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1. Inleiding 
 

Geachte leden van de HVMB. Het bestuur biedt u hierbij het jaarverslag over het jaar 2015 
aan. Dit jaar zijn we verder gegaan met het herstel van de brandschade en voorbereidingen 
voor het groot onderhoud die we gepland hebben voor dit aankomende jaar 2016. Zoals in 
de ALV over 2013 reeds besproken is, zijn we begonnen met het onderzoek naar de 
waterdichte laag op het dek met een aantal proefvlakken op een gedeelte van het dek 
Tichelberg zuid, omdat daar ook de spankabel-controle is geweest. Ook is een gedeelte van 
het dek, waar de brand heeft gewoed, aan de bovenzijde geïnspecteerd. De resultaten 
daarvan worden in het hoofdstuk onder de technische zaken verderop besproken. Ook heeft 
het bestuur de rechtszaak tegen het lid dat heeft opgezegd verder gevolgd. Dit wordt in het 
hoofdstuk onder juridische zaken besproken. Tot slot is het bestuur in samenwerking met de 
technische commissie bezig geweest met de voorbereiding van het groot onderhoud van het 
dek.. 
  
 
2. Goedkeuring verslag ALV in 2015 
 
Zie bijlage 2: Conceptverslag ALV HVMB over 2014 op 14-04-2015 
 
 
3. Bestuursverslag over het afgelopen jaar 2015 

 
3.1 Bestuurssamenstelling 
 
Het bestuur: Het bestuur van de HVMB heeft in een vaste samenstelling in het bestuursjaar 
2015 zes maal vergaderd. De technische commissie is 7 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 nogmaals de aandacht vestigen op het feit de het bestuur momenteel 
met een minimale bezetting de taken uitvoert. Graag zou het bestuur meerdere mede- 
bewoners of garage eigenaren (vooral van de Turfberg) uitnodigen om toe te treden als lid 
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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. 
 
Onze voorzitter Michael Jurriaans zal (zoals vorig jaar reeds aangegeven) dit jaar zijn 
voorzitterschap neerleggen en momenteel is er dus een vacature voor deze functie. Heeft u 
tijd over voor de algemene zaken van de vereniging en de onderstaande voorzitterstaken, 
meld u aan!  
 
Functie- omschrijving: 

- Communicatief vaardig 
- Een juridisch /  economisch / voorzitterschapsachtergrond is een pré 
- Voorzitten van de vergaderingen van het bestuur (minimaal 6 keer per jaar) 
- Meehelpen met de algemene zaken binnen de vereniging en het bestuur 
- Bijzitten bij de vergaderingen van de juridische commissie (3 keer per jaar) 
- Voorbereiden ALV vergaderingen 
- Voorzitten van de ALV (minimaal 1 keer per jaar)  

 
3.2 Actiepunten uit de vorige ALV: 
 

1. (Actiepunt: brief aansprakelijkheid en in gebreke blijven schrijven aan gemeente) 
 
Als bestuur is er weer een gesprek met een wethouder geweest (Taco Kuiper) en hebben we 
een rondgang gemaakt langs en met de technische commissie hebben we de brief gemaakt 
voor de gemeente om te helpen aan een structurele en integrale oplossing om al die jaren 
van achterstallig onderhoud in de wijk met de bewoners aan te pakken. De brief is verstuurd 
met alle handtekeningen en is door de gemeente geregistreerd onder nummer 2016-1827. 
Het is intern verder verstuurd naar B&W (circ-map) en ook naar de afdeling stadsbeheer en 
ontwikkeling. Bij navraag blijkt de brief inderdaad bij de juiste afdeling te liggen. Deze 
afdeling is nu aan het bekijken hoe dit moet worden ingevuld. En als laatste kunnen we 
melden dat we begin april 2016 een aanbod kregen van de gemeente om in gesprek te gaan 
met een projectleider, hetgeen we uiteraard gaan doen. 
 

2. (Actiepunt: deposito garantie uitzoeken en eventueel aanbeveling doen aan het bestuur) 

 

http://www.dnb.nl/over-dnb/de-consument-en-dnb/de-consument-en-

toezicht/depositogarantiestelsel/ 
 
Samenvatting: 
-Het depositogarantiestelsel vergoedt een maximumbedrag van € 100.000 per 
rekeninghouder per bank. Wanneer de rekening op naam van meerdere personen staat 
wordt het bedrag van € 100.000 naar rato verrekend tussen de personen. 
-Het depositogarantiestelsel garandeert een bedrag van € 100.000 per rekeninghouder per 
bank, ongeacht het aantal rekeningen dat de rekeninghouder heeft. 
 
Om dit op te vangen kunnen we dus per persoon per bank één rekening openen om 
maximaal € 100.000 per persoon/rekening/bank te stallen. 
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3. (Actiepunt: verflaag bekijken leuningen Turfberg en uitzoeken garantie). 

 
De technische commissie is met de aannemer op locatie geweest en heeft de verflaag 
bekeken. De blaasjes zijn nagenoeg weg en de aannemer geeft volledige garantie. 
 
 
3.3 Huishoudelijk 
 
Er zijn op de Turfberg en op de Tichelberg enkele beschadigingen geconstateerd aan de 
balustrade en het dek. De beschadigingen op de Turfberg zijn met de veroorzaker 
afgehandeld en de aannemer heeft deze schade hersteld. Op de Tichelberg zijn er drie 
beschadigingen: De balustrade, de hemelwaterafvoer bij nummer TI34 en nu nieuw is de 
beschadiging van het trespa op de hoek van de garage van TI31. Deze laatste beschadiging 
is veroorzaakt doordat er auto’s voor de garage van TI34 en de gasbuis worden geparkeerd 
waardoor er onvoldoende ruimte overblijft om te passeren. Hierbij dan ook het dringende 
verzoek aan de bewoners en omwonenden om hier geen auto’s meer te plaatsen.  
 
Graag doet het bestuur het verzoek aan de veroorzaker van deze laatste schade om zich te 
melden zodat een schadeformulier ingevuld kan worden om de schade te laten herstellen. 
 
De schade aan de balustrade van de Tichelberg bestaat al een langere tijd en het bestuur is 
nog steeds bezig om dit te verhalen op de veroorzaker. De schade aan de HWA is hersteld. 
 
Graag doen we een dringend beroep op de bewoners om de auto’s op de daarvoor 
bestemde parkeervakken te zetten. De schadekosten worden zoveel mogelijk verhaald op de 
veroorzaker. 
 
 
3.4 Afwikkeling brandschade 
 
Eind december 2014 werden enkele garages onder de Tichelberg-Noord getroffen door 
brand. Hoewel niet aangetoond en onderzocht, bestaat het vermoeden dat de brand door 
een vuurpijl die in een garage is gegooid, is gesticht. De brandweer heeft de brand snel 
geblust, maar de schade aan en in de garages en ook de rookschade aan de bovenliggende 
woningen is aanzienlijk. In het nieuwe jaar is onmiddellijk begonnen met de schoonmaak van 
de garages en woningen. Gelukkig heeft de HVMB in 2013 een verzekering afgesloten voor 
de garages. Het bestuur van de HVMB heeft in 2015 enkele bijeenkomsten met de 
gedupeerden belegd om plannen voor het herstel te bespreken. Uiteindelijk wordt één bestek 
gemaakt op basis waarvan de firma Meijvogel gevraagd wordt de werkzaamheden uit te 
voeren. Aan het eind van het jaar zijn alle werkzaamheden afgerond op het verven van 
enkele deuren na. Die worden in het voorjaar van 2016 onderhanden genomen. Uit 
technisch onderzoek is gebleken dat het dek op geen enkele manier schade heeft opgelopen 
als gevolg van de brand. Het bestuur is Richard Verbeek en Ewoud Blom heel veel dank 
verschuldigd voor hun inzet. Het bestuur heeft de volgende lessen uit de brand getrokken: 
1. Ga na of de woningen “op het dek” ook onder de opstalverzekering van de HVMB 

gebracht kunnen worden. 
2. Zorg dat de garages in hun geheel zijn afgesloten. Laat geen opening meer boven de 

garagedeur. 
3. Gebruik de losse garages uitsluitend als garage. Niet voor bedrijfsmatige doeleinden 

en/of (grootschalige) opslag van materialen. 
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4. Wees terughoudend met de opslag van brandbare materialen in de garage (gastank 
etc.). 

5. Installeer rook/brand melders. 
6. De plafonds zijn kwetsbaarder dan u denkt. De spankabels liggen soms heel dicht bij de 

oppervlakte. Boor daarom absoluut geen gaten in het dek. 
7. Overtuig u ervan dat de inboedel van uw garage is verzekerd. 
De omvang van de schade wordt door het bestuur op ca. € 120.000,- geschat (excl. de 
schade bij de gedupeerden zelf (inboedel van de garages, rookschade aan woningen, …). 
 
 
4. Financieel Verslag 2015 
Zie bijlage 3 voor een uitgebreide toelichting. 
Het exploitatie overschot 2015 ad € 60.103,96 is toegevoegd aan het vermogen. Het 
vermogen bedraagt per 31-12-2015 € 741.151,37. 
 
 
5. Verslag van de kascommissie, decharge aan het bestuur 
 
De kascommissie bestaande uit de heren Dhr. A.J.L. Amptmeijer en dhr. M. Velders heeft de 
boekhouding gecontroleerd en geen fouten of ongeregeldheden gevonden. Het bestuur 
verzoekt dan ook decharge van de vergadering. 
 
Het bestuur wil graag enkele leden vragen deel te nemen aan de nieuwe kascommissie voor 
het aankomende bestuursjaar 2016. 
 
 
6. Juridische zaken 
 
6.1 Proces 
 
Op 12 februari 2015 is de dagvaarding uitgebracht aan de heer Harteveld en zijn vrouw om 
zijn contributie aan de HVMB te voldoen. Op 2 april 2015 heeft de heer Harteveld een 
verweerschrift ingediend. Op 27 mei hebben wij nog enkele stukken ingediend bij de 
rechtbank.  Op 4 juni is de comparitie zitting geweest. Doel van deze zitting was het 
verkrijgen van inlichtingen door de rechter en het beproeven van een schikking. Tijdens de 
zitting heeft de advocaat van de HVMB aangeboden om nog een keer met de tegenpartij om 
de tafel te gaan zitten teneinde een schikking te bewerkstelligen. De tegenpartij ging 
daarmee akkoord. Op 14 september 2015 heeft de HVMB haar conclusie van repliek tevens 
houdende aanvulling/vermeerdering van eis ingediend bij de rechtbank. De vermeerdering 
van eis hield in dat wij de rechtbank verzoeken om ”een verklaring van recht dat er sprake is 
van een lidmaatschap van Harteveld van de HVMB en dat dit een “kwalitatief lidmaatschap” 
is als bedoeld in boek 5BW en dat dit lidmaatschap niet opzegbaar is”. Op 9 oktober 2015 
heeft Harteveld daarop gereageerd. Sindsdien verschuift de rechter steeds de datum waarop 
vonnis zal worden gewezen. Nu tot 4-04-2016. Wanner het tot een uitspraak komt is niet 
bekend. 
Waar gaat het inhoudelijk om? Harteveld is van mening dat de HVMB geen vereniging van 
eigenaren is, maar een “gewone” vereniging.  Het lidmaatschap van een gewone vereniging 
is bij wet opzegbaar. Harteveld heeft “dus” zijn lidmaatschap opgezegd en betaalt geen 
contributie meer. Harteveld wil overigens wel betalen aan “de kosten voor onderhoud van de 
gemeenschappelijke (voor algemeen gebruik bedoelde) delen van het dek”, maar acht zich 
niet gebonden aan besluiten van de HVMB terzake. En hij acht zich ook niet gebonden aan 
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de gehanteerde verdeelsleutel van die kosten. De HVMB bestrijdt deze zienswijze. De 
vereniging is naar de huidige inzichten en wetgeving misschien juridisch niet helemaal goed 
geregeld, maar de facto is er sprake van een Verenging van Eigenaren als bedoeld in de 
wet. Het dek is (onderhoud)technisch ondeelbaar. Het onderhoud van het dek komt ook 
Harteveld ten goede. Over de verdeelsleutel en de bijdrage van de bewoners is en wordt 
altijd vergaderd en gestemd. Daar heeft of had Harteveld aan deel genomen/kunnen nemen.  
  
 
6.2 Aanpassen splitsingsaktes 
 
In de afgelopen jaren zijn de splitsingsaktes van de meeste dekwoning- en garage-eigenaren 
aangepast. Deze aanpassing behelsde: 
- de opname van de verdeelsleutel in de splitsingsakte. 
- het onderhoud van de privé-delen van de dekwoningeigenaren zal worden verzorgd door  
  de HVMB. 
- opname van het lidmaatschap in de splitsingsakte. 
 
In september 2015 is gesproken met de notaris over de stand van zaken van het wijzigen 
van de splitsingsaktes. Uit dit gesprek bleek dat 28 van de 256 aktes nog niet gewijzigd zijn 
(11%). Daaronder zijn 9 dekwoningeigenaren en 2 patiowoning-eigenaren. Als één 
patiowoningeigenaar of één onderliggende garage niet getekend heeft, kan het hele complex 
van zo’n patio niet passeren. Met de notaris zijn afspraken gemaakt over een nieuwe aanpak 
voor de eigenaren wier aktes nog niet gepasseerd zijn.  
 
 
6.3 Ledenbestand en Kadaster 
 
In opdracht van het bestuur heeft Tjarda Driessen ons ledenbestand en het bestand van het 
kadaster vergeleken. Daarbij bleek dat in het kadaster nog steeds een aantal mutaties 
(overdracht van garages en woningen) niet of niet correct heeft doorgevoerd. Deze zijn aan 
het kadaster dorgegeven en die heeft de wijzigingen vervolgens wel doorgevoerd. In acht 
gevallen bleek dat de notaris bij de verkoop en overdracht van garages het bijbehorende 
onverdeelde aandeel in de weg voor de garage niet heeft meegenomen. Deze staan 
daardoor nog op naam van de oude eigenaar terwijl de garage wel op naam van de nieuwe 
eigenaar staat. In samenwerking met het kadaster zijn de notarissen die de fouten hebben 
gemaakt aangesproken en gevraagd de correctie door te voeren. 
 
 
7. Technische Zaken 

 
In 2015 heeft Ewoud Blom het bestuur begeleid met het herstel van de brandschade en ook 
heeft hij de inspectie (door bureau Hageman) van het betonnen dek aan de bovenzijde laten 
uitvoeren.  
 
Daarnaast heeft het bedrijf Betonrestore de waterkerende laag op het dek geïnspecteerd als 
voorbereiding op het groot onderhoud en de resultaten daarvan worden later in de 
vergadering bekend gemaakt. Omdat veel van deze zaken zowel voor de brandschade als 
voor het onderzoek naar de technische staat van het dek gedaan moesten worden, hebben 
we dit kunnen combineren.  
 
Voorts heeft Richard Verbeek meermalen met de gemeente een gesprek gevoerd over de 
verlichting, de ophanging en het onderhoud hiervan. De gemeente geeft aan hiervan af te 
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willen, maar het bestuur heeft aangegeven de huidige afspraken te willen behouden, omdat 
de kosten anders voor rekening van de HVMB komen. Voorts heeft het bestuur 
(herhaaldelijk) aangegeven dat er door geen enkel bedrijf in opdracht van de gemeente in 
het dek geboord mag worden en dat alles gelijmd moet worden. De gemeente heeft 
aangegeven dit door te geven als een bedrijf iets in opdracht voor de gemeente aan de 
armaturen gaat doen.  
 
Ook hebben we aan de gemeente aangegeven dat de weg onder de dekken in slechte staat 
verkeert, maar daar hebben we tot nu nog geen reactie over gehad. 
 
Richard, Ewoud en de technische commissie zijn begonnen met de voorbereiding van het 
groot onderhoud. Daarbij zijn diverse opties onderzocht en verschillende dekken in 
Zoetermeer en omgeving bezocht. Ook is gesproken met toeleveranciers. In de ALV van 
2016 zal een begin worden gemaakt met de besluitvorming. 
 
 
 
 


