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1. Inleiding 
 

Geachte leden van de HVMB. Het bestuur biedt u hierbij het jaarverslag over het jaar 2014 
aan. Dit jaar stond in het teken van het vervolg van de voorbereidingen voor het groot 
onderhoud die we gepland hebben voor het jaar 2016. Zoals in de ALV over 2013 reeds 
besproken is, gaan we beginnen met het dekonderhoud met een proefvlak op een gedeelte 
van het dek Tichelberg zuid, omdat daar ook de spankabel-controle is geweest. Ook heeft 
het bestuur, conform de eis uit de ALV van afgelopen jaar, het lid dat heeft opgezegd 
gemaand zich aan zijn verplichtingen te houden, zoals deze staan in zijn koopakte / 
splitsingsakte / kettingbeding. Het bestuur heeft ook weer contact opgenomen met de notaris 
over de splitsingsakten. Doordat er afgelopen jaren veel huizen en garages zijn verkocht, is 
het mogelijk om dit weer op te pakken en te kijken of meer kleine verenigingen over kunnen 
naar de nieuwe splitsingsakten van 2002 – 2006. Alle voorbereidingen waren in een 
vergevorderd stadium en alles is abrupt verstoord door de brand op oudejaarsdag in de 
garages onder de Tichelberg noord. Als gevolg van de brand zal de planning en volgorde 
van het groot onderhoud moeten worden herzien 
 
2. Bestuursverslag over het afgelopen jaar 2014 

 
2.1 Bestuurssamenstelling 
Het bestuur: Het bestuur van de HVMB heeft in een vaste samenstelling in het bestuursjaar 
2014 zeven maal vergaderd. De technische commissie is 4 keer bijeen geweest en de 
juridische commissie heeft ook 4 keer vergaderd. Het bestuursjaar is verlopen met de 
volgende bestuurssamenstelling:  
 
Voorzitter:    dhr. Jurriaans 
secretaris:    dhr. Oosterveer  
penningmeester:   dhr. Van Driel 
bestuurslid Technische Commissie: dhr. Verbeek 
Extern adviseur techniek:  dhr. Blom 
Extern adviseur VvE zaken  Mevr. Driessen  
 
Samenstelling Technische Commissie:  

- Willem Hermans 
- Dick Havenaar 
- Richard Verbeek 

 
Samenstelling Juridische Commissie: 

- Paul Laarman 
- Cees Klein 
- Johan Meijroos 
- Michael Jurriaans 

 
Graag wil het bestuur de aandacht vestigen op het feit de het bestuur momenteel met een 
minimale bezetting de taken uitvoert. Graag zou het bestuur meerdere medebewoners of 
garage eigenaren (vooral van de Turfberg) uitnodigen om toe te treden als lid van het 
bestuur van onze vereniging. Er zijn nu een tweetal functies van technisch lid in het bestuur 
beschikbaar die door leden van de HVMB ingevuld kunnen worden. Het bestuur wordt door 
de heer Roos ondersteund bij de financiële aangelegenheden. Mocht u geïnteresseerd zijn in 
een bestuursfunctie of zich aangesproken voelen om het bestuur te ondersteunen zonder lid 
te worden van het bestuur, dan bent u van harte welkom. 



Huiseigenaren Vereniging  
Meerzicht Bergwijk 
 
 

Secretariaat: Tichelberg 36, 2716LM Zoetermeer • T: 079-3212271 • E: info@hvmb.net  Pagina 3 van 5 
I: www.hvmb.net • KvK nr.: 40409585 • Bank: ING IBAN: NL49 INGB 0004 3170 93 

 
Michael Jurriaans heeft aangegeven nog één jaar de voorzittershamer ter hand te willen 
nemen. De vereniging zal dus vanaf volgend jaar (2016) een nieuwe bestuursvoorzitter 
moeten zoeken. Het bestuur nodigt u van harte uit zich aan te melden voor deze functie 
waarmee u vorm kunt geven aan uw eigen woonomgeving.  
 
Voorts wil het bestuur aangeven dat de twee commissies en de externe adviseurs een grote 
bijdrage hebben geleverd bij het tot stand komen van de juridische en technische resultaten. 
Zonder hen was er nog veel minder gebeurd.  
 
Het bestuur wil dan ook hen en ook de leden van de commissies enorm bedanken voor alle 
tijd en inzet die zij hebben geleverd dit afgelopen bestuursjaar. 
 
2.2 Technisch 
De technische commissie is, in het kader van het groot onderhoud, bezig geweest met de 
voorbereiding van het proefvlak op Tichelberg zuid. Uit het onderzoek van SGS Intron is naar 
voren gekomen dat dit deel van het dek in de minst gunstige conditie is en dat hier als eerste 
gekeken kan worden naar de waterdichtheid van de toplaag. Hiervoor is door de technische 
commissie een draaiboek gemaakt. Ook zijn er enkele aannemers aangeschreven om 
offertes uit te brengen hiervoor.  
 
2.3 Juridisch 
Door diepgravend onderzoek door mevr. Driessen, in samenwerking met het kadaster, blijkt 
dat niet iedere notaris het aandeel van de weg onder het dek behorende bij de garage of de 
woning in de akte heeft “meegepasseerd” bij ver- en/of aankoop van de woning en/of garage. 
Welke kadastrale nummers het betreft en hoe dit heeft kunnen gebeuren wordt nu uitgezocht 
en ook wordt nagegaan bij welk persoon het eigendomsdeel van de weg is blijven hangen. 
Met behulp van Johan Meijroos is een rechterlijke procedure gestart tegen het lid dat zijn 
lidmaatschap heeft opgezegd.  
 
 
2.4 Brand op de Tichelberg 
Op oudejaarsdag zijn we allemaal opgeschrikt door de brand die ontstaan is in de garages 
onder Tichelberg noord. In agendapunt 6 meer hierover. 
 
 

De afsluiting van 2014 en de start van het nieuwe jaar was door de brand nogal hectisch. In 
2015 is alle aandacht gegaan naar het verwerken van de gevolgen van de brand. Er is 
nauwelijks tijd geweest om de ALV op behoorlijke wijze voor te bereiden. Ook de gevolgen 
van de brand voor de planning van het groot onderhoud moeten we nog bezien. 
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3.Financieel verslag over 2014 
 
3.1 Overzicht inkomsten en uitgaven 
 
 
Exploitatie overzicht 

2014           

Inkomsten 2014   Begroting 2014  Realisatie 2014  

Totaal contributie     68.517,00     69.207,00    

Rente inkomsten     9.394,00     7.429,96    

Diverse baten                 25,87  

Totaal inkomsten      77.911,00     76.662,83  

            

Uitgaven 2014           

Onvoorzien 

onderhoud     1.500,00      118,06    

Gepland onderhoud     65.400,00     22.532,52      

Technisch Advies 

BD&T 
 10.000,00          3.026,51 

 

Juridisch Advies            5.000,00                              1.065,68            

Beheerskosten    3.800,00      3.471,98    

Bestuurskosten              900,00             706,63  

Totaal uitgaven        86.600,00     30.921,38  

 Saldo (tekort)         - 8.689,00    45.741,45  

      

Toelichting:      

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

rentestand.  

Diverse uitgaven zijn als volgt gespecificeerd    

      

Spankabel onderzoek 8.833,00    

Schilderen, schoonmaken 13.699,52    

Totaal gepland onderhoud       22.532,52   

Contributies, abonnementen   176,50     

Verzekeringen   2.748,92     

Admin. kosten en Davilex   168,19     

Drukwerk verzendkosten   185,08     

Bankkosten    193,29     

Totaal beheerskosten    3.471.98    

 
Het batig saldo bedroeg € 45.741,45  en is aan de reserve toegevoegd. 
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3.2 Ontwikkeling vermogen 
 
Vermogen per 31-12-

2014         

Saldo op bank- en 

spaarrekeningen 31-12-13 31-12-14 

1. ING Betaalrekening  10.030,22     18.236,13   

2. ING Spaarrekening  2.184,58     2.245,29    

3. ING Kwartaalrekening   74.372,23      122.198,69   

4. ING Bonus rekening    535.292,44     543.991,31    

5. Robeco rekening  3.558,53     0,00    

Totaal saldo 

bankrekeningen     625.438,00   686.671,42  

Overige vermogensposten         

Te ontvangen rente  9.040,99     6.791,76    

Te ontvangen contributie 1.698,00     690,00    

Te verrekenen posten      871,03-        -/-   13.105,77   

Totaal overige 

vermogensposten 
     9.867,96   -/-    5.624,01  

Totaal vermogen    635.305,96     681.047,41  

Vermogenstoename               70.869,06    45.741,45  

            

Toelichting:      

Te ontvangen contributie:      

2014  690,00      

       

Te verrekenen posten:     

Meijvogel 13.105,77     

 

Het vermogen is toegenomen met   45.741,45    

 
 
4. Verslag van de Kascommissie. 
Bijlage 4: Verklaring Kascommissie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


