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1. Onderhoudsplannen voor 2013 

De onderhoudsplannen voor 2013 zijn als volgt omschreven:  

STABU AARD VAN HET WERK BEGROTING OMSCHRIJVING 

14 Buitenriolering € 200 • ontstoppen hemelwaterafvoeren 

• reparatie hemelwaterafvoer door schade 

15 Terrein verhardingen € 5.100 • vervangen kapotte tegels en het nastellen hiervan 

• proefvlakken met dreentegels ter voorbereiding op dekrenovatie 
2016 

21 Beton- en pleisterwerk € 21.500 • repareren beton en pleisterwerk keerwanden en borstwering 

• repareren onderkant dek tpv spankabels en constructieve wanden 
(voor zover het de gemeenschappelijke delen betreft; de rest van de 
reparatiekosten dient door de privé-eigenaren betaald te worden) 

• bouwkundig advies keerwanden 

24 Ruwbouwtimmerwerk € 800 • monteren nieuwe boeiboorden aan goot van de afdakjes boven de 
trappen aan de Turfberg en de Tichelberg 

32 Trappen en balustraden € 9.250 • onderhoud stuiknaden in de leuning van de balustraden 

• controleren en zonodig repareren van houten leuningen op beton 

• repareren van schade aan de balustraden 

• algengroei verwijderen ivm schilderen 

33 Dakbedekking € 13.500 • repareren scheuren 

• vervangen dilatatievoegen  

• digitaal opmeten van het dekoppervlak 

43 Metaal en kunststofwerk € 200 • vervangen beschermkap hemelwaterafvoer 

• onderhouden beschermkappen  

46 Schilderwerk € 18.900 • controleren schilderwerk balustraden, houten leuningen op beton en 
zijkanten garages en waar nodig repareren 

• schilderen extra laag op leuning balustraden en houten leuning op 
beton 

• schilderen boeiboord van dakgoot afdakjes 

• schilderen betonnen (pleisterwerk) keerwanden en borstwering 

• verwijderen van graffiti 

Totaal € 69.450  

Toelichting:  

Beton- en pleisterwerk. Afgelopen jaar is een visuele inspectie van het betonwerk en de spankabels uitgevoerd. Op 
grond daarvan is het bestuur geadviseerd om een meer diepgaande inspectie uit te laten voeren. Het Bestuur wil dat 
doen, maar plaatst dat ook in het kader van de voorbereiding van het groot onderhoud in 2016. Eerst moet duidelijk zijn 
hoe de staat is van het betonwerk en de spankabels en wat er aan eventuele reparatie dient plaats te vinden en wat de 
kosten daarvan zijn, voordat verder gegaan kan worden met de voorbereiding van het groot onderhoud. Het bestuur wil 
zich door een onafhankelijk adviesbureau laten adviseren en begeleiden, zowel t.a.v. het betonwerk en de spankabels 
als t.a.v. het groot onderhoud. Tijdens de vergadering zal de laatste stand van zaken worden meegedeeld. Het bedrag 
ad € 21.500 is het bedrag dat afgelopen jaar ook was gereserveerd. Het is op het moment dat deze stukken worden 
opgemaakt niet duidelijk of dit bedrag voldoende is. Indien daarover ook tijdens de ALV geen duidelijkheid verschaft kan 
worden en het bedrag substantieel hoger wordt dan € 21.500, stelt het bestuur voor later in het jaar een aparte 
ledenvergadering te houden. Het is niet uit te sluiten dat dit zal leiden tot een besluit om de contributie verder te 
verhogen. 
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2. Meerjarenonderhoudsplan 

Zie hiervoor de bijlage. Dit overzicht geeft een samenvatting van de onderhoudsplannen en de kosten daarvoor voor de 
komende tien jaar. Tijdens de ALV zal een toelichting worden gegeven. Gespecificeerde informatie over het 
meerjarenonderhoudsplan is ook voorhanden en in te zien bij de technische commissie van het bestuur.  

3. Contributie 

Omdat we de afgelopen jaren flink aan ons vermogen hebben gewerkt om voorbereid te zijn op het algehele groot 
onderhoud aan het dekoppervlak in 2016, zouden we nu zover zijn dat volgens plan dat onderhoud in 2016 kan worden 
uitgevoerd. Dit tijdstip komt overeen met een inschatting van de technische levensduur van de dekken zoals dat in 2006 
al per brief aan de leden is gemeld. Door de onverwachte kosten voor reparatie aan de spankabels en het betonwerk, 
en gelet op het verwachte negatieve saldo na het onderhoud van het dekoppervlak in 2016 indien de contributie niet 
verhoogd zou worden is het bestuur helaas van mening dat de contributie nu helaas wel verhoogd moet worden. In de 
begroting voor 2013 is daarom gerekend met een structurele verhoging van de contributie ten opzichte van het 
afgelopen jaar met 2%. Dit is afgerond voor een woning inclusief één bijbehorende garage € 676 en voor elke 
afzonderlijke garage € 67.  

4. Begroting 

  Totaal 

A. Inkomsten   

1. contributies € 67.699  

2. rente € 11.289  

Totaal inkomsten  € 78.988 

B. uitgaven   

1. onvoorzien onderhoud € 1.000  

2. gepland onderhoud € 69.450  

3. beheerskosten € 4.360  

Totaal uitgaven  € 74.810 

Saldo  € 4.178 

Toelichting op de begroting 

A1: We zijn ervan uitgegaan dat de contributies per woning met bijbehorende garage en per afzonderlijke garage na 
instemming van de ALV verhoogd worden met ±2%. Dat betekent 83 x € 676 + 173 x € 67 = € 67.699.  

A2: De rente is afgelopen jaren flink gedaald maar het vermogen is gestegen. We gaan proberen de rente omhoog te 
brengen maar dat mag niet leiden tot meer risico.  

B1: Hier moet worden gedacht aan klein onderhoud en onvoorziene reparaties als gevolg van lekkages e.d.. 
B2: Dit is het voor het lopende jaar geplande onderhoud. Gespecificeerd is dit als volgt:  

• Buitenriolering:     €      200 

• terreinverhardingen: :   €   5.100 

• Beton- en pleisterwerk:    € 21.500 

• Ruwbouwtimmerwerk:    €      800 

• Trappen en balustraden:    €   9.250 

• Dakbedekking     € 13.500 

• Metaal- en kunststofwerk:   €      200 

• Schilderwerk:     € 18.900 

• Totaal      € 69.450 
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B3: Uitsplitsing van de beheerskosten:  

• Abonnementen en contributies   €   200 

• Bestuurs- en vergaderkosten   €   900 

• Administratie, drukwerk en verzendkosten €   330 

• Verzekeringen     € 2230 

• Bankkosten     €   200 

• Onvoorzien     €   500 

• Totaal      € 4360 

5. Meerjarenraming 

Hiervoor wordt verwezen naar de bijlage. Dit overzicht geeft inzicht in de kosten en vermogensontwikkeling voor de 
komende tien jaar. De meerjarenraming houdt rekening met een fictieve rente van 2%. De kostenposten, m.u.v. die van 
het geplande onderhoud, zijn telkens vermeerderd met een fictieve consumentenprijsindex van 2%.  

Het is nu nog onzeker hoe hoog het bedrag voor onderhoud precies gaat worden, omdat het bedrag dat gemoeid is met 
de reparatie van het betonwerk en de spankabels nog niet bekend is. Indien het bestuur niet zou voorstellen om de 
contributie structureel te verhogen met de eerder genoemde 2%, zou in 2016 een tekort ontstaan. Nu is in de 
meerjarenraming voorlopig sprake van een bescheiden positief saldo van € 4.648 in 2016 inplaats van een tekort. 
Nadrukkelijke wordt opgemerkt dat, zodra de kosten van de reparatie van het betonwerk en de spankabels definitief 
bekend zijn, er misschien een nieuwe ledenvergadering bijeen wordt geroepen die kan besluiten hoe de ontwikkeling 
van de contributie er dan uit moet zien.  

Zoetermeer, 5 maart 2013, 
Namens het bestuur van de HVMB 

P.J.J. Laarman 
secretaris 


