
Verslag Algemene ledenvergadering VVE Poortgebouw en WV Willemina 9 maart 2014. 
 

VVE poortgebouw 

 

Aanwezig 

Mechtild Linssen, Marijke de Wit, Emmy Malipaard,  Kees van Oenen, Koos Jungen, Annegeer Konijn, 

Margreet Duinker, John van der Linden, Hans de Vries, Gerrit Jan Schep, Annette Schermer, Thea de 

Poel, Annemiek Achterhuis, Marcel Schep, Ad van Eck, Kine Sittig, Pieter van Broekhuizen, Pauline 

Stutje, Caroline van Impelen, Pieter Jonkergouw, jan Verheiden, Harro Spitsbergen (voorzitter), Marjan 

Hoogendijk, Bart Duvekot, Wouter de Kruijff, Marion Bakker (verslag), Theo Konijn en Birgit Klimke. 

 

Afwezig met afbericht 

Piet v.d. Boogaard, Regina Kruiderink, Frans Mom, Gerard Weis, Irene van Groenigen, Hans Dijkema, 

Ingmar van der Bie, Tineke de Rijk, Carla Schroder en Ted Zwietering. 

 

1. Opening en vaststelling van de agenda 

Met het SAG zijn de stukken door Wouter voorbesproken. Het SAG gaat met name akkoord met 

het jaarverslag 2013 en de begroting 2014, zodat de agenda’s van de Stichting en Woonvereniging 

kunnen worden samengevoegd. 

  

2. Mededelingen 

Joost heeft een potentiele koper. De woning is conform artikel 5.5 inmiddels wederom 

aangeboden aan de wachtlijst. Hier is geen reactie op gekomen. Joost gaat nu verder met de 

verkoop van zijn woning aan de potentiele koper.  

 

3. Conceptverslag Zonnetop  (27-11-2012) 

- Kine haar naam staat niet goed in het verslag (moet zijn Kine Sittig) 

- Het verslag is hierbij vastgesteld 

 

4. Conceptverslag van ALV 2013  

- Ad 3: zonnepanelen, het besluit (aanschaf en plaatsing zonnepanelen) was wel genomen, alleen 

het verslag moest nog worden goedgekeurd. 

- Ad 12; cilinders; Hans de Vries heeft nog geen cilinders besteld. Hans gaat nog na bij de leden of 

er behoefte is aan nieuwe cilinders.  

 

5. Financieel jaarverslag 2013  

- Verzekeringen: de waarde van de opstalverzekering is verhoogd (taxatie maart 2013). De premie 

is hiermee ook verhoogd.  

- Gebruik gemeenschappelijk ruimten door derden. Dit blijken geen derden. Het gaat hier om werk 

gerelateerde activiteiten van de leden. Omdat het werk gerelateerd is, is de afspraak dat hier een 

(bescheiden) vergoeding wordt betaald.  

- Liften. Hoge kosten in 2013. Dit heeft te maken met problemen van een van de liften en 

onduidelijkheid over de overeenkomst met het liftenbedrijf.  Jan Verheijden is de meest 

deskundige in dit onderwerp. Het bestuur maakt afspraken met Jan hoe we dit gaan regelen.   

- Sociale cohesie. Er is een financieel verschil tussen het verslag van de sociale cohesie en dat van 

de penningmeester. Dit heeft te maken met het feit dat de penningmeester nu het jaarverslag op 

kasbasis registreert.  Daarnaast heeft de sociale cohesiecommissie ook eigen inkomsten (zoals 

bijdrage deelnemers en consumpties).  

 

6. Verslag kascommissie  

Frans en Gerrit Jan hebben de controle gedaan. Het zag er prima uit. Een paar opmerkingen: 



o Er wordt nu op kasbasis geregistreerd. Alles wat in 2013 is betaald komt in het financiele 

verslag.  

o Het loopt niet goed met de inning bijdrage van de wachtlijstleden. In 2013 is er weinig 

bijdrage binnengekomen. De kascommissie stelt voor om de penningmeester dit te laten 

registreren. Het bestuur neemt dit in overweging, met de opmerking dat het gehele 

wachtlijstbeheer een punt van aandacht is en op de agenda van het bestuur komt. 

 

7. Kascommissie: decharge 

het bestuur wordt decharge verleend   

 

8. Begroting 2014  

De rubricering is iets aangepast t.o.v. vorige begrotingen. 

Het meerjarenonderhoudsplan is inmiddels besproken met het SAG. Deze waren accoord.  

De begroting wordt goedgekeurd. 

 

9. Meerjaren onderhoudsplan  

Er is een meerjarenonderhoudsplan gemaakt in nauwe samenwerking tussen Bart en Wouter (met 

dank aan Jan Verheijden). 

Dit plan wordt jaarlijks geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe inzichten, kosten e.d. 

De dekking wordt gerealiseerd vanuit het eigen vermogen. Het bestuur wil geen voorfinancieringen 

meer door bijvoorbeeld van leden te lenen. Dit is ook mogelijk gezien de gewijzigde 

Monumentenzorgregeling. Met deze begroting is niet in verlaging van servicekosten voorzien. 

Mogelijk dat dat over een aantal jaren wel haalbaar is. 

 

Schilderwerk;  

Het bestuur is voorstander van spreiding van het schilderwerk over drie jaar. We willen dit (voor)jaar 

starten met de zuid en westzijde. Er zijn inmiddels 3 offertes gevraagd door schildersbedrijven. 

Volgens deze bedrijven ziet het huidige schilderwerk er goed uit.  We willen ook in de toekomst deze 

werkzaamheden in de tijd spreiden.  De reden hiervan is: financiering door eigen vermogen, en 

makkelijker aan te besteden. De vergadering is er geen voorstander van om de aannemer de 

gemeenschappelijke ruimte te laten gebruiken als opslagplaats- schaft ruimte.  

Theo vraagt zich af wat we doen aan het stucwerk in het trappenhuis.  

   

10. Samenstelling Bestuur 

Marjan Hoogendijk treedt af als secretaris. Marjan wordt bedankt voor haar inzet en in het bijzonder 

voor het ontwerp en uitvoer van de website. Gusta Reichwein wordt benoemd als secretaris. Er zijn 

geen tegenkandidaten. Harro Spitsbergen wordt door de leden herbenoemd als voorzitter voor een 

volgende termijn. 

 

AGENDA WV WILLEMINA 

 

11. Financieel jaarverslag WV Willemina  

Geen opmerkingen 

 

12. De commissies 

- commissie sociale cohesie 

o diverse activiteiten die hebben bijgedragen aan de sociale cohesie, zie hun verslag. 

o Voor 2014 zijn er weer diverse plannen. En ideeën zijn altijd welkom.  

- commissie GR 

o Er zijn twee vaste groepen die gebruik maken van de GR (yoga & gitaarles). Daarnaast 

wordt er meer gebruik voor feestjes en partijen (30) dan het voorgaande jaar. Er waren 11 



werk gerelateerde bijeenkomsten. En; zijn er spullen nodig voor de gemeenschappelijke 

ruimte? Graag doorgeven aan Annegeer. 

- Wachtlijstbeheer 

o Dit is dit jaar niet zo goed gelopen. Het bestuur zal een afspraak maken om dit te 

stroomlijnen.  

- Putjesbeheer 

o de putten zijn twee keer gecontroleerd. De standen zijn conform de normen. 1 pomp 

functioneert niet goed.  John gaat na of er apparaten zijn die automatisch de standen 

meten. De drainage moet mogelijk worden doorgespoten (actie John, stond al sinds vorige 

ALV).  

o Thea heeft een bomen deskundige van de gemeente gesproken. De bomen (platanen 

achter) zijn ziek maar houden het nog wel 10 jaar vol.  

- commissie klein onderhoud 

o We hebben een vervelende lekkage gehad in de poort (standleidingen)  

o Er zijn leuningen geplaatst bij de trappen aan de galerij 

o Er zijn meerdere problemen met standleidingen. Gezien het feit dat deze te claimen zijn 

bij de verzekeraar wordt dit niet geschaard onder groot onderhoud. 

- voortgang website Poortgebouw 

o wanneer er problemen zijn om de website te bereiken en te gebruiken; graag melden aan 

Marjan. 

o Alle (recente) e-mailadressen zijn hier te vinden 

o Graag alle bijdragen om deze site te verrijken met interessante documenten. 

- Klimaatcommissie – Zonnetop 

o Rapportage van de zonnepanelen; de prognose die wij bij plaatsing hebben gekregen klopt 

o Terug levering (wat we meer leveren dan gebruiken). Het is financieel ongunstig om terug 

te leveren aan de energieleveranciers. Daarom gaan we twee woningen (direct liggend aan 

de omvormers) direct aan het systeem koppelen. Deze twee huishoudens rekenen dit 

energieverbruik af met de Vereniging. 

o Het energieverbruik is behoorlijk gedaald (nieuwe hydrofoor, bewegingssensoren, andere 

lampen). 

o Leden geven nog mee of het de moeite waard is en haalbaar/wenselijk om collectief bij 

Greenchoice aan te sluiten en of aansluiting van bepaalde huishoudens op teruglevering 

stroom implicaties heeft bij eventuele verkoop. Actie bestuur i.o.m. Klimaatcie. 

- commissie overlast Poort 

o Deze commissie is een paar keer bij elkaar geweest. Er zijn enkele afspraken gemaakt: 

bordjes in de poort, het aanspreekbeleid, bellen met straatcoaches (bellen helpt!) . 

Afgelopen jaar is het goed gegaan. 

 

13. Rondvraag 

- Jan Verheijden; wie wil er meedoen aan een werkgroep erfpacht. Wie wil dit doen? Theo en Gerrit 

Jan sluiten zich hierbij aan. 

- Pieter van Broekhuizen:  

o De deurbel is niet hard genoeg. Dit kun je zelf regelen.  

o Schilderwerk van woningdeuren: is gepland in 2018.  Daarnaast kun je ook beslissen om 

bij beschadiging de deur zelf te schilderen. Misschien een idee om de RAL nummers op 

de website te plaatsen. Margreet zegt dit toe. 

- Ad van Eck: In de flat naast ons is er met oud en nieuw een vuurwerkbom geplaatst bij de 

brievenbussen. Dit heeft veel schade veroorzaakt. Is dit misschien ook iets voor ons? Bestuur zal 

zich hier over buigen. 

- Hans de Vries:  Wat willen we doen met de opbrengst van de boekenmarkt. We denken aan iets 

wat een relatie heeft met de sociaal cohesie in de buurt. Ideeën mogen naar Hans.   



- Annegeer: Zaterdag 17 mei is er weer een schoonmaakdag. 

- Emmy: hoe gaat het met het kippenplan? Margreet; enkele mensen op de begane grond vinden het 

geen goed idee. Kortom; we doen niets met dit plan. 

 

 

 

 

 

 


