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Algemene Leden Vergadering VVE Poortgebouw en Woonvereniging Willemina 
11 maart 2018, 16.00 uur 
 
 
Aanwezig  
  
Pieter Jonkergouw, Annette Schermer, Mechtild Linssen, Bart Duvekot, Margreet 
Duinker, Piet van den Boogaard, Ellen van der Linden, Gusta Reichwein (verslag), 
Ingmar van der Bie, Koos Jungen, Kees van Oenen, Hans de Vries, John van der 
Linden, Wouter de Kruijff,  Annemieke Achterhuis, Carla Schroder, Ted Zwietering, 
Marjan Hoogendijk, Stijn Schep, Tineke de Rijk (voorzitter), Pauline van Broekhuizen, 
Pieter van Broekhuizen, Suzanne Uittenbogaard, Mark Nuttall-Smithe, Kine Sittig, 
Gerard Weiss, Annegeer Konijn, Trudi Frankhuizen, Theo Konijn, Cil van Ingen 
Schenau, Lex Veldhuizen, Marijke de Wit. 
  
Afwezig  
  
Marion Bakker, Gerrit Jan Schep, Caroline van Impelen, Jan Verheijden , Birgit Klimke, 
Frank Bloemers, Astrid Wewerinke, Frans Mom, Hans Dijkema, Irene van Groenigen, 
Michiel Reichwein, Ad van Eck, Anouk Verhoeve, Andrea Simal, Matthijs van Bohemen, 
Emmy Malipaard, Regina Kruiderink, Aldo van de Woestijne. 
 
VVE poortgebouw  
  
De stukken zijn vooraf door Wouter afgestemd met de SAG. Op grond hiervan worden 
de agenda van de Woonvereniging en die van de Vereniging Poortgebouw in elkaar 
geschoven.   
 
AGENDA  
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 
Voorzitter: Tineke, notulist: Gusta  
Ingekomen agendapunt over opstalverzekering wordt behandeld bij punt 8. 
 

2. Mededelingen 
a. De voorzitter staat stil bij het overlijden van Lief Keteleer. Wij missen haar. 
b. Kees geeft de laatste stand van zaken m.b.t. de mogelijke splitsing van 

hun appartement: de architecte is bezig met het eerste voorstel (VO), 
daarna zal het definitieve ontwerp (DO) volgen en over ongeveer een half 
jaar zal een aannemer benaderd worden. Wordt vervolgd. 

c. Brief Pieter van Broekhuizen in verband met de erfpacht.  
Na de vorige ALV zijn Annette en Jan informatie gaan verzamelen. 
Annette heeft contact gehad met de notaris maar dat heeft nog niks 
opgeleverd. De bestaande aktes vragen om nader onderzoek. Anna en 
Hans zullen zich hier samen met Annette in verdiepen. Jan wordt 
gevraagd om namens het bestuur mee te kijken. 
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d. Dinsdag 13 maart is er een informatiebijeenkomst over het onderwerp 
bouwlocaties in de stad waaronder mogelijke verdichting van het WG-
terrein. Dit is niet per sé een bedreiging van onze buurt. Hopelijk verschaft 
de bijeenkomst meer duidelijkheid.  

e. N.a.v. het vertrek van onze vaste contactpersoon bij de vorige makelaar 
hebben Hans en Gusta een gesprek gevoerd met makelaardij Gaikhorst, 
gevestigd in de Alberdingk Thijmstraat. Gusta heeft vroeger contact gehad 
met Wilma Bierhaus, een makelaar die gespecialiseerd is in 
wooncollectieven. Zij is inmiddels gepensioneerd en heeft Gaikhost 
aanbevolen. Wouter heeft in het verleden goede ervaringen gehad met 
deze makelaar. Op basis daarvan is gekozen om een duurzame relatie 
aan te gaan met deze makelaar. Naar aanleiding van het gevoerde 
gesprek bevestigt Hans dat de huidige praktijk van een door twee 
makelaars vastgestelde prijs nog steeds helpt om speculatie tegen te gaan 
bij verkoop van appartementen. Voor meer info over de gekozen makelaar 
zie https://gaikhorst.nl/ 

f. Jaarlijkse schoonmaak zaterdag 9 juni 
   

 
3. Conceptverslag van ALV 12 maart 2017 ter vaststelling (bijlage 1) 

Eerst wordt de tekst per pagina en dan naar aanleiding van besproken.  
Op pagina 5 wordt de zin “waarbij het een ieder vrij staat om woonruimte in 
gebruik te geven aan anderen mits er zorgvuldig op wordt toegezien dat anderen 
daar geen last van ondervinden.” geschrapt, omdat de tekst als suggestief wordt 
ervaren.  
Er ontstaat discussie over de huidige Airbnb-praktijk in het Poortgebouw maar dit 
levert geen andere tekstwijzigingen op.  
 
Met bovengenoemde correctie wordt het verslag vastgesteld. 
 

4. Financieel jaarverslag 2017 (bijlage 2)  
a. Toelichting van Wouter, alles is goed verlopen in het afgelopen jaar, zie 

het verslag. Ten behoeve van de individuele belastingaangiftes kan men 

gebruik maken van het overzicht op pagina 14.  

b. De kascommissie heeft een verslag opgesteld  (bijlage 3). Zij prijzen het 

werk van de penningmeester. De commissie adviseert het bestuur 

opnieuw de afspraken met betrekking tot betalingen tegen het licht te 

houden en om ze eventueel nog beter te borgen. Wouter gaat dit samen 

met Frans en Gerrit Jan bekijken.  

c. De kascommissie en de penningmeester krijgen hierbij decharge.  

d. Dank aan Frans voor zijn inzet en deskundigheid gedurende 5 jaar 
lidmaatschap kascommissie.  
Als er mensen zijn die zich kandidaat willen stellen voor de komende jaren, 
graag melden bij Tineke. Er is behoefte aan iemand met enige financiële 
deskundigheid, het kunnen lezen van een resultatenrekening en een 
balans is nodig om deze rol te vervullen.   

https://gaikhorst.nl/
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De jaarrekening wordt – met applaus en lof voor penningmeester Wouter - 

goedgekeurd.  

 
  

5. MJOP (bijlage 4a plus de nagestuurde onderlegger) toelichting Bart  
Tekstcorrectie; het betreft het overzicht van 2018 i.p.v. 2017 
Komend jaar worden reparaties aan de arcades uitgevoerd en zullen de 
kosten ten laste van het onderhoudsbudget komen en worden 8 van de 
bestaande kolommen vernieuwd. De vochtophoping - veroorzaakt door 
volgespoten balustrades met pur - worden aangepakt en daarna worden 
de vloeren gerepareerd en schilderwerk uitgevoerd.  
Daarnaast zullen de vloeren van de inpandige balkons in 2020/2021 
worden vernieuwd. 
Afvoerkanalen gaan onderzocht en zo nodig aangepakt worden naar 
aanleiding van mogelijke corrosie. Daarvoor is geld gereserveerd en er 
wordt scherp gelet op wat de wettelijke voorschriften zijn/worden in 
verband met koolmonoxide. Bij het jaarlijks onderhoud van de cv-ketel 
wordt hierop gecontroleerd. 
Opdracht gegeven aan de schilder om de liggende delen (dorpels) aan de 
zuid en de westzijde opnieuw te schilderen vanwege waargenomen 
barstjes in het nog relatief kort geleden uitgevoerde schilderwerk. 
Naar aanleiding van een vraag van Pieter: de scheurvorming boven de 
kozijnen is niet verontrustend, zie verslag vorig jaar. 
 

Het verloop en de planning van het Meer Jaren Onderhoud Plan wordt  
goedgekeurd.  

 
 

6. Begroting 2018 (bijlage 5) toelichting Wouter 
De begroting wijkt niet af van vorige plannen. Al in januari is het voorstel 
rondgestuurd voor 1% verhoging van de bijdrage in de onderhoudskosten 
dat wil zeggen lager dan de bouwindex (2,4%). SAG heeft ermee 
ingestemd. Vergadering stemt ook in.  
Ted vindt de hoogte van de servicekosten buitenproportioneel en vraagt 
voor de volgende ALV een nieuw voorstel te formuleren voor de langere 
termijn. Kees vraagt zich af of de bijdrage niet te laag is gezien de 
vastgestelde bouwindex van 2,4 %. 
Wouter zegt dat we in afgelopen jaren een meer solide financiële basis 
hebben opgebouwd voor het onderhoud. Deze basis is ook echt nodig 
gezien eerdere ervaringen van onverwacht en noodzakelijk Groot 
onderhoud (ornementen, asbest). De hoogte van de bijdrage moet ook 
beoordeeld worden in het licht van de fiscale aftrekmogelijkheden van het 
onderhoud voor de leden. 
 
De vraag blijft of er opnieuw gekeken kan worden naar de mogelijkheden 
om de servicekosten op termijn te verlagen? En om hierbij in brede zin te 
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inventariseren wat er nu allemaal onder de servicekosten valt en of dat 
wellicht wijziging behoeft. Ted en Theo willen hierover meedenken. Aan 
Jan zal worden gevraagd of hij namens het bestuur wil deelnemen aan 
deze denktank. 
 

De begroting, inclusief de verhoging van de servicebijdrage van 1%, wordt 
vastgesteld.  
 

7. Bestuur 
Stand van zaken functies in het bestuur; 
Voorstel tot benoeming Jan Verheijden als opvolger van Marion Bakker wordt 
goedgekeurd. Applaus voor Marion.  
Gusta stopt in 2019 en vraagt aan de leden om na te denken over opvolging. 
Tineke doet een beroep op de jongere generatie om deel te nemen aan de 
bestuurstaken. 
 

8. Ingekomen agendapunten 
a. Brief Theo met het verzoek om de mening te peilen met betrekking tot de 

huidige opstalverzekering, in het bijzonder het eigen risico. 
Er was sprake van schade bij Kine als gevolg van lekkage bij Theo en 
Trudi. Schade is inmiddels hersteld en er is een claim ingediend bij de 
opstalverzekeraar. Vanaf 2016 moet een ieder 1000 euro eigen risico 
betalen in geval van waterschade. Theo oppert in zijn brief enkele 
alternatieven, waaronder het idee om het eigen risico te delen. 
Meningspeiling wijst uit dat de leden vinden dat de huidige situatie 
ongewijzigd moet blijven. 

  
9. Mondelinge verslagen commissies: 

a. Sociale cohesie:   
Veel activiteiten, de concertjes worden niet voortgezet vanwege te weinig 
belangstelling. Films wel. De borrels en diners zijn zeer succesvol. 
Een vraag van Annegeer of er nieuwe mensen willen toetreden tot de 
sociale cohesie club. 

b. Commissie Gemeenschappelijk Ruimte: 
meer clubjes dan vorig jaar o.a. blokfluitensemble en er komt een 
meditatiegroep. Best veel activiteiten. Warmtekleden zijn aangeschaft. Wie 
het wil gebruiken kan dat melden bij Koos. Graag als er reserveringen niet 
door gaan dat ook melden aan Koos. 
Bart heeft offertes aangevraagd voor herstel/verwijdering van de kluisdeur. 
Wordt vervolgd. 

c. Wachtlijstbeheer 
Er staan 55 mensen op de wachtlijst, 12 zijn er af (niet betaald of 
afgemeld) en er zijn 13 nieuwe aanmeldingen. De geactualiseerde 
wachtlijst wordt op de website geplaatst door Marjan en blijft tot de 
volgende ALV ongewijzigd. 
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Vanwege een probleem met de site waren sommige aanmeldingen niet 
goed geadministreerd. Aan alle leden die iemand aanmelden de vraag om 
mee te kijken of dit goed wordt afgehandeld.  
 

10. Rondvraag  
Gusta vraagt of er mensen bij willen dragen aan het optekenen van de 
geschiedenis van de woonvereniging oftewel het verzamelen en 
presenteren van verhalen en feiten uit de periode 1987 tot heden. Dit kan 
dan op de website geplaatst worden. Willen enthousiastelingen zich 
melden bij Gusta? 
Aankondiging door Hans: de boekenmarkt wordt op 26 mei georganiseerd. 
Hans meldt ook dat er van 22 juni tot 3 september een beeldhouwwerk 
wordt geïnstalleerd op het terrein achter het Poortgebouw ter gelegenheid 
van een kunstroute in Oud West. Dit kan dan op de website geplaatst 
worden. 

 
 
NB Alle bijlagen staan op de website http://wgpoortgebouw.nl/bewoners/archief/   

Inloggen met username: bewoner en wachtwoord: willemina123 
 
 
 

http://wgpoortgebouw.nl/bewoners/archief/

