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Huiseigenaren Vereniging Meerzicht Bergwijk 

 
Notulen reguliere ALV op dinsdag 30 mei 2017 

 
Agenda punten 
 

1. Opening, algemene mededelingen en vaststelling agenda. 

 

Dhr. Oosterveer (secretaris & vicevoorzitter) heet iedereen van harte welkom en 

geeft aan dat de notulist in de file staat en iemand anders zal notuleren. Hij stelt het 

bestuur en de externe adviseur voor: 

- Richard Verbeek,  coördinator technische commissie,  

- Kees van Driel, penningmeester 

- Ewoud Blom, extern adviseur techniek  

 

Er zijn aanvullingen op de agenda. 

 

2. Bespreking notulen vorige (extra) ALV van 16-02-2017. 

3. Verkiezing nieuwe voorzitter 

4. Verslag van het bestuur over verenigingsjaar 2016 

5. Aktiepuntenlijst. 

6. Financieel verslag van het bestuur over verenigingsjaar 2016. 

7. Verslag van de kascommissie, décharge aan het bestuur en samenstelling nieuwe 

kascommissie. 

8. Vrijwilligersvergoeding voor het bestuur  

9. Bespreking groot onderhoud, en vaststelling aannemer,  

10. Financiële status begroting 2017 en contributie 2017. 

11. punt 5 vorige ALV inkopen patio’s in het groot onderhoud 

12. Rondvraag en sluiting van de vergadering. 

 

Dhr. Van Zonneveld geeft als opmerking dat hij vindt dat de stukken m.b.t. deze ALV (te) 

laat op de website beschikbaar waren en dat hij onvoldoende tijd had gekregen om deze 

te bestuderen. De vice-voorzitter vraagt aan de vergadering of deze ALV uitgesteld moet 

worden om meer tijd te hebben voor de stukken, maar de aanwezigen willen de 

vergadering voortzetten. 

 

 

2. Bespreking notulen vorige (extra) ALV van 16-02-2017 

Conceptverslag  HVMB van februari 2017 heeft iedereen doorgenomen en er zijn 

geen opmerkingen of aanvullingen op de notulen. De notulen wordt vastgesteld.  
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3. Verkiezing nieuwe voorzitter 

Aan de vergadering wordt gevraagd of iemand anders zich als kandidaat voorzitter 

wil aanmelden. Niemand meldt zich aan. De enige kandidaat voorzitter wordt aan de 

vergadering voorgesteld: Arie Amptmeijer, patio-eigenaar en sinds maart 2013 

woonachtig op de Turfberg 40. Hij wil het voorzitterschap op zich nemen en aan de 

vergadering wordt gevraagd of iemand bezwaar heeft tegen zijn benoeming. Dan 

wordt met algehele stemmen Arie Amptmeijer benoemd tot voorzitter.  

 

 

4. Verslag van het bestuur over verenigingsjaar 2016 

De notaris wacht op terugzending van de brieven. Hij heeft aangegeven de huidige 

wijziging (met fout) te willen gebruiken om de wijziging door te voeren. Er is weinig 

vooruitgang. Het bestuur vraagt de aanwezigen om de brief te ondertekenen en 

terug te sturen. Een patio eigenaar geeft aan een nieuwe brief van de notaris te 

willen ontvangen om alles goed te krijgen. Het bestuur gaat dit doorgeven aan de 

notaris. 

 

 

5. Aktiepuntenlijst. 

 
Nr: Datum:  Omschrijving:      Status: 
1 14-04-2015 Brief aansprakelijkheid schrijven aan gemeente.  In behandeling 
6 19/04/2016 Notaris benaderen voor de splitsingsakten  In behandeling 
8 28-06-2016 Splitsingsakten pleintjeswoningen   In behandeling 
9 28-06-2016 Keerwand t.h.v. Turfberg 15 staat scheef  In behandeling 
10 28-06-2016 scheur in funderingswand t.h.v. Turfberg 39  In behandeling 
11 16-02-2017 Verschillen onderhoudsprijzen bespreken  In behandeling 
12 16-02-2017 Uitleg sleutelverdeling in volgende ALV   In behandeling 
 

Nr. 1: We zijn met de gemeente met de gemeente in gesprek. Zij zullen een 

bijeenkomst organiseren om hun renovatieplannen aan de bewoners te presenteren. 

 Nr. 6: De notaris is nog steeds bezig met de splitsingsakten. 

Nr. 8: Blijft openstaan tot na het groot onderhoud. Daarna wordt dit opgepakt. 

Nr. 9 en 10: worden tijdens het groot onderhoud in 2018 opgepakt. 

Nr.11 De verschillen in onderhoudsprijzen is uitgelegd aan dhr. Laarman. 

Nr 12: De verdeelsleutel wordt als volgt uitgelegd: 

Er zijn 256 garages met 256 garage-eigenaren. Die betalen ¼ van de totaalprijs van de 

jaarlijkse contributie aan de HVMB. Daarbij zijn er 83 woningen en de 

woningeigenaren betalen ¾  van de totaalprijs van de jaarlijkse contributie van de 

HVMB. Dus de woning-eigenaren (die ook een garage hebben) betalen 1/256 * ¼ van 

100% + 1/83 * ¾ van 100% hetgeen ongeveer 1,001% voor een huis-eigenaar is en 

0,0977% voor een garage-eigenaar. Dit is de verhouding van 1:10 die genoemd wordt 

in het informatieboekje. Nr. 12 is nu afgehandeld. 
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6. Financieel verslag van het bestuur over verenigingsjaar 2016. 

Het bestuur geeft aan dat door de lagere rente de inkomsten dit jaar (weer) iets lager 

is uitgevallen dan voorgaande jaren. Ook is er meer geld uitgegeven aan juridisch 

advies (advocaat inzake het hoger beroep) en technisch advies (bewoners 

participatie). Omdat we vorig jaar (2016) het eindbedrag uitgekeerd hebben 

gekregen van de verzekering van de brand, staat deze ook vermeld. We hebben als 

HVMB alle kosten vergoed gekregen van de verzekering. Door lagere rente inkomsten 

en hogere technische- en juridische advieskosten is het batig saldo 20.000 euro lager 

dan begroot. Desondanks hebben we dit jaar een batig saldo van 21.000 euro aan de 

reserves voor het groot onderhoud kunnen toevoegen.  

 

 

7. Verslag van de kascommissie, décharge aan het bestuur en samenstelling nieuwe 

kascommissie. 

Het verslag van de kascommissie wordt aangeboden aan de vergadering en wordt 

met algehele stemmen akkoord bevonden. Er wordt décharge verleend aan het 

bestuur. Er wordt een nieuwe kascommissie aangesteld die bestaat uit: Cees 

Klein,  Jan Paardekam en Marcel Velders 

 

 

8. Vrijwilligersvergoeding voor het bestuur 

Het bestuur is de afgelopen jaren enorm druk bezig geweest om alles rond te krijgen 

voor het groot onderhoud. Omdat hierin veel tijd is gaan zitten vraagt het bestuur 

om een bestuursvergoeding ter hoogte van de contributie van een huis-eigenaar 

(690 euro). Dit zal in eerste instantie van tijdelijke aard zijn (3 jaar). Na het groot 

onderhoud kan dit aangepast worden. Na enkele opmerkingen uit de zaal wordt dit 

verzoek na stemming goedgekeurd. 

 

 

9. Bespreking groot onderhoud, en vaststelling aannemer. 

Het bestuur laat via een spreadsheet zien dat er 3 aannemers (van de 4) een offerte 

hebben uitgebracht waarbij 1 van de 3 een scherpe aanbieding heeft neergezet. De 

andere twee aannemers zijn fors duurder. Een van de aannemers heeft een 

totaalprijs neergelegd voor alle werkzaamheden in het bestek, maar is 15% duurder 

dan de andere. Het bestuur vraagt aan de vergadering om verder te praten met de 

goedkoopste aannemer om daarmee om de tafel te gaan zitten om tot een vergelijk 

te komen. De vergadering gaat met een meerderheid van stemmen hiermee 

akkoord. 

 

 

10. Financiële status begroting 2017 en contributie 2017. 

Het bestuur geeft aan de begroting voor het groot onderhoud in 2017 rond te krijgen 

met een contributie die gelijk is aan die van de voorgaande jaren. Daarbij komt er 

dan 70.000 euro binnen waarbij geld gereserveerd wordt voor de technisch adviseur 

en de advocaat die bezig is met het hoger beroep proces. De vergadering gaat 

akkoord met de begroting en de hoogte van de contributie. 
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11. punt 5 vorige ALV inkopen patio’s in het groot onderhoud. 

Het bestuur heeft op 16 mei 2017 een vergadering belegd met de patio-eigenaren. 

Hierin heeft het bestuur van gedachten gewisseld met de patio-eigenaren over het 

groot onderhoud van de patio-binnentuin. Het bestuur wil graag dat de patio-

binnentuin ook een nieuwe bitumen laag krijgt en het liefst gemaakt door dezelfde 

aannemer zodat de garantie regeling van één dezelfde aannemer komt.  

 

12. Rondvraag en sluiting van de vergadering. 

Vraag van? 

 

Na de vragen wordt de vergadering door de voorzitter gesloten. 

 

 

 


