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 Concept Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 14 april 2015 

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 36 (inclusief onderstaande bestuursleden). 3 leden hebben 
zich vooraf per mail of mondeling afgemeld. De bestuursleden (allen aanwezig) zijn:  
 
Michael Jurriaans  voorzitter 
Rob Oosterveer  secretaris en vicevoorzitter 
Kees van Driel  penningmeester 
Richard Verbeek  coördinator technische commissie 
 
Voor de Technische Commissie is ook Ewoud Blom uitgenodigd, de Technisch Adviseur van 
het bestuur om eventuele technische vragen te beantwoorden.  
 
 
AGENDA ALV 14 april 2015: 
1 Opening, algemene mededelingen en vaststelling agenda 
2 Bespreking en vaststelling van het verslag van de vorige ALV op 15 april 2014 
3 Verslag van het bestuur, balans en resultatenrekening over het verenigingsjaar 2014 
4 Verslag van de kascommissie, decharge aan het bestuur en samenstelling nieuwe  

Kascommissie 
4.a Samenstelling bestuur 
5 Technische zaken dekken. Bespreking onderhoud 2014, onderzoek spankabels en 

voorbereiding groot onderhoud 2016 
6 Juridische zaken lidmaatschap en eigendomsverhoudingen. 
7 Brand in garage Tichelberg noord: gevolgen en aanbevelingen. 
8 Bespreking en vaststelling meerjarenonderhoudsplan, begroting 2015 en contributie 

2015 
9 Rondvraag en sluiting van de vergadering 
 
 
Verslag: 

1. De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De 
voorzitter vraagt aan de aanwezigen of er nog punten zijn voor de agenda en geeft 
zelf aan agendapunt 4.a toe te willen voegen voor de bestuurssamenstelling. De 
leden hebben geen aanvullende agendapunten en alleen punt 4a wordt toegevoegd.  
 

2. Op de vraag van de voorzitter of er nog opmerkingen zijn bij het verslag van de 
vorige ALV op 15 april maart 2014 worden geen opmerkingen geplaats. De voorzitter 
geeft aan dat op pagina 3 en 4 tweemaal de naam van Dhr. Laarman verkeerd is 
opgeschreven en deze veranderingen worden doorgevoerd. Dan wordt het verslag 
definitief goedgekeurd.  
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3. Omdat een lid zijn lidmaatschap heeft opgezegd is het bestuur op verzoek van de 

ALV van 2014 een juridische procedure begonnen. Het verweer en repliek zijn 
inmiddels ingediend en het is nu wachten op de zitting en daarna de uitspraak van de 
rechter. Dhr. Klein, die het bestuur bij de rechtsgang ondersteunt, legt aan de leden 
uit dat dit lid het lidmaatschap betwist, omdat dit lid vindt dat niet de HVMB het 
onderhoud moet verzorgen, maar dat hij dat prima zelf kan en wil doen. 

Dhr. Laarman vraagt vervolgens of het bestuur nog verder in overleg is met de 
gemeente over de trapopgangen i.v.m. het trapherstel. De voorzitter geeft aan dat het 
bestuur opnieuw met de (nieuwe) wethouder is rondgelopen over het complex en dat 
alle eerdere aandachtspunten weer zijn doorgegeven. Ook deze wethouder was 
geïnteresseerd en zou binnen de gemeente deze punten laten uitwerken. Dhr. 
Laarman vroeg vervolgens of er ook daadwerkelijk iets gedaan is, maar daar heeft de 
voorzitter ontkennend op gereageerd. De voorzitter geeft aan dat het bestuur 
herhaaldelijk de gemeente verzocht heeft om iets aan het achterstallig onderhoud te 
doen, maar de gemeente geeft geen antwoord. Dhr. Havenaar geeft aan dit 
onvoldoende te vinden en op de vraag van dhr. Havenaar of de gemeente wel een 
betrouwbare partij om te onderhandelen is, heeft de voorzitter aangegeven dat de 
gemeente niet betrouwbaar en consequent is in zijn handelen. Dhr. Havenaar en Dhr. 
Laarman willen dat er aanvullende acties ondernomen wordt en de voorzitter geeft 
aan dat hij een brief aan de gemeente gaat schrijven waarin alle aansprakelijkheid als 
gevolg van het achterstallig onderhoud wordt toegeschreven aan de gemeente. 
(Actiepunt: brief aansprakelijkheid en in gebreke blijven schrijven aan 
gemeente) 

Dhr. van Beek geeft vervolgens aan dat de muur hellingbaan op de Turfberg ter 
hoogte van de Valenberg enigszins scheef staat en wijkt. De voorzitter geeft aan dat 
dit bekend is bij het bestuur. In het verleden is er een anker geplaatst aan het 
hoekhuis om de muur recht te kunnen zetten, maar dit had tot gevolg dat de muur 
van het huis uit het lood getrokken werd. Het anker is vervolgens ontkoppeld. De 
muur staat dus reeds enige jaren uit het lood, maar dit is niet erger geworden. Het 
bestuur geeft aan dat zolang de afwijking niet erger wordt, dit zo blijft. 

Ook wordt er vanuit de leden gevraagd of er iets gedaan is met het spreiden van de 
tegoeden van de HVMB over meerdere bankrekeningen i.v.m. het deposito 
garantiestelling. De voorzitter geeft aan dat hier niets aan gedaan is en dat het zeer 
waarschijnlijk niet meer nodig is, omdat er meer controle is op de banken en er meer 
zekerheden zijn ingebouwd in het handelen van de banken. Toch willen de leden dat 
er meer onderzoek naar gedaan wordt en Arco Roos geeft aan dit uit te zoeken voor 
het bestuur. (Actiepunt: deposito garantie uitzoeken en eventueel aanbeveling 
doen aan het bestuur) 

Er wordt vanuit de leden gevraagd waarom het hekwerk is schoongemaakt met een 
hogedrukreiniger. Deze manier van werken heeft de verf weggevaagd. Richard 
Verbeek geeft aan dat de aannemer in eerste instantie met een zachte zeep en 
handmatig het hekwerk wilde schoonmaken, echter dit was niet te doen. Het hekwerk 
was het meest vies tussen de betonnen rand van het dek en de balken aldaar en 
daar was met de hand niet bij te komen. Een lid geeft aan dat het zonde was van al 
het werk van vorig jaar, maar Richard Verbeek geeft aan dat vorig jaar alleen de 
leuning is geverfd en niet het hekwerk. Een ander lid geeft vervolgens aan dat er al 
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meerdere blaasjes in de nieuwe verflaag van de leuning aan de Turfberg zijn 
ontstaan en dat ook door verhuizers de leuning beschadigd is. Richard Verbeek gaat 
met de aannemer de blaasjes in het verf bekijken. Volgens een ander lid was deze 
verfbehandeling een garantiezaak en wil graag dat het bestuur uitzoekt of dit verhaald 
kan worden op de oude schilder. (Actiepunt: verflaag bekijken leuningen Turfberg 
en uitzoeken garantie). 

4. 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 het afgelopen bestuursjaar komen niet boven de begroting uit en het 
opgebouwd vermogen neemt verder toe en de fondsopbouw voor het groot 
onderhoud lijkt voldoende te zijn. Ook heeft de kascommissie bestaande uit de heren 
Dhr. A.J.L. Amptmeijer, dhr. F. van Steveninck en dhr. M. Velders de boekhouding 
gecontroleerd en geen fouten of ongeregeldheden gevonden. Op grond van de 
verklaring van de kascommissie wordt aan het bestuur décharge verleend door de 
vergadering. Voor het volgend bestuursjaar is een nieuwe kascommissie 
samengesteld, die bestaat uit Dhr. A.J.L. Amptmeijer, dhr. F. van Steveninck en dhr. 
M. Velders. 

 
 4a.  Michael Jurriaans geeft aan nog maximaal 1 jaar voorzitter te willen zijn, maar 

dat de vereniging vanaf de ALV in 2016 een nieuwe voorzitter zal moeten zoeken. De 
andere bestuursleden geven aan hun werkzaamheden voorlopig voort te zetten. Het 
bestuur doet een dringend beroep op de leden om zich beschikbaar te stellen als 
voorzitter. 

 
Na een korte pauze wordt de vergadering weer hervat. 
 

5. Door de brand op oudejaarsavond is de voorbereiding voor het onderzoek van het 
proefvlak op Tichelberg zuid enigszins vertraagd. Ook willen we het advies van 
Hageman opvolgen en de bovenkant van het dek ter hoogte van de brandhaard 
onderzoeken op mogelijke brandschade. Dit onderzoek zal als eerste en/of eventueel 
parallel aan het andere onderzoek plaatsvinden. Het bestuur zal proberen nog voor 
de zomervakantie het onderzoek aan de bovenzijde te starten. Dhr. van Beek heeft 
een aantal vragen over het dekherstel in 1984 en het bestuur heeft daar zoveel 
mogelijk antwoord op gegeven. De spankabels in de dekken zijn in 1984 
geïnspecteerd en daaruit bleek dat veel van de kabels waren geknapt. Dit betekende 
dat ongeveer een kwart van de kabels moesten worden vervangen. De oude kabels, 
in een open omhulling gevuld met een olieachtige substantie, die nog in orde waren, 
zijn niet vervangen. De nieuwe kabels zijn in de oude gaten opnieuw opgespannen 
en daarna geïnjecteerd met een soort hars die verhard is, waardoor de kabels nu 
vast in het beton liggen. We hebben in ons dek dus twee verschillende soorten 
spankabels: de oude, los in een open omhulling, gevuld met olie en de nieuwe kabels 
in een vaste omhulling met hars.  

 

6. De voorzitter vertelt dat Tjarda Driessen is verder gegaan met haar onderzoek naar 
de splitsingsakten en de eigendomsverklaring daarin omtrent de weg onder de 
dekken. Het blijkt dat niet iedere notaris dit eigendom juist heeft gepasseerd en ook 
het kadaster heeft niet altijd de gegevens goed verwerkt. De uiteindelijke conclusie is 
dat er een aantal eigendomsakten niet juist juist zijn en dat oude eigenaren formeel 
nog steeds een deel van de weg in hun bezit hebben. Deze moeten eruit gefilterd 



Huiseigenaren Vereniging  
Meerzicht Bergwijk 
 

 

Secretariaat: Tichelberg 36, 2716LM Zoetermeer • T: 079-3212271 • E: info@hvmb.net  Pagina 4 van 4 
I: www.hvmb.net • KvK nr.: 40409585 • Bank: ING IBAN: NL49 INGB 0004 3170 93 

worden en dit eigendom weer terug te krijgen bij de rechtmatige eigenaar.  

 

7. Op oudejaarsdag 2014 hebben we de brand gehad op Tichelberg noord. Na deze 
brand is het wenselijk en noodzakelijk om te zorgen dat dit niet meer gebeurd. We 
hebben daaruit de volgende lessen getrokken: 

a. We moeten nagaan of de woningen “op het dek” ook onder de 
opstalverzekering van de HVMB gebracht kunnen worden. 

b. Zorg dat de garages in hun geheel zijn afgesloten. Laat geen opening meer 
boven de garagedeur. 

c. Gebruik de losse garages uitsluitend als garage. Niet voor bedrijfsmatige 
doeleinden en/of (grootschalige) opslag van materialen. 

d. Wees terughoudend met de opslag van brandbare materialen in de garage 
(gastank etc., zeer brandbare stoffen). 

e. Installeer rook/brand melders. 
f. De plafonds zijn kwetsbaarder dan u denkt. De spankabels liggen soms heel 

dicht bij de oppervlakte. Boor daarom absoluut geen gaten in het dek.  
g. Overtuig u ervan dat de inboedel van uw garage is verzekerd. 

 

8. Tijdens de behandeling van het financiële overzicht wordt een fout geconstateerd in 
de berekening van de kosten voor vervangen van de bitumen laag. Echter klopt het 
eindbedrag van de reservering wel en zal het bedrag per vierkante meters aangepast 
worden. De voorzitter geeft aan dat de vereniging in de toekomst ook fondsopbouw 
moet gaan doen voor de betonplaat en de spankabels. Momenteel wordt er hiervoor 
geen geld opzij gelegd. Vanuit de leden komt nu het verzoek dat dan ook de 
kostenverhoudingen tussen de huiseigenaren en de garage-eigenaren moet worden 
aangepast. Het bestuur geeft aan dat dit in de gewijzigde splitsingsaktes is 
vastgelegd en niet gewijzigd kan worden. De vergadering gaat akkoord met de 
begroting zoals voorgesteld door het bestuur.  

Het bestuur acht het verantwoord de contributie in 2015 niet te verhogen. De 
voorzitter legt uit dat we met de plannen van het groot onderhoud iets uitlopen, 
waardoor het vermogen nog verder zal toenemen en voldoende is voor de 
gefaseerde uitvoering van het geplande groot onderhoud. Ook de eventuele keuze 
van dekbedekking zal een kosten reductie kunnen geven waardoor de fondsopbouw 
zoals nu gepland, naar verwachting voldoende zal zijn. De vergadering gaat akkoord 
met de voorgestelde contributie van 690 euro per huiseigenaar en 69 euro per 
garage-eigenaar. 

9. Bij de rondvraag wil een patio-eigenaar graag weten of hij vloerverwarming kan laten 
maken in zijn woning. Het algemene antwoord daarop is ja, mits de vloer niet te 
zwaar wordt en de spankabels niet worden beschadigd. Ook wordt vanuit de 
vereniging aangegeven dat zij de inspanningen van het bestuur omtrent de brand en 
de afwikkeling daarvan als zeer positief ervaren en het bestuur mag een applaus 
ontvangen van de vereniging. 
 

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. 


