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15 april 2014 

  (Concept)verslag van de Algemene Ledenvergadering van 15 april 2014 

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. Het aantal 
ingeschreven personen bedraagt 25 (inclusief onderstaande bestuursleden). 6 leden hebben zich 
vooraf per mail of mondeling afgemeld. De bestuursleden (allen aanwezig) zijn:  
 
M. Jurriaans  voorzitter 
R. Oosterveer  secretaris en vicevoorzitter 
C. van Driel  penningmeester 
R. Verbeek  coördinator technische commissie 
 
Door het bestuur zijn twee personen uitgenodigd om waar nodig op technisch en juridisch vlak het 
bestuur bij te staan bij vragen vanuit de leden. Dit zijn: 
Mevr. Driessen, adviseur voor VVE gerelateerde- en licht juridische zaken 
Dhr. Zuidema, adviseur voor technische ondersteuning ivm het dek en spankabels 
 
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 15 april 2014 
1. Opening, algemene mededelingen en vaststelling agenda 
2. Bespreking en vaststelling van het verslag van de vorige ALV op 04 april 2013 
3. Verslag van het bestuur, balans en resultatenrekening over het verenigingsjaar 2013  
4. Verslag van de kascommissie, decharge aan het bestuur en samenstelling nieuwe 

kascommissie 
5. Juridische status HVMB 
6. Bespreking onderhoud 2014 
7. Bespreking meerjarenonderhoudsplan, begroting 2014 en vaststelling contributie 2014 
8. Rondvraag en sluiting van de vergadering 

Verslag: 

1. De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Vervolgens 
worden de twee adviseurs door de voorzitter aan de leden voorgesteld en wordt kort 
uitgelegd wat hun expertise is. Daarna vraagt de voorzitter aan de aanwezige leden of er 
nog leden zijn die agendapunt op de agenda willen laten zetten. Geen van de leden geeft 
aan iets op de agenda te laten plaatsen en de bestaande agenda wordt goedgekeurd. Door 
de aanwezigen worden geen wensen geuit ten aanzien van de agenda. Deze wordt 
vastgesteld. 

 

2. Op de vraag van de voorzitter of er nog opmerkingen zijn over het verslag van de vorige 
ALV op 04 april maart 2013 wordt er door een lid gemeld dat op blz 2 over het 
verzekeringsbesluit staat dat er voor de verzekeraars een nieuwe splitsingsakte zou 
moeten worden opgemaakt. Dit is niet juist. De splitsingsakte maakt voor de verzekeringen 
niet uit. Voor de verzekeringsmaatschappij geldt alleen dat het te verzekeren bedrag juist is 
en de juiste adressering van de verzekerde panden. Dit zal worden aangepast in het 
verslag. Op blz. 3 staat volgens een ander lid dat de vergadering heeft wel heeft ingestemd 
met het inhuren van externe begeleiding maar het bedrag dat hiervoor gereserveerd moet 
worden is niet ingevuld. Hiervoor was tijdens de ALV 2013 aangegeven maximaal € 4000 
te begroten.   
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 De voorzitter geeft aan dat afgelopen jaar twee bestuursleden (technisch lid en de 
secretaris) zijn teruggetreden en dat dhr. Oosterveer is benoemd tot secretaris. Hierdoor is 
het bestuur qua aantal ingekrompen tot een minimale bezetting en de voorzitter geeft aan 
dat eventuele belangtellenden worden uitgenodigd om tot het bestuur toe te treden. Vooral 
leden met (bouw) technische of VVE achtergrond zijn (meer dan) welkom. Het bestuur 
bestaat momenteel uit 

Voorzitter: dhr. Jurriaans 
Secretaris: dhr. Oosterveer 
Penningmeester: dhr. Van Driel 
Technisch Bestuurslid: dhr. Verbeek 

 
Ten aanzien van het technisch onderhoud en onderzoek in het afgelopen jaar, kan het 
bestuur melden dat conform de ALV van 2013 uit de offertes voor het spankabelonderzoek 
een bedrijf is geselecteerd en dat dit bedrijf conform afspraak de spankabels heeft 
onderzocht. Dit heeft geresulteerd in een rapport die aan de ALV is aangeboden. Het 
vervolg hierop wordt later op de ALV besproken. 

 
De voorzitter meldt de leden dat het bestuur met het oog op het groot onderhoud in 2016 
moeite heeft om de rechtmatige verhoudingen tussen de verschillende eigenaren op en 
onder het dek en te bepalen. Ook kijkend naar juridische documentatie uit het verleden van 
de vereniging is niet terug te vinden hoe de eigendomsverhoudingen precies zijn 
opgemaakt en vastgelegd. Ook dit onderwerp zal later in de ALV verder worden besproken. 

 
Het bestuur heeft, zoals in de ALV2013 aangenomen, een opstalverzekering afgesloten 
voor de twee dekken zodat deze als geheel herbouwd kunnen worden als er een grote 
calamiteit zou plaatsvinden. De leden in de zaal vragen aan het bestuur wat er verzekerd 
is. Als antwoord geeft het bestuur aan dat de funderingen, tussenmuren, garagedeuren, 
keerwanden en hekwerken van de twee dekken verzekerd zijn, alsmede de dekken zelf. 
Door deze verzekering behoeft een garage-eigenaar geen opstalverzekering meer af te 
sluiten. Het bestuur geeft wel aan dat dit niet een inboedelverzekering betreft en dat 
eventuele andere zaken, die gestald staan in de garage, niet verzekerd zijn via deze 
verzekering. De leden zijn tevreden met de antwoorden. 

 
Vanuit de leden komt nog de vraag of de gemeente nog iets heeft aangegeven ivm de 
beloofde reparaties aan de hellingbanen en trappen. Het bestuur moet helaas aangeven 
dat zij niets van de gemeente gehoord hebben. Alleen heeft de gemeente, op navraag van 
de secretaris, aangegeven dat er een brief zal worden verspreid in de zomer van dit jaar. 

 
3. Tijdens de behandeling van het financiële overzicht zijn er geen vragen of onduidelijkheden 

bij de leden en wordt alles zonder onderbrekingen behandeld. De uitgaven van afgelopen 
bestuursjaar komen niet boven de begroting uit en het opgebouwd vermogen nadert de 
beoogde doelstelling om het groot onderhoud te kunnen laten uitvoeren. Ook heeft de 
kascommissie bestaande uit de heren A. Snik en R.D. Jansen de boekhouding 
gecontroleerd en geen fouten of ongeregeldheden gevonden.  
 

4. Op grond van de verklaring van de kascommissie wordt aan het bestuur décharge verleend 
door de vergadering. Er is voor het volgend bestuursjaar een nieuwe kascommissie 
samengesteld, die bestaat uit Dhr. A.J.L. Amptmeijer, dhr. F. van Steveninck en dhr. M. 
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Velders 
 
Na een korte pauze wordt de vergadering weer hervat. 
 
 

5. De voorzitter vertelt dat een lid het afgelopen jaar zijn lidmaatschap heeft opgezegd. In 
eerste instantie gaf het bestuur aan dat dit niet is toegestaan, waarna dit lid (met een 
advocaat) aangaf dit wel te mogen omdat de HVMB een gewone vereniging, waarvan het 
lidmaatschap opgezegd worden. Na navraag blijkt notaris de Groot van mening dat het 
lidmaatschap inderdaad opzegbaar is door leden die de splitsingsakte van 2002 niet 
hebben getekend.  

 
Een aantal leden in de zaal is het hiermee niet eens en geven aan dat er volgens de oude 
koopakten/eigendosmbewijzen niet opgezegd konden worden. Ook geven zij aan dat het lid 
gewoon zijn contributie moet betalen en desnoods juridisch aangepakt moet gaan worden.  

 
De voorzitter geeft aan dat het feit dat het lid opzegt, dit hem nog niet ontslaat van het feit 
dat hij moet meebetalen aan het onderhoud waarvoor de HVMB verantwoordelijk voor is, 
omdat hij ook profiteert van het onderhoud. Ook is het volgens de voorzitter geen gepaste 
oplossing om het (ex)lid voor de rechter te dagen mede omdat dit aanzienlijke kosten met 
zich kan meebrengen. Voorts geeft de voorzitter aan dat we als bestuur met meer 
juridische vraagstukken zitten zoals de juridische status van de HVMB en de 
eigendomsverhoudingen tussen de verschillende eigenaren.  

 
Weer geven een aantal leden aan het hier niet mee eens te zijn en een procedure af te 
willen wachten. Ook geven zij aan dat er door voorgaande besturen in het verleden telkens 
weer juridische vraagstukken zijn onderzocht. De voorzitter zegt dat dat klopt maar dat dit 
niet tot eenduidige conclusies heeft geleid.  

 
De adviseur voor VVE zaken mevr. Driessen legt uit dat in het begin van onze vereniging in 
1973 in de wet nog niet veel over VVE’s in het algemeen geregeld was. Door de jaren heen 
zijn er vele wetswijzigingen geweest die wettelijke VVE zaken beter regelden. Voorts omdat 
de HVMB “slechts” een gewone vereniging is en geen Vereniging van Eigenaren gelden 
voor de HVMB andere wetten en regels. Paul van Laar (voormalig secretaris) heeft zich 
verdiept in een aantal juridische stukken die in het verleden zijn opgesteld en heeft hiervan 
een samenvatting gemaakt die ook op de website komt te staan. Zelfs deze stukken geven 
verschillende visies weer van verschillende mensen waardoor geen precedent geschept 
kan worden. De voorzitter geeft aan voor dit uitzoekwerk een jurist of advocaat te willen 
inschakelen die alle juridische  onvolkomenheden voor de HVMB als vereniging gaat 
uitzoeken.  

 
Verschillende leden in de zaal vroegen vervolgens wat er dan precies gevraagd moest 
gaan worden aan de in te huren adviseur, waarop de voorzitter aangaf dat er eventueel een 
juridische commissie kon worden opgericht die de vragen voor de jurist c.q. advocaat gaat 
vastleggen zodat alles nu helder conform de huidige wettige regels wordt vastgelegd. Een 
aantal mensen uit de zaal zijn bereid deze commissie te willen bemensen, en wel dhr J. 
Meijer, dhr. C. Klein en ook de voorzitter zelf zullen in de commissie zitting nemen en de 
vragen gaan opstellen.  

 
-Voorstel van het bestuur is om een bedrag te reserveren van  € 5000 om juridisch advies 
in te winnen aan de hand van de lijst van opgestelde vragen door de juridische commissie. 
En om samen met de juridische commissie te bepalen welke strategie ten aanzien van het 
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opzeggend lid gevolgd kan worden. Daarbij zal het gevoelen van deze vergadering 
(opzegging niet accepteren) worden meegenomen. 

 Dit voorstel wordt aangenomen door de aanwezige leden in deze vergadering. 
 

6. Het volgende punt op de agenda is het spankabelonderzoek en de voorbereiding op het 
groot onderhoud. De voorzitter legt uit dat het spankabelonderzoek is verricht en dat de 
belangrijkste conclusie is dat deze kabel nog in prima conditie zijn en nog vele jaren mee 
kunnen. De HVMB kan volgens het rapport volstaan met het uitkrabben van de oude 
lekkende reparatieplekken en deze plekken herstellen met een waterdichte afdichting.  

 
Wel zijn er wat punten van zorg en dat betreft volgens het onderzoek de staat van het dek 
van Tichelberg Zuid. Bij sommige spankabels lekt het daar. Dat komt zeer waarschijnlijk 
vanaf de bovenkant van het dek. Om dit met zekerheid te zeggen moet er aanvullend 
onderzoek gedaan worden. Bij dit onderzoek zal de waterdichte laag van het dek ter 
plaatse moeten worden verwijderd. Als het onderzoek is afgerond is, ligt het voor de hand 
dat daarna meteen de nieuwe definitieve bovenlaag (in het kader van het groot onderhoud 
2016) wordt geplaatst. Hierdoor zullen een aantal zaken naar voren moeten worden 
gehaald. Voorgesteld wordt het groot onderhoud te faseren (in dekdelen en in de tijd), 
hetgeen voor de fondsvorming goed uitkomt. De Tichelberg Zuid zou dan als eerste worden 
aangepakt en als een pilot voor het groot onderhoud van de andere dekdelen gaan 
fungeren. Ook zaken als wat voor soort toplaag wordt teruggeplaatst op het dek moeten 
voortijds bepaald worden. Om al deze zaken in goede banen te leiden stelt het bestuur voor 
een technische commissie in te stellen die deze zaken met de hulp van dhr. Zuidema gaat 
onderzoeken en aanbevelingen gaat specificeren voor het bestuur. Het bestuur vraagt dan 
ook aan de leden wie in deze commissie wil plaatsnemen. Hierop wordt door  dhr. 
Havenaar aangegeven dat hij dat wel wil doen en ook eerder heeft dhr. Hermans 
aangegeven in deze commissie plaats te willen nemen. Om eventuele vervolg expertise en 
herstelwerkzaamheden te kunnen bekostigen stelt het bestuur voor een bedrag van € 
10.000 per jaar in 2014, 2015 en 2016 te reserveren voor (de ondersteuning van) deze 
commissie. De uitgave van dit geld mag pas geschieden na goedkeuring van het bestuur. 
De commissie wordt verzocht het advies voor het bestuur voor eind 2014 gereed te hebben 
zodat het in de ALV in 2015 kan worden besproken met de leden.  
Voorts moet er geld gereserveerd worden om de herstelwerkzaamheden aan de dekken uit 
te voeren ter plaatse van de lekkende reparatieplekken. Om deze reparatieplekken te 
herstellen wil het bestuur een bedrag reserveren van € 10.000 in 2014 en 2015. 

 
Voorstel van het bestuur is om deze commissie te benoemen en de te reserveren bedragen 
goed te keuren. De vergadering gaat akkoord met het samenstellen van deze commissie 
en de gevraagde reserveringen.  
 
Een lid geeft aan dat, omdat het dek technisch gezien één geheel is, de patiowoningen ook 
iets moeten doen aan het onderhoud van hun eigen patio, ook als dit op zijn/haar eigen 
privé deel van het dek ligt. De voorzitter geeft aan dat dit ook onder de aandacht van het 
bestuur ligt, maar dat vooral de patio eigenaar daar verantwoordelijk voor is. Het idee is dat 
patio-woningeigenaren zich in kunnen kopen voor het groot onderhoud. Een brief aan de 
patio-woningeigenaren om dit gezamenlijk uit te werken, is in voorbereiding.  

 
7. De voorzitter geeft aan dat al deze reserveringen in het MeerJarenOnderhoudsPlan 

(MJOP) zijn verwerkt en geeft daarbij aan dat als deze bedragen uitgegeven gaan worden, 
er in 2017 een tekort is op het vermogen van de HVMB van € 18.000, uitgaande van 
geplande verhoging van de contributie van 2%. Als de contributie vanaf dit jaar (2014) met 
Mocht de HVMB echter vanaf dit jaar (2014) de contributie jaarlijks met 5% verhoogd, 
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ontstaat geen tekort. Sommige leden vinden een extra verhoging, gelet op de 
onzekerheden ten aanzien van de planning van de uitgaven, niet nodig. Enkele andere 
leden vinden dat er geen negatieve saldi in het MJOP mogen staan. Het bestuur verklaart 
nogmaals dat de MJOP een raming is en dat de HVMB uiteraard geen negatief vermogen 
kan hebben. Wanneer er toch ene tekort dreigt te ontstaan, zal er in dat jaar extra geld door 
de leden bijgedragen worden. De vergadering blijft hierin verdeeld en de voorzitter stelt 
voor te stemmen: 
- contributie verhoging 2%; 
- contributieverhoging 5%; 
- op verzoek wordt ook een contributieverhoging van 0% in stemming gebracht. 

 
Er blijken twee leden voor 0% te zijn; er 3 leden voor 5% en de overgrote meerderheid blijkt 
voor de reguliere verhogingen van 2% te zijn. Het bestuur geeft dat de vergadering hiermee 
een contributieverhoging van 2% heeft goedgekeurd. Het bestuur wijst er wel op dat dit kan 
betekenen dat in 2017 (of eerder of later afhankelijk van de feitelijke uitgaven ten opzichte 
van de raming) een verhoging van de contributie met meer dan 2% mogelijk kan zijn. 

 
8. De voorzitter vraagt aan de leden of er vragen zijn. Er komen geen vragen vanuit de leden 

en de voorzitter sluit de vergadering. 

Na afloop van de vergadering wordt een drankje aangeboden aan de bar. Daar wordt met 
plezier gebruik van gemaakt en er wordt in groepjes nagepraat over de vergadering. 
Omstreeks elf uur verlaten de laatste leden de bar. 

 


