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Verslag Algemene Ledenvergadering  VVE Poortgebouw en Woonvereniging 

Willemina  12 maart 2017  

  

Aanwezig  

  

Marion Bakker, Pieter Jonkergouw, Gerrit-Jan Schep, Annette Schermer, Mechtild  

Linssen, Bart Duvekot, Margreet Duinker, Jan Verheijden , Birgit Klimke,  Piet van den  

Boogaard, Ellen van der Linden, Gusta Reichwein (verslag), Ingmar van der Bie, Frank  

Bloemers, Astrid Wewerinke, Caroline van Impelen, Koos Jungen, Kees van Oenen,  

Hans de Vries, Emmy Malipaard, John van der Linden, Wouter de Kruijff,  Annemieke  

Achterhuis, Carla Schroder, Ted Zwietering, Frans Mom, Marjan Hoogendijk, Stijn 

Schep, Marijke de Wit, Tineke de Rijk (voorzitter), Regina Kruiderink, Pauline van 

Broekhuizen, Pieter van Broekhuizen, Suzanne Uittenbogaard, Mark Nuttall-Smithe.   

  

Afwezig  

  

Hans Dijkema, Irene van Groenigen, Lief Keteleer, Michiel Reichwein, Kine Sittig,  

Gerard Weiss, Annegeer Konijn, Trudi Frankhuizen, Theo Konijn, Cil van Ingen 

Schenau, Lex Veldhuizen, Aldo van de Woestijne, Pieter van Broekhuizen, Pauline van 

Broekhuzien, Ad van Eck, Anouk Verhoeve, Andrea Simal.  

  

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.   
  

1. Opening en vaststelling van de agenda. De agenda’s van de VVE en WV 

worden integraal besproken.  

  

2. Mededelingen  

  

a. Bart meldt de stand van zaken m.b.t. de meterkasten: Liander gaat de 

meterkasten vervangen. Zij nemen contact op met iedereen afzonderlijk 

afspraken te maken.   

b. Wouter meldt over de fiscale regeling Rijksmonumenten dat deze niet binnenkort 

wordt afgeschaft. In de loop van 2017 zal er opnieuw over worden gesproken in 

de Tweede Kamer.  

  

3. Conceptverslag van ALV 2016  

  

Het verslag wordt met kleine redactionele wijzigingen goedgekeurd, met dank aan 

Marion.  
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N.a.v. een punt uit de rondvraag om nieuwe cilinders te bestellen: Hans biedt aan om 

aanschaf nieuwe cilinders te coördineren, maar dat is voor ieders eigen rekening.  

Wie dat wil kan zich melden bij Hans.  

  

4. Financieel jaarverslag 2016  

  

a. Wouter geeft een korte toelichting.   

We hebben een rustig financieel jaar achter de rug met een regulier 

onderhoudsprogramma. De afhandeling van de brandschade heeft wel het 

nodige gevraagd. We zijn nog bezig met afhandeling.   

Er is 122.000 uitgegeven, exclusief brandschade. Er is een klein negatief saldo.  

De inning van de bijdragen is goed gegaan. De afwikkeling van de verkoop van 

twee appartementen is goed verlopen. Er is sprake van kostenstijgingen op 

aantal posten (schoonmaak, verzekering). De premie voor de opstalverzekering 

is omhoog gegaan. Er is een kostendaling i.v.m. opbrengst zonne energie. Er is 

veel gebeurd op het gebied van groot onderhoud. Tot nu toe was er jaarlijks 

sprake van onderbesteding, door flink onderhoud aan het westelijk deel is er nu 

een kleine overbesteding.  

Er volgt nog een afrekening over 2016 van de teruglevering van energie aan 

Green choice. Er zijn geen opbrengsten van het gebruik door externen van de 

gemeenschappelijke ruimte. Nogmaals een oproep om inventaris en voorraden 

van de gemeenschappelijke ruimte ongemoeid te laten.  

  

b. De jaarrekening wordt – met applaus en lof voor penningmeester Wouter - 

goedgekeurd.  

  

c. Kascontrole  

  

De kascommissie heeft een verslag opgesteld. Zij prijzen het werk van de 

penningmeester. De afhandeling brandschade moet nog in 2017 afgewikkeld 

worden en dat komt dus in het volgende jaarverslag.  

  

De kascommissie en de penningmeester krijgen hierbij decharge.  

De commissie gaat door in het komende jaar. Volgend jaar rouleert een van de 

twee commissieleden (Frans).  

    

5. Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP)  

  

Pleidooi om door te gaan op de ingeslagen weg dus dotatie van 75.000 euro 

handhaven en de voorgenomen plannen uitvoeren. Mede i.v.m. een eventuele 

afschaffing van de fiscale regeling onderhoud Rijksmonumenten zullen we 

bekijken of onderhoudswerkzaamheden naar voren gehaald kunnen worden. In 

2017 staan twee grote klussen op de rol: herstel metselwerk boven 1 meter en 

het herstel van de staalconstructies en de vloeren van de arcades, dat laatste 
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zal over drie jaar worden uitgesmeerd. Er is al een stempel geplaatst, i.v.m. 

ontwrichting door waterschade wat aangeeft hoe urgent dit onderhoud is maar te 

groot om in één jaar uit te voeren. De nulwaterpassing stond voor later gepland 

maar die is al uitgevoerd. We kunnen besluiten wanneer we opnieuw willen 

meten. De vraag is of het gebouw zakt en zo ja hoe? Het onderhoud van 

dakgoten, kozijnen, deuren, ramen wordt zo mogelijk naar voren gehaald. 

Hetzelfde geldt voor de reparatie van het glazuurmetselwerk in de poort.   

  

Het verloop en de planning van het Meer Jaren Onderhoud Plan wordt – met lof 

en applaus voor onderhoudsman Bart – goedgekeurd.  

  

   

6. Begroting 2017  

  

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

vastgesteld.  

    

7. Bestuur  

  

Wouter en Gusta worden herbenoemd d.w.z. dat de samenstelling van het 

bestuur in 2017 ongewijzigd blijft.  

  

8. Ingekomen agendapunten  

  

a. Voorstel ingebruikgeving.   

Tijdens de ALV van 2016 is de vraag gesteld in hoeverre de VVE regels wil 

opstellen met betrekking tot verhuur- Airbnb- woningruil, e.d.  Er is een 

werkgroep samengesteld en die heeft een voorstel geformuleerd dat nu wordt 

voorgelegd aan de leden van de VVE. Het bestuur neemt geen standpunt in 

maar laat de beslissing aan de leden.   

Pieter van Broekuizen en Hans de Vries hebben een reactie op het voorstel 

rondgestuurd en daar heeft Theo, lid van de werkgroep, op gereageerd.  Na 

kennis genomen te hebben van het voorstel en de reacties die per mail zijn 

verstuurd wordt nu over het voorstel gediscussieerd. Eerst een 

informatieve ronde waarin vragen kunnen worden gesteld aan Annette en 

daarna volgt een discussieronde.  

  

Annette geeft namens de werkgroep een toelichting: er is intensief vergaderd 

en voors en tegens zijn zorgvuldig afgewogen. In de statuten zijn er geen 

zaken over vastgelegd dus is het streven om de uitgangspunten voor de 

woongemeenschap, zoals we die met elkaar in ere houden, in het voorstel te 

integreren.   

Hoewel met name commerciële verhuur een gevoelig punt is, wordt 

voorgesteld om eigenaren vrij te laten om - met inachtneming van de 
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huisregels - hun huis in gebruik te geven. Dus iedereen kan met een 

financiële tegenprestatie zijn huis voor maximaal 30 dagen aan anderen in 

gebruik geven.  Het voorstel is om dit voor een periode van twee jaar uit te 

proberen en dan opnieuw de stemming te peilen.   

  

De volgende vragen worden gesteld:  

Waarom is er niet gekozen voor een principieel voorstel m.b.t. verhuur?   

Gaat het om de neutrale vraag over ‘ingebruikgeving’ of moet de beslissing 

over commerciële verhuur zwaarder wegen?   

Waarom is gekozen voor een proefperiode van twee jaar i.p.v. één jaar?  Is 

er gedacht aan het aantal wisselingen verspreid over de dertig dagen? Is 

het mogelijk en gewenst om een periode van een week als maximum te 

stellen?   

Is er ervaring met Airbnb in het WGPoortgebouw.  Is 

het nodig om regels op te stellen?   

  

Samenvatting van de antwoorden:   

Als iedereen zich gedraagt volgens de (on)geschreven regels die in het 

Poortgebouw gelden, zal het volgens de werkgroep mogelijk zijn om tijdelijke 

ingebruikgeving vrij te geven. Het streven is om zo min mogelijk wisselingen 

te doen.   

Wouter en Annemiek hebben hun appartement via Airbnb in 2015 verhuurd.  

Ze hebben goede ervaringen omdat Airbnb de regels goed heeft afgetimmerd. 

Ted en Carla hebben met behulp van een organisatie hun huis via Airbnb 

verhuurd, zij hebben slechte ervaringen want de praktische uitwerking was 

niet goed. De gang van zaken is tot nu toe voor omwonenden geen probleem 

geweest.   

Mede op basis van deze ervaringen staat de werkgroep niet afwijzend 

tegenover Airbnb mits alles in goed overleg met buren en omwonenden wordt 

afgesproken.   

  

Tijdens de discussieronde komen de volgende punten aan de orde  

  

Heeft regelgeving zin, want wie gaat dat controleren en monitoren?  

Ingebruikgeving is een verhullende term.   

De stap om via Airbnb te gaan verhuren is een nieuwe ontwikkeling die 

verschilt van de mores in het Poortgebouw. Het toestaan dat er wildvreemde 

mensen in je huis komen is een nieuwe stap. Is dit een principiële kwestie of 

niet?   

De commerciele verhuur lijkt een politieke kwestie geworden te zijn.   

Het vooruitzicht van mogelijke overlast houdt de gemoederen bezig. De 

woonvereniging is eind jaren tachtig idealistisch gestart, de 

commercialisering lijkt een bedreiging van de oorspronkelijke uitgangspunten. 

Maar zijn die uitgangspunten onveranderbaar? En als je de eigen opvattingen 
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over hoe we hier wonen los(ser) hanteert kun je onze mores dan combineren 

met eventuele verhuur van woonruimte op kleine schaal?  

Door verhuur toe te staan kunnen woonlasten gecompenseerd worden en dat 

biedt voor bewoners meer financiele ruimte.  

Regelgeving voor welke vorm van ingebruikgeving dan ook wordt als 

betuttelend ervaren. We kunnen ook besluiten geen regels vast te stellen en 

jaarlijks evalueren of er last is veroorzaakt door de ingebruikgeving van 

woonruimte.  

  

De discussie loopt op en het blijkt moeilijk te zijn om consensus te bereiken. 

Het wordt sterk betwijfeld of het in stemming brengen van het voorstel tot 

goede afspraken zal leiden. Uiteindelijk wordt unaniem besloten om het 

voorstel niet in stemming te brengen. Dat wil zeggen dat de huidige gang van 

zaken wordt voortgezet.    

  

b. Notitie “de toekomst van ons samenwonen in dit gebouw”   

Mensen die zich willen bezighouden met de toekomst van het wonen in het WG 

kunnen zich melden bij Jan. Er wordt ook verkend wat er al aan initiatieven in de 

buurt bestaan.   

c. Bezinning op het erfpachtstelsel  

In een toelichting vertelt Jan dat de voorgestelde wijziging zwaar is bekritiseerd 

door veel Amsterdammers. De wijzigingen zullen dus voorlopig niet in die vorm 

worden uitgevoerd maar vroeg of laat zal de discussie weer gaan spelen. 

Afhankelijk van het besluit in de zomer moeten mensen zich beraden. Het devies 

is: de ontwikkelingen goed volgen en wees alert. Zodra we meer weten moet er 

overleg komen hoe wij in dit verband omgaan met  toekomstige verkopen en 

taxaties.  

d. Sinds enkele jaren organiseren we in mei de boekenmarkt, de opbrengst is 

geschonken aan WG Kunst. Als een aardig gebaar heeft WG Kunst ons deel 

gemaakt van de groep van donateurs onder de noemer WG Kunst Broeders & 

Zusters en mogen we een werk uit hun collectie in bruikleen nemen. Er worden 

drie kandidaten getoond en na de vergadering wordt een keuze gemaakt.  

  

9. Verslagen van de commissies  

  

Sociale cohesie: geen verslag onder het motto geen bericht goed bericht   

  

Gemeenschappelijke Ruimte: net zo veel gebruikt als vorig jaar. De lezingen zijn 

zeer succesvol. Er zijn veel feestjes gevierd en soms werk gerelateerde 

bijeenkomsten. Verzoek om nog eens onder de aandacht te brengen dat een kleine 

bijdrage van externen wordt gewaardeerd om de kosten van onderhoud e.d. te 

dekken.  
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Wachtlijstbeheer: we hebben twee maal een mailing verstuurd met het verzoek om te 

betalen, tien mensen hebben dat niet gedaan en die zijn van de lijst verwijderd. De 

twee nieuwe huishoudens zijn ook van de lijst en één persoon heeft zich afgemeld. 

Er zijn twee nieuwe aanmeldingen en daarmee staan er nu 55 kandidaten op de lijst.   

  

10. Rondvraag  

  

Alle statuten e.d. staan op de website in het historisch archief  

Verzoek om ALV op een doordeweekse avond te houden Is 

het mogelijk een Wifi verbinding aan te leggen in de GR.  

Op zaterdag 13 mei is de jaarlijkse grote schoonmaak.  

  

De vijfde boekenmarkt wordt georganiseerd op zaterdag 20 mei.  

De volgende lezingen zijn op 1 april Onno Reichwein over Iran, op 22 april Frans 

Mom over ontwikkelingsamenwerkin samen met Bart Luierink. Vraag over 

erfrecht i.v.m. woningbezit wordt later besproken.  

  

  

De 2018 ALV zal in de tweede week van maart worden gehouden. Of het doordeweeks 

of op zondagmiddag zal zijn, wordt nog besloten.   


