaststelling van het verslag van de vorige ALV op 19 april 
2016. 
Actiepuntenlijst 
 

3. Verkiezing nieuwe voorzitter: 
Stemming nieuwe voorzitter. 
 

4. Vernieuwing van de toplaag van het dek: 
 
Stemming goedkeuring Demarcatielijst 
Stemming welk deksysteem 

 
5. Bespreking kosten meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 

 
6. Rondvraag en sluiting van de vergadering. 

. 
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Verslag: 
1. Opening en vaststelling agenda. 
De vicevoorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De 
vicevoorzitter vraagt aan de aanwezigen of er nog punten zijn voor de agenda en de leden 
hebben geen aanvullende agendapunten.  
 
De vicevoorzitter legt uit dat bij de ingang een bakje staat met briefjes voor het stemmen 
voor het soort dakbedekking. Omdat er leden zijn met verschillende stemverhoudingen zijn 
er verschillende briefjes en ook wordt gevraagd  
 
2. Goedkeuring verslag vorige ALV op 19-04-2016 
Op de vraag van de vicevoorzitter of er nog opmerkingen zijn bij het verslag van de vorige 
ALV worden er geen opmerkingen geplaatst. Het verslag wordt definitief goedgekeurd.  
 
 
Actiepuntenlijst: 
 
Nr: Datum:  Omschrijving:      Status: 
1 14-04-2015 Brief aansprakelijkheid schrijven aan gemeente.  In behandeling 
2 14-04-2015 Deposito garantiestelsel uitzoeken.   In behandeling 
3 14-04-2015 Verflaag bekijken leuningen Turfberg   Afgehandeld 
4 19-04-2016 Offerte van Meijvogel mailen naar dhr. Braam  Afgehandeld 
5 19-04-2016 Spankabelrapportages op de website zetten  In behandeling 
6 19/04/2016 Notaris benaderen voor de splitsingsakten  In behandeling 
7 19-04-2016 Gesprek met kandidaat-voorzitter en verkiezing   Afgehandeld 

houden in de extra ALV 
 

Punt 1. Het bestuur is in gesprek met de gemeente over wie eigenaar is van wat en wie het 
onderhoud voor zijn rekening neemt. Het bestuur heeft een brief ontvangen van de 
gemeente waarin staat wat zij qua onderhoud op zich wil nemen. Deze brief is conform wat 
de HVMB heeft aangegeven in de demarcatielijst en het bestuur wil deze brief door de ALV 
laten bekrachtigen in de ALV van aankomend jaar. Dit punt is dus nog in behandeling. 
Punt 2. Door het bestuur zijn 3 extra spaarrekeningen geopend. De banken zijn: Moneyou 
(ABN/AMRO) SNS bank en ASR bank. We hadden al een spaarrekening bij de ING, 
waardoor we kunnen sparen tot € 400.000,- zonder een risico op verlies te lopen. Vraag aan 
de ALV of dit naar wens is. Als de ALV deze 4 banken onvoldoende vinden, dan moeten er 
nog meer spaarrekeningen geopend worden. Echter bij de andere banken moet je voor het 
openen van een spaarrekening ook een rekening courant openen met bijkomende kosten 
voor die rekening. Daar moet dan wel rekening mee gehouden worden. Deze 4 
spaarrekeningen zijn volgens de ALV voldoende en het actiepunt wordt afgesloten. 
Punt 5. Dit moet nog gebeuren. 
Punt 6. De notaris is benaderd en hij gaat binnenkort weer machtigingsformulieren sturen 
voor wijzigen van de splitsingsakten. In voorbode daarop (mede omdat er veel nieuwe leden 
zijn die hiervan niet op de hoogte zijn) is door het bestuur bij de uitnodiging voor de ALV van 
28-06-2016 een eerste brief meegestuurd als eerste uitleg over de veranderingen in de 
splitsingsakten. De notaris zal eind juni 2016 de machtigingsformulieren sturen naar alle 
mensen die nog een oude splitsingsakte hebben om deze aan te laten passen. 
Punt 7. Het bestuur heeft een aantal malen gesproken met Dhr Kempen en hij heeft 
toegezegd voorzitter te willen worden.  
 
Op een vraag van een lid over de splitsingsakten voor de pleintjeswoning geeft de 
vicevoorzitter aan dat in het verleden er voorstellen met de notaris zijn besproken en dat er 
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brieven zijn opgesteld voor de pleintjes bewoners, maar dat er niet veel mee verder gedaan 
is. Wanneer de notaris de gewijzigde splitsingsakten heeft verstuurd, zal het bestuur dit weer 
onder zijn aandacht brengen. 
Aktie voor bestuur: Splitsingsakten pleintjeswoningen. (toegevoegd aan actiepuntenlijst) 
 

3. Verkiezing nieuwe voorzitter: 
 
De vicevoorzitter vraagt of er nog iemand in de zaal is die eventueel de voorzittershamer ter 
hand zou willen nemen, zodat er een extra stemming moet worden gehouden, maar geen 
van de leden reageert. Dhr Kempen wordt verzocht te gaan staan en stelt zich voor aan de 
leden. Hij geeft aan voorzitter te worden en na beantwoording van  enkele vragen wordt er 
tot stemming van de nieuwe voorzitter overgegaan. Met grote meerderheid van stemmen 
wordt dhr. Kempen door de vergadering benoemd tot voorzitter. 
 

 

4. Vernieuwing van de toplaag van het dek: 
 

Als vervolg op de vorige vergadering wordt er eerst kort stilgestaan bij de mogelijke soorten 
van dekbedekking: 
 
Er kan op hoofdlijnen gekozen worden voor 3 soorten systemen: 
 
1. Klinkerbestrating op een zandbed 
De optie zandbed met stenen is hier wel genoemd, maar is voor ons dek niet haalbaar. Dit 
heeft te maken met de hoogte van het pakket (minimaal 17cm), het gewicht en het tekort aan 
afvoerputjes voor het water in het dek. Deze optie wordt wel genoemd omdat het een 
normale optie is voor renovatie, maar door de hoge opbouw van het zandbed met de klinkers 
niet geschikt voor ons deksysteem.  
 
2. Tegelwerk op tegeldragers: 

a. Bitumen opgebrand 
Bitumen opgebrand: (vergelijkbaar met het systeem is wat er nu ligt). Er wordt een nieuwe 
laag bitumen op het dek gebrand en hierboven op kunnen weer tegels gelegd worden op een 
tegelnivelleringssysteem.  
 

b. Kunststof gietvloer i.p.v. bitumen 
In plaats van bitumen op te branden wordt er een kunstharsvloer gegoten die voor de 
waterdicht kering zorgt. Hierboven kunnen dan de tegels geplaatst worden op een 
tegelnivelleringssysteem. Het voordeel van dit systeem t.o.v. de bitumen hierboven is dat er 
een afschot gemaakt kan worden die zorgt voor een goede afwatering. 
     
Na beide opties kan een afvoergoot gemaakt worden langs de zijmuren van de huizen en 
patiowoningen (in plaats van grind zoals nu het geval is) voor de goede afvoer van het 
hemelwater. Dan zullen ook de onderzijde van de muren droger blijven dan nu ivm het 
wegblijven van optrekkend water vanuit de grindrand.   
 
 
Mevrouw Diekman van Diekman Landschapsarchitecten laat in een presentatie zien wat 
voor soort materialen in de 2 opties gebruikt gaan worden en wat de mogelijkheden ervan 
zijn. Ook laat zij zien wat een aanpassing zoals plantenbakken en andere lichtarmaturen 
voor veranderde aanzicht geeft op het dek. Hierna geeft het bestuur voor de twee 
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verschillende systemen aan wat de kosten zijn van aanleg en het onderhoud in de 
aankomende 20 jaar.  De verschillen zitten vooral in de hoge onderhoudskosten van de 
tegels die er voor het Triflex systeem niet zijn, maar het Triflex systeem is duurder in aanleg 
en daarna zijn de kosten laag. Ook een eventuele nieuwe laag na 20 jaar is veel goedkoper 
dan het tegel systeem. De vergadering heeft verschillende vragen over beide systemen: 
Vraag bewoner: plantenbakken? Antwoord: Ja om verstedelijking tegen te gaan en 
vergroening te krijgen op een gestructureerde en uniforme manier is een mogelijke optie om 
plantenbakken neer te zetten. Vraag bewoner: Wordt er garantie geleverd op de 
deksystemen? Antwoord: Ja er wordt garantie gegeven op de werkzaamheden en materialen 
en wanneer alles wordt gerenoveerd, dan wordt ook waterdichtheid als garantie gegeven. 
Ook kan er dan een onderhoudscontract aan verbonden worden. Na enige verdere  
discussies, moet er worden gestemd. 
 
De vicevoorzitter brengt als eerste de demarcatielijst in stemming. De vergadering vraagt 
waarom er goedkeuring wordt gevraagd voor deze lijst. De vicevoorzitter legt uit dat de 
demarcatielijst aangeeft wie waar eigenaar van is en wie verantwoordelijk is voor het 
onderhoud daarvan. In deze lijst zijn alle partijen benoemd die iets aan onderhoud pleegt 
binnen onze deksystemen. Van eigenaar / kleine VVE, de HVMB, de gemeente Zoetermeer 
en ook de nutsbedrijven stat aangegeven wie waaraan onderhoud moet plegen. De 
gemeente zal binnenkort een handtekening zetten onder deze lijst van 
verantwoordelijkheden en het bestuur acht het wenselijk dat de eigenaren / kleine VvE’s ook 
hun verantwoordelijkheid nemen voor hun eigendom / onderhoud. Door de ALV hierover te 
laten stemmen is iedereen op de hoogte van zijn verantwoordelijkheden en kan eenieder 
daar ook aan gehouden worden. De vergadering gaat hiermee akkoord en met een 
meerderheid van stemmen wordt de demarcatielijst goedgekeurd. Deze lijst zal in het blauwe 
boekje worden toegevoegd en aan het huishoudelijk regelement. 
 
Nu wordt het soort deksysteem in stemming gebracht. Alle aanwezigen brengen hun stem uit 
op de door hen gewenste deksysteem.  
 
 Triflex kunststof systeem Conventioneel tegel systeem 
Woning eigenaar 33 punten 54 punten 
Patio eigenaar 6 punten 24 punten 
Garage eigenaar 3 punten 8 punten 
 Totaal: 42 punten Totaal: 86 punten 
 
Met 86 tegen 42 wordt het conventionele tegelsysteem gekozen.  
 
 
 
5. Bespreking kosten meerjaren onderhoudsplan (MJOP) 

 
Door de gekozen dekbedekking (tegels) zal het onderhoud niet hoger uitvallen dan de 
raming uit het verleden. Het bestuur acht het verantwoord de contributie in 2016 niet te 
verhogen.  
 
 
6. Rondvraag en afsluiting 
 
Vraag bewoner: Keerwand t.h.v. Turfberg 15 staat scheef (al heel lang) 
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Aktie voor bestuur: Deskundige inroepen en naar laten kijken. (toegevoegd aan 
actiepuntenlijst) 
 
Vraag bewoner: Ook in de wand t.h.v. Turfberg 39 zit een enorme scheur 
Aktie voor bestuur: Ook hier laten we een deskundige naar laten kijken. (toegevoegd aan 
actiepuntenlijst) 
 
De vergadering wordt afgesloten door de vicevoorzitter 

Onder het genot van een drankje wordt er nog nagepraat over de vergadering aan de bar. 
Omstreeks elf uur verlaten de laatste leden de bar. 

 


