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Verslag Algemene ledenvergadering VVE Poortgebouw en Woonvereniging Willemina 13 maart 

2016. 

 

 

Aanwezig: 

Carla Schroder, Marijke de Wit, Ingmar v.d. Bie, Eva Engel, Cil van Ingen Schenau, Theo 

Konijn, Annemieke Achterhuis, Hans de Vries, Tineke de rijk, Marjan Hoogendijk, Michiel 

Reichwein, Mechtild Linssen, Gerard Weiss, Emmy Malipaard, Frans Mom, John van der 

Linden, Koos Jungen, Kees van Oenen, Annegeer Konijn, Annette Schermer, Pieter van 

Broekhuizen, Piet van den Boogaard, Regina Kruiderink, Pauline van Broekhuizen, Pieter 

Jonkergouw, Bart Duvekot, Wouter de Kruijff, Marion Bakker. (verslag) 

 

Afwezig met bericht: 

Lief Keteleer, Gusta Reichwein, Hans Dijkema, Irene van Groenigen,  Margreet Duinker, Ellen 

van der Linden, Suzanne Uittenbogaard, Mark Nuttall-Smithe, Lex Veldhuizen, Jan Verheijden , 

Birgit Klimke en  Thea de Poel. 

 

Voorafgaand aan de vergadering wordt door Hans stilgestaan bij het overlijden van Harro 

Spitsbergen afgelopen jaar. Een trotse bewoner van het Poortgebouw en een zeer vaardig 

voorzitter van het bestuur van de vereniging 

 

VVE poortgebouw 

 

De stukken zijn vooraf afgestemd met de SAG , besluiten in de ALV kunnen zonder voorbehoud 

worden gemaakt. Op grond hiervan worden ook om die reden de agenda van de Woonvereniging 

en die van het Vereniging Poortgebouw in elkaar worden geschoven (gelijktijdig behandelen).  

 

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

besproken. 

 

2. Mededelingen: 

a. Het huis van Thea de Poel is onder voorbehoud van de levering verkocht aan Stijn 

Schep (voorlopig koopcontract is getekend) 

b. Het huis van Eva en Marcel is onder voorbehoud verkocht aan Astrid Wewerinke 

en 

  Frank Bloemers. ((voorlopig koopcontract wordt binnenkort getekend) 

c. Onze notaris (Blom) is geschorst, inmiddels hebben we een nieuwe notaris, 

Notaris Spier van Notariskantoor Spier en Hazenberg (Westeinde 24, Amsterdam). 

d. Energielabel. Omdat onze woningen een monumentenstatus hebben, is er bij 

verkoop geen energielabel nodig. 

e. WG kunst: de opbrengst van de boekenmarkt is naar WG kunst gegaan. We 

mogen nu een kunstwerk in bruikleen nemen. 

f. Schoonmaak dag: zaterdag 9 april.  

g. Er zal weer een fietsensticker actie plaatsvinden vooruitlopend op de 

schoonmaakdag. Marion regelt dit.  

h. de jaarlijkse boekenmarkt vindt plaat op 21 mei. 

 



 

2 

3. Conceptverslag van ALV 2015 

Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd, met dank aan Gusta. 

 

4. Financieel jaarverslag 2015 

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

onderhoudsprogramma. 

- een groot deel van het houtwerk is geschilderd.   

- de poortdeuren zijn hersteld en hangen er weer in. 

- het innen van de bijdrage gaat goed, met dank aan alle leden (dit geldt ook voor de 

SAG). 

- de onderhoudsbedragen die een ieder kan gebruiken voor de aangifte staan in 

bijlage 4. 

- met dank aan Wouter voor de duidelijke cijfers. 

 

 Kascontrole 

 de kascommissie heeft een verslag opgesteld. Deze commissie heeft een aantal   

 aanbevelingen gedaan. Aandachtspunt blijft dat individuele bewoners alleen opdrachten  

 aan uitvoerders (opdrachtnemers) kunnen geven namens en voor rekening van de VVE na 

overleg c.q. goedkeuring van een bestuurslid.  

 De kascommissie en de penningmeester krijgen hierbij decharge. 

  

5. Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP) 

 - De uitvoer is niet geheel conform de planning geweest. Dit komt doordat onze  

 aannemer failliet is gegaan. De reparatie van het metselwerk vindt nu in 2016  

 plaats. 

 - In 2016 wordt het laatste deel van het schilderwerk gedaan (achterkant en  

 inpandige balkons). 

- er is ook opdracht gegeven voor het schilderwerk aan de binnenzijde van de  

 kozijnen in de algemene ruimten (bv bij de toegangsdeuren). 

- De verwachting op grond van het huidige MJOP is dat rond 2022-2023 de 

onderhoudsreserves sterk gaat toenemen. Zodra dit het geval is kan besloten 

worden wat hiermee te doen, het verlagen van de servicekosten behoort tot die 

overwegingen. 

- Veluxramen; deze behoren ook tot de schil (dus onderhoud is voor de VVE). Het 

 Veluxraam van Tineke de Rijk is lek (Actie Marion). De vervanging van de  

 Veluxramen zijn opgenomen in de MJOP 

 - controle meterkasten in verband met brand. Michiel zal nogmaals contact  

 opnemen met Liander hierover. (Actie Michiel) 

- het schilderwerk van het plafond van de arcade is opgenomen in de MJOP voor 

2019. 

- er zijn lekkages bij palen onder de arcade. (aan de oost- en de westkant). Hier gaan 

 we de nieuwe aannemer voor vragen (Actie Bart). 

- een (groot) deel van de woningen heeft mogelijk last van condens problemen bij 

de cv. Het condenswater heeft geen mogelijkheid tot afvoer. oftewel de afvoer is 

dichtgeslibd. Advies om Jos Scholts in te schakelen om een afvoer te maken (= 

rekening eigenaar en geen VVE) 
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6. Begroting 2016 

 De begroting, inclusief de verhoging in 2016 van de servicebijdrage van 1%, wordt 

vastgesteld. 

  

7. Bestuur 

a. Tineke de Rijk wordt voorgedragen en benoemd als voorzitter.   

 

8. Ingekomen agendapunten 

a. fietsenstalling 

i. Er zal een opschoonactie plaats vinden in de fietsenstalling. (actie Marion) 

ii. verzoek om fietsen met brede sturen zoveel mogelijk links parkeren 

(binnen en buiten). En ook voor de buitenstalling geldt liever geen fietsen 

met grote bakken tegen het hek aan plaatsen .  Dit ook graag aan eventuele 

gasten- logés doorgeven. 

b.  verhuur e.d. 

i.  De vraag is in hoeverre de VVE regels wil opstellen met betrekking tot 

verhuur- airbnb- woningruil, e.d.  In de statuten is het uitgesloten om de 

woning duurzaam te verhuren. Er wordt een werkgroep samengesteld die 

een voorstel doet of er regels moeten komen en wat die regels dan zouden 

moeten zijn. Dit voorstel wordt gerapporteerd aan het bestuur.  Na de 

vergadering kunnen mensen zich melden als potentieel lid voor deze 

werkgroep. 

 c schilderwerk 

  Het schilderwerk aan de achterzijde start in april. 

  Bart meldt dat sommige onderdorpels (het liggende hout bij de kozijnen en  

  deuren) niet goed geschilderd zijn in de voorgaande jaren. Als je craquelé of  

  scheurtjes ziet dan is het niet goed.  Het bestuur zal heirover nog een mail aan een 

  ieder sturen.  

   

 

AGENDA WV WILLEMINA 
 

9. Verslagen van de commissies 

- Sociale cohesie  

o samenstelling: Pieter, Annegeer, Paulien en Irene en Jan 

o jan stopt met zijn deelname. Regina treedt toe in de commissie. 

o kerstdiner was (wederom) een groot succes 

o Fillemina 

- Gemeenschappelijke Ruimte 

o  het gebruik neemt toe. In 2015  50 maal gebruikt door 20 verschillende 

huishoudens. 2 vaste clubjes (Yoga en Gitaarclubje). en mogelijk komen er nog 

twee nieuwe vaste gebruikers (koor en lezingenreeks). 
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o En dit jaar voor het eerst: een scheidsrechtercursus, leerlingenraad, rommelmarkt, 

en verzamelpunt voor collectebussen 

o conclusie: zeer goede trend in gebruik en diversiteit. 

- Wachtlijstbeheer 

o  er is flink opgeschoond; en gedigitaliseerd 

o na de ALV komt een nieuwe (opgeschoonde) ijst op de website. 

- Klein onderhoud 

o putjes worden met ingang van 2015 regulier gecontroleerd door Jos Scholts. 

o Er zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd aan de goten en de afvoer ten tijde dat 

de steiger er stond. 

o Er is veel werk aan de deurdrangers uitgevoerd (jan is inmiddels redelijk 

deskundig hier in) 

- Zonnecollectoren 

   Deze zijn inmiddels schoongemaakt. En verder geen bijzonderheden. 

   

9. Rondvraag 

 - Piet: verlichting in de avond van de trappenhuizen; de verlichting gaat laat  

  aan. Kees gaat proberen om de verlichting wat eerder in te stellen. 

 - Emmy: kan de interne wachtlijst ook de website (Hans regelt dit) 

 - Frans: kunnen we de vertrekkende bewoners feestelijk uitzwaaien. Het bestuur  

  geeft aan iets te willen organiseren. 

 -  Hans: misschien willen mensen nieuwe cilinders bestellen voor de voordeur.  De 

  kosten hiervan bedragen 150-200 euro. Hans stuurt hierover een mail rond aan een 

  ieder. 

 - Hans de Vries heeft extra lampen voor de diverse onderdelen bij hem thuis. Ook  

  Jan Verheijden heeft enkele lampen in voorraad. 

 - Elk trappenhuis heeft een blokhoofd. (Cil, Theo, Kees en Jan) 

 - Mogelijk is het handig om de verlichting in de fietsenstalling te vervanging (i.v.m. 

  energiebesparing) en een bewegingscensor aan te brengen. Marion vraagt Jan  

  hiervoor. 

 - Marjan: felle lamp bij slaapkamer op de galerij. Hans zal nagaan wat hij hieraan  

  kan doen. 

 - Eva: we hebben het heel erg gewaardeerd om hier te wonen (22 jaar). Wellicht  

  komt ze in de toekomst weer terug via de wachtlijst. 

 

 


