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1. Inleiding 
 
Het bestuur biedt u het jaarverslag 2013 aan. Onze aandacht is het afgelopen jaar opgeslokt door 
technische en juridische vraagstukken. De capaciteit van het bestuur is eigenlijk te beperkt om de 
taken naar behoren uit te voeren. Tussentijdse wisselingen in het bestuur komen de capaciteit niet 
ten goede. Een tussentijdse oproep ter versterking van het bestuur heeft geen enkele respons op-
geleverd. De uitvoering van voorgenomen acties komt met grote vertraging tot stand. Met het ge-
plande groot onderhoud in 2016 in het verschiet naderen wij het punt waarop het niet verantwoord 
is om op deze wijze door te gaan. Gelukkig is er geen achterstand bij de inning van de contributies, 
mede door inschakeling van de deurwaarder. 
 
 
2. Bestuursverslag over het afgelopen jaar 2013 

 
2.1 Bestuurssamenstelling 
Het bestuur: Het bestuur van de HVMB heeft in wisselende samenstelling in het bestuursjaar 2013 
zeven maal vergaderd. Het bestuursjaar begon in de volgende samenstelling:  
 
Voorzitter:    dhr. Jurriaans 
secretaris:    dhr. Laarman,  
penningmeester:   dhr. Van Driel 
bestuurslid (Technische Commissie): dhr.  Verbeek. 
bestuurslid (Technische Commissie): dhr. Oosterveer 
bestuurslid (Technische Commissie): dhr. van Zonneveld 
 
Helaas zijn door omstandigheden dhr. Laarman en dhr. van Zonneveld teruggetreden uit het be-
stuur. Dhr Oosterveer is daarna door het bestuur benoemd tot secretaris. Er zijn dus nu een twee-
tal functies in het bestuur beschikbaar in de technische commissie die door leden van de HVMB 
ingevuld kunnen worden. Het bestuur wordt door de heer Roos ondersteund bij de financiële aan-
gelegenheden. Mocht u geïnteresseerd zijn in een bestuurfunctie, dan bent u van harte welkom. 
Met het oog op het geplande groot onderhoud is er dringend behoefte aan ondersteuning op tech-
nisch gebied. Ook de website moet geactualiseerd en aangevuld worden.  
 
De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:  
•  voorzitter: Dhr. Jurriaans;  
•  secretaris Dhr. Oosterveer; 
•  penningmeester: Dhr. van Driel;  
•  bestuurslid voor techniek en onderhoud: Dhr. Verbeek;  
 
Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar hoofdzakelijk beziggehouden met de voorbereiding van 
het groot onderhoud dat in 2016 gepland staat. Bij de voorbereiding deden zich vraagstukken van 
technische en juridische aard voor. Deze nemen erg veel tijd in beslag. Daardoor komen we niet 
toe aan de inhoudelijke voorbereiding van het groot onderhoud zelf (proefstukken etc). Wel hebben 
we afgelopen jaar conform de besluitvorming in de ALV van 2013 de verzekering van het dek ge-
regeld. De financiële zaken komen in hoofdstuk 3 aan de orde.  
 
2.2 Technisch 
Zoals tijdens de ALV van vorig jaar aangegeven kunnen we de waterdichte toplaag van het dek 
wel vernieuwen in 2016, maar als het dek eronder technisch niet in orde is, heeft dat weinig nut. In 
de afgelopen ALV (4 april 2013) hebben we uitvoerig stil gestaan bij de noodzaak van onderzoek 
van de spankabels. Wij hebben Harm Zuidema (aan de leden voorgesteld tijdens de ALV 2013) 
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gevraagd om ons daarbij te begeleiden. Het bureau SDS heeft op 29 januari 2014 onderzoek ge-
daan naar de spankabels. Op 23 maart 2014 kregen wij het rapport. Voor de inhoudelijke bespre-
king en de gevolgen daarvan verwijzen wij naar agendapunt 6 van de ALV. 
 
2.3 Juridisch 
Bij het bestuur is, mede door vragen van leden, onduidelijkheid ontstaan over de juridische grond-
slag van onze vereniging. Om hier duidelijkheid in te krijgen hebben we gesprekken gevoerd met 
de notaris en mw. Tjarda Driessen van TMD vastgoed gevraagd ons te ondersteunen bij ons on-
derzoek naar de juridische grondslag van de HVMB. Voor een inhoudelijke bespreking verwijzen 
wij naar agendapunt 5 van de ALV 
 
 
2.4 Verzekeringen 
Conform de ALV van 2013 heeft het bestuur de twee dekken volledig verzekerd in een opstalver-
zekering. Dat wil zeggen dat het dek, de fundering en de tussen- en zijwanden van het dek verze-
kerd zijn. De trappen in de garages en de garagedeuren zijn niet verzekerd. Ook de woningen op 
de dekken zijn niet verzekerd. Hierdoor is de heropbouw van de fundering (van de dekken) en de 
dekken zelf na een (catastrofaal) ongeluk  gewaarborgd. Elk lid kan bij de eigen opstalverzekering 
aangeven dat dit gedeelte van het appartement niet in de eigen opstalverzekering hoeft te worden 
meegenomen. Daarnaast is er een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Daar-
mee wordt voorkomen dat bestuursleden voor hun eigen vermogen aansprakelijk gesteld worden 
voor handelingen die als bestuurslid voor de HVMB gedaan worden. 
 
2.5 Overige zaken  
Het door de gemeente aangekondigde onderhoud aan de trappen naar de dekken van de Tichel-
berg is nog steeds niet uitgevoerd ondanks de toezegging van de gemeente om in het tweede 
kwartaal van 2012 het onderhoud samen met een herinrichting van het plein en parkeerplaatsen af 
te ronden. Het bestuur heeft geen idee wanneer de gemeente van plan is het onderhoud te gaan 
aanpakken.  
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3. Financieel verslag over 2013 
 
3.1. Overzicht inkomsten en uitgaven 
 
 
Exploitatie overzicht 

2013           

Inkomsten 2013   Begroting 2013  Realisatie 2013  

Totaal contributie    € 67.699,00     € 67.699,00    

Rente inkomsten    € 11.289,00     € 9.395,00    

Totaal inkomsten      € 78.988,00     € 77.094,00  

            

Uitgaven 2013           

Onvoorzien onder-

houd    € 1.000,00     € 4.035,11    

Gepland onderhoud    € 69.450,00     -    

Beheerskosten    € 4.360,00     € 2.189,83    

Totaal uitgaven      € 74.810,00     € 6.224,94  

Batig Saldo          € 70.869,06  

Toelichting: 

De rente inkomsten bleven achter bij de verwachtingen. Niet onlogisch, gezien de dalende ren-

testand.  

De uitgaven zijn als volgt gespecificeerd 

RVS kooien vervangen  € 289,00  

2 boeidelen repareren  € 631,00  

Vervangen hekwerk/balustrade  € 2.244,00  

Tegels vervangen  € 871,00  

Totaal onvoorzien onderhoud  € 4.035,11  

Bestuur en vergaderkosten  € 890,50  

Contributies, abo  € 195,75  

Verzekeringen  € 396,98  

Admin kosten, Davilex  € 408,98  

Drukwerk verzendkosten  € 118,91  

Bankkosten  € 172,35  

Onvoorzien  € 7,26  

Prijsverschillen inkoop  € 0,90- 

Totaal beheerskosten  € 2.189,83  

Totaal uitgaven  € 6.224,94  

 
Het batig saldo bedroeg € 70.869,06 en is aan de reserve toegevoegd. 
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3.2. Ontwikkeling vermogen 
 
Vermogen per 31-12-2013           

Saldo op bank- en spaarre-

keningen   31-12-12 31-12-13 

1. ING Betaalrekening    € 659,63    

 € 

10.030,22    

2. ING Spaarrekening    € 339,66     € 2.184,58    

3. ING Kwartaalrekening    € 20.531,48    

 € 

74.372,23    

4. ING Bonus rekening   

 € 

527.831,10    

 € 

535.292,44    

5. Robeco rekening    € 3.498,67     € 3.558,53    

Totaal saldo bankrekenin-

gen      € 552.860,54     € 625.438,00  

Overige vermogensposten           

Te ontvangen rente    € 8.352,86     € 9.040,99    

Te ontvangen contributie    € 3.287,50     € 1.698,00    

Te verrekenen posten    € 64,00-    € 871,03-   

Totaal overige vermogens-

posten 
     € 11.576,36     € 9.867,96  

Totaal vermogen      € 564.436,90     € 635.305,96  

Vermogenstoename          € 70.869,06  

            

Toelichting: 

Te ontvangen contributie:  

2012 € 479  
   

2013 € 1.219  

Te verrekenen posten: 

MJung 871,03 

 

Het vermogen is toegenomen met € 70.869,06.  

 

We hebben geen tijd gehad om onderzoek te doen naar een verantwoorde  

spreiding van het vermogen over verschillende banken. 
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Bijlage: uit de statuten en HHReglement van de HVMB 
 

1. Doel van de vereniging: Beheer en onderhoud van de dekken (m.u.v. de ommuurde patio’s), 
hekwerken, keerwanden en hemelwaterafvoeren in en onder de dekken (onderhoud van trappen, 
hellingbanen, wegen onder de dekken en de verlichting is voor rekening van de gemeente).  
 
2. Zetel en registratie: De HVMB is statutair gezeteld in Zoetermeer, het adres is dat van het secre-
tariaat. De HVMB is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglan-
den onder nummer 40409585. De vereniging is op 2 mei 1974 opgericht en de statuten zijn voor 
het laatst gewijzigd in 2001.  
 
3. Leden: Alle eigenaren van 83 woningen en 256 garages aan de Tichelberg en de Turfberg. De 
eigenaren zijn eigenaar van woningen, garages, patio’s en inhammen bij de voordeuren (verdeeld 
eigendom) en gezamenlijk eigenaar van de loopdekken (tevens garagedaken), hekwerken, keer-
wanden, trappen, hellingbanen, wegen onder de dekken en de verlichting (onverdeeld eigendom).  
 
4. Lidmaatschap: Alle eigenaren zijn verplicht lid van de HVMB (koopcontract/splitsingsakte). 
Naast de HVMB bestaan er de wettelijk verplichte VvE’s. Tot die VvE’s behoren de eigenaren van 
woningen en de daaronder gelegen garages. De splitsingsakte regelt de verdeling van aandeel en 
zeggenschap binnen de VvE. Wettelijk bestaat er geen relatie tussen de HVMB en de VvE’s maar 
in de praktijk zijn zij om onderhoud technische redenen onlosmakelijk met elkaar verbonden.  
 
5. Contributie: Op grond van de vastgestelde verdeelsleutel voor  de contributie voor woning- en 
garage-eigenaren is in de splitsingsakte vastgelegd dat woningeigenaren voor 0,9% en garage-
eigenaren voor 0,1% bijdragen in de verenigingskosten en de fondsvorming voor het gezamenlijke 
onderhoud (83x0,9%+256x0,1%=±100%). Het bestuur doet jaarlijks een voorstel voor de contribu-
tie voor het volgende jaar.  
 
6. Bestuur: Een voltallig bestuur kan bestaan uit een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secre-
taris, penningmeester, overige leden en een technische commissie. De minimale bezetting is drie 
personen. Het dagelijkse bestuur wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester. 
Jaarlijks tijdens een Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het ge-
voerde (financiële) beleid en stelt het de begroting en meerjarig onderhoudsplan ter vaststelling 
voor.  
 
7. Bevoegdheid: Het bestuur is bevoegd de HVMB te vertegenwoordigen. Deze bevoegdheid geldt 
ook voor twee gezamenlijk handelende leden van het dagelijks bestuur. Uitgaande stukken worden 
uitsluitend door leden van het dagelijkse bestuur ondertekend. Het bestuur is bevoegd tot het doen 
van niet in de begroting opgenomen uitgaven tot een bedrag van maximaal € 2.000,00. Een be-
taalbaarstelling van rekeningen wordt door twee leden van het dagelijkse bestuur geparafeerd.  
 
8. Algemene ledenvergadering: Het bestuur wordt door de ALV gekozen. De voorzitter wordt 
rechtstreeks gekozen en de overige functies worden binnen het bestuur verdeeld. De ALV kiest 
een kascommissie van ten minste 2 personen die de boekhouding controleert. De ALV stelt het 
jaarverslag, de jaarrekening, de begroting en de contributie vast. De stemverhouding is drie stem-
men voor een woningeigenaar en één stem voor een garage-eigenaar. In de meeste  
gevallen volstaat een meerderheid van stemmen voor te nemen besluiten.  
 
 
 


