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1. Inleiding/algemeen 

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 secretariaat. De HVMB is 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden 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, keerwanden, 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’en. Tot die VvE’en 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’en maar in de praktijk zijn zij om onderhoudstechnische 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 contributie voor het volgende jaar.  

6. Bestuur: Een voltallig bestuur kan bestaan uit een voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris, 
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 gevoerde (financiële) beleid en stelt het de begroting 
en meerjarenraming 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 betaalbaarstelling 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 stemmen voor een woningeigenaar en één stem voor een garage-eigenaar. In de meeste 
gevallen volstaat een meerderheid van stemmen voor te nemen besluiten.  

2. Bestuursverslag over het afgelopen jaar 2012 

1. Het bestuur: Het bestuur van de HVMB heeft in wisselende samenstelling in het bestuursjaar 2012 zesmaal 
vergaderd. Het bestuursjaar begon in de volgende samenstelling: voorzitter ad interim, tvs. secretaris: dhr. Laarman, 
penningmeester: dhr. Van Driel en bestuurslid voor techniek en onderhoud (Technische Commissie): dhr. Verbeek. 
Tijdens de algemene ledenvergadering zijn er verkiezingen gehouden voor nieuwe leden van het bestuur. Kandidaat-
bestuursleden zijn op dat moment dhr. Jurriaans, dhr. Oosterveer, dhr. Van Zonneveld en dhr. Vissers. De kandidaat 
voor het voorzitterschap wordt rechtstreeks verkozen. De overige functies worden later binnen het bestuur over de 
nieuwe leden verdeeld. Helaas moet dhr. Vissers het bestuur al weer snel vanwege te drukke werkzaamheden 
verlaten.  
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De samenstelling van het bestuur is daarna als volgt:  

• voorzitter: Dhr. Jurriaans;  

• secretaris en plv, voorzitter: Dhr. Laarman;  

• penningmeester: Dhr. van Driel;  

• bestuurslid voor techniek en onderhoud: Dhr. Verbeek;  

• bestuurslid voor techniek en onderhoud: Dhr. Oosterveer;  

• bestuurslid voor techniek en onderhoud: Dhr. Van Zonneveld. 
De laatste drie leden vormen samen de Technische Commissie.  

2. Algemene Ledenvergadering: De algemene ledenvergadering is gehouden op 28 maart 2012. Tijdens deze algemene 
ledenvergadering neemt dhr. Jurriaans, tot de verkiezing van de nieuwe bestuursleden heeft plaatsgevonden, de rol 
van notulist op zich. Daarna neemt hij het voorzitterschap over en neemt dhr. Laarman zijn rol als secretaris weer op. 
De ALV is gehouden in de basisschool “De Pyramide”. Na afloop is er gelegenheid geboden om een drankje en een 
hapje te nuttigen, waar goed gebruik van is gemaakt. Voor het verslag van de ALV wordt verwezen naar het separaat 
bijgevoegde document.  

3. Ledenbestand: De eigenarenvereniging HVMB omvat 83 woningen en 256 garages. De eigenaren van de 83 
woningen hebben ten minste één garage. In theorie bestaat de vereniging dus uit 256 eigenaren maar doordat 
sommige huiseigenaren meer dan één garage in bezit hebben is het daadwerkelijke aantal kleiner.  

4. Contributie: Jaarlijks wordt besloten of, en zo ja, hoe groot een contributieverhoging moet zijn. Voor het jaar 2012 was 
de contributie, gelijk aan die van het vorig jaar 2011, vastgesteld op € 663 voor een huiseigenaar, inclusief één 
garage en € 66 voor een eigenaar van een afzonderlijke garage. Dat betekent dat de inkomsten aan contributie in 
principe 83 x 663 + 173 x 66 = € 66.446 bedragen. De contributie voor de eigenaren van huizen en hun garage(s) kan 
via een incassomachtiging in drie termijnen worden betaald, de contributie voor de eigenaren van afzonderlijke 
garages alleen jaarlijks.  
Ondanks herhaaldelijk aandringen, met name van onze penningmeester, en de verschillende aanmaningsbrieven zijn 
er toch telkens leden die niet of niet tijdig aan hun verplichtingen voldoen. Het bestuur heeft over dit probleem advies 
ingewonnen, vooral over de mogelijkheid om achterstallige contributie te innen via een incassobureau en 
deurwaarder. Het bestuur heeft besloten de ALV te vragen om machtiging te verlenen om tot dergelijke stappen over 
te gaan (zie het (concept)incassobesluit dat als bijlage is bijgevoegd).  

5. Financiën: Het bestuursjaar 2012 begon met een vermogen van € 489.514 en eindigde met € 564.437. Het resultaat 
is € 74.923. Dat is ons overschot van 2012 wat aan ons vermogen wordt toegevoegd. De rente is steeds wisselend 
en moeilijk aan te geven. Gemiddeld haalden we een rendement van 1,87%. Het meeste staat bij de ING en is wel 
veilig. We hebben overwogen om ons geld op een rekening bij een andere bank te zetten, bijvoorbeeld een speciale 
rekening voor VvE’en maar dat was bij SNS-Reaal. We zijn overigens gaarne bereid ons door ter zake deskundigen 
te laten adviseren. Voor uitgebreider inzicht in de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven wordt verwezen naar het 
financieel verslag over 2012. Op 31 december 2012 was nog € 3.287,50 aan contributie niet betaald1. Voor 2012 
betreft dit 5 woningeigenaren (€ 2.235,=) en 2 garage-eigenaren (€ 132,=).  

6. Verzekeringen: Het bestuur heeft het pakket verzekeringen van onze vereniging kritisch onder de loep genomen. 
Daarbij bleek dat de polissen niet voldoen aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden. Een nieuw pakket aan 
polissen is thans in voorbereiding en Safiro Verzekeringen zal opgedragen worden om als tussenpersoon voor de 
verzekeraar op te treden. Het pakket verzekeringen bestaat daarna uit de volgende onderdelen:  
a. opstalverzekering: Deze moet het herstel van schade dekken aan het dek als gevolg van brand, ontploffing e.d.. 

Het dek is technisch gezien één geheel. Het is daarom niet mogelijk gebleken alleen die delen die gezamenlijk 
eigendom zijn (“de onverdeelde delen”) adequaat te verzekeren. Een voorstel om de verzekeringskwestie eens 
definitief goed aan te pakken is verwoord in een conceptbesluit “Verzekeringen HVMB” (zie bijlage). Voordat we 
die verzekering ook daadwerkelijk geregeld hebben, zijn we een paar maanden verder. Daarom gaan we er van 
uit dat we in 2013 een half jaar premie betalen.  

                                                           
1 Voor 2008 is dit nog € 560, voor 2010 is dit nog € 360 en voor 2012 is dit € 2.367 
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b. bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering: hiermee moet voorkomen worden dat bestuursleden voor hun eigen 
vermogen aansprakelijk gesteld worden voor handelingen die als bestuurslid voor de HVMB gedaan worden. 
Deze verzekering wordt afgesloten voor € 230,00 per jaar.  

c. wettelijke aansprakelijkheidsverzekering: Deze verzekering dekt de schade aan derden die door toedoen van de 
vereniging is ontstaan.  

Voor een rechtsbijstandverzekering heeft het bestuur niet gekozen omdat we in voorkomend geval ook tegen een 
geringe vergoeding juridische hulp kunnen krijgen van VvE-belang, waar we lid van zijn.  

7. Onderhoud en reparatie: In de loop van het jaar heeft de technische commissie (TC), behalve het organiseren en 
(laten) uitvoeren van het niet geplande onderhoud, erg veel werk verricht voor de voorbereiding van het grote 
onderhoud aan de oppervlakte van het dek in 2016. Daarnaast heeft onder begeleiding van de TC een grote inspectie 
plaatsgevonden van de staat van het dek en in het bijzonder de staat van de spandraden.  
Het door de gemeente aangekondigde onderhoud aan de trappen naar de dekken van de Tichelberg 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 en diverse individuele leden hebben 
hiertegen meermalen bezwaar gemaakt. De gemeente heeft ook met een boomkap en snoeiwerkzaamheden de 
keerwand langs de opgang aan de noordzijde naar de Turfberg beschadigd. De keerwand is nu verwijderd en de 
gemeente is niet van zins om de situatie in de oude staat terug te brengen omdat door de waterloop het hout toch 
weer zou verrotten. Ook hiertegen is door plaatselijke bewoners en het bestuur bezwaar gemaakt. Tenslotte is een 
schade aan het hekwerk bij de Turfberg 25 door een vuilniswagen weliswaar provisorisch gerepareerd maar de 
gemeente heeft de schade nog steeds niet vergoed2. Definitieve reparatie is dit jaar 2013 gepland.  
De geplande onderhoudswerkzaamheden waarvoor in de begroting van 2012 een bedrag van €40.000 was 
gereserveerd, zijn nog niet uitgevoerd om de volgende redenen:  
Reparatie dilatatievoegen (begroot € 10.000): Voor een definitieve aanpak van dit probleem moest eerst degelijk 
onderzoek worden verricht. Er is ter hoogte van de Tichelberg 24/25-32 een geslaagde proefreparatie uitgevoerd en 
daarna zijn offerten aangevraagd voor de rest. De reparatie van de rest van de dilatatievoegen op de Tichelberg (3x) 
en op de Turfberg (6x) is opgenomen in de planning van dit jaar 2013.  
Beton- en pleisterwerk reparaties (begroot € 20.000): Uit inspecties blijkt dat dit misschien veel meer gaat omvatten 
dan verwacht. Ook deze reparaties zijn opgenomen in de planning voor 2013.  
Schilderwerk aan muren en plafonds (begroot € 10.000): Dit werk kan pas worden verricht als de reparaties aan het 
beton- en pleisterwerk zijn uitgevoerd. Daarom is ook dit opgenomen in de planning voor 2013.  

Overzicht van de daadwerkelijke uitgevoerde onvoorziene onderhoudswerkzaamheden in 2012:  

NR. AARD VAN HET WERK KOSTEN OMSCHRIJVING 

1 Buitenriolering € 29,75 ontstoppen hemelwaterafvoer 

2 Betonwerk  inspectie betonnen dekconstructie met name gericht op de 
verkleuring in de betonreparaties aan de onderkant van het dek 
ter plaatse van de spankabels 

3 Balustrade € 445,96 herstellen van schade aan de balustraden 

4 Metaalwerk € 146,37 vastzetten metaalwerk dek 

5 Diversen € 7,14 monteren afdekplaatje elektradoos 

Totaal € 629,22  

8. Communicatie: De website van de HVMB (www.hvmb.net) om sneller en beter de leden van de vereniging te kunnen 
informeren over allerlei zaken is nog steeds in ontwikkeling maar al wel te bezoeken. Getracht wordt daarop alle voor 
de leden interessante informatie te plaatsen, zoals ook een digitale nieuwsbrief. Ook willen we meer gebruik gaan 
maken van de e-mail adressen van de leden om informatie door te geven.  

9. Eigendom, splitsing en onderhoud: Herhaaldelijk is tijdens algemene ledenvergaderingen gediscussieerd over de 
vraag welk deel van de complexen aan de Tichelberg en de Turfberg behoren tot het individuele eigendom en dus 
door de individuele eigenaren onderhouden moet worden, welk deel behoort tot het gemeenschappelijke eigendom 
van de bewoners en door de HVMB onderhouden moet worden en welk deel weliswaar tot het gemeenschappelijke 

                                                           
2 De voorzitter en de secretaris hebben op 17 januari j.l. met de wethouder van de gemeente over deze zaken gesproken.  
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eigendom behoort maar door de gemeente onderhouden moet worden. Ook is er al door velen een stukje over 
geschreven. Nu het moment voor het grote onderhoud aan het dekoppervlak in 2016 dichterbij komt en herhaaldelijk 
gesproken wordt over de reikwijdte van de werkzaamheden, is duidelijkheid gewenst. Het heeft immers direct invloed 
op de uitgaven en de begroting van de HVMB. Het probleem is veroorzaakt doordat ten tijde van de overdracht van 
het bouwterrein door de gemeente aan de Stichting Eigen-Woningbezit en de woningen daarna aan de kopers, er 
geen precedent was op basis waarvan notarissen de akten van splitsing en levering adequaat konden opstellen. Op 
dit moment is een document in ontwikkeling waarin getracht wordt deze duidelijkheid definitief te verschaffen. Voor 
het opstellen van dit document worden diverse splitsingsakten, reglementen van splitsing en akten van levering 
(eigendomsbewijzen), kadastrale gegevens en archiefstukken van individuele leden geraadpleegd. De secretaris is 
graag bereid om zich door ter zake deskundigen te laten bijstaan.  

10. Kamer van Koophandel: De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin de verplichte contributie bij de 
inschrijving van VvE'en in het handelsregister bij de KvK wordt afgeschaft. De verplichting om VvE’en bij de KvK in te 
schrijven is niet afgeschaft. Het bestuur adviseert nog steeds 3 dit niet te doen omdat dan de kans bestaat dat de KvK 
alsnog de contributie voor de afgelopen jaren moet opeisen.  

3. Financieel verslag over het afgelopen jaar  

3.1 Vermogen per 31-12-2012  

Saldo op bank- en spaarrekeningen 31 december 2011 31 december 2012 

1. ING betaalrekening  € 5.119,52  € 659,63  

2. ING Spaarrekening € 24.147,40  € 339,66  

3. ING kwartaalrekening € 90.497,92  € 20.531,48  

4. ING bonusrekening € 350.000,00  € 527.831,10  

5. Robeco rekening € 3.439,34  € 3.498,67  

Totaal saldo op bankrekeningen  € 473.204,18  € 552.860,54 

te ontvangen rente per 1 januari  € 8.039,00  € 8.352,86  

openstaande contributie € 8.335,00  € 3.287,50  

te verrekenen contributie - € 64,00  - € 64,00  

Totaal overige  € 16.310,00  € 11.576,36 

Totaal  € 489.514,18  € 564.436,90 

vermogenstoename    € 74.922,72 

3.2 Resultatenrekening 2012  

OMSCHRIJVING BEGROTING 2012 REALISATIE 2012 

 BATEN BATEN 

opbrengsten contributie 2012 € 66.447,00  € 66.447,00  

opbrengsten contributie2009   € 766,50  

opbrengsten contributie2008   € 560,00  

totaal opbrengsten contributie  € 66.447,00  € 67.773,50 

rente inkomsten  € 9.790,00  € 9.930,22 

totaal inkomsten  € 76.237,00  € 77.703,72 

 LASTEN LASTEN 

onvoorzien onderhoud € 1.500,00   €629,22  

gepland onderhoud € 40.000,00  € 0  

beheerskosten € 3.041,00  € 2.152,10  

totaal uitgaven  € 44.541,00  € 2.781,32 

Batig saldo  € 31.696,00  € 74.922,40 

 

                                                           
3 Het bestuur adviseert dit mede op grond advies van de KvK zelf  
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3.3 Toelichting en specificaties 

Onze inkomsten in 2012 bestonden uit:  
1. contributies van leden voor het jaar 2012;  
2. contributies van leden door het innen van oude achterstallige contributies;  
3. rente.  

Onze uitgaven in 2012 bestonden uit:  
1. Onvoorzien onderhoud (dit betreft kleine reparaties a.g.v. bijv. lekkages e.d., zie tekst op pagina 4, punt 7) 
2. Gepland onderhoud is door omstandigheden (zie tekst op pagina 4, punt 7) niet doorgegaan 
3. De beheerskosten zijn kosten voor:  

verzekeringen:    €   450,01 
contributies en abonnementen:  €   185,48 
bankkosten:    €   628,87 
bestuurskosten:    €   553,23 
administratie:    €   169,56 
drukwerk:     €   164,95 
Totaal:     € 2152,10 

De oude, achterstallige contributies waren eerder al als voorzieningen afgeschreven maar het bestuur heeft toch besloten 
om te proberen wat van dat geld binnen te halen. Daarom kan dit nu weer als inkomsten worden geboekt. Het kostte ons 
weliswaar extra bankkosten voor het opvragen van oude bankafschriften maar leverde per saldo behoorlijk veel op.  
De vereniging heeft op 31 december 2012 geen schulden.  

Zoetermeer, 5 maart 2013 
Namens het bestuur van de HVMB 

P.J.J. Laarman 
secretaris 


