
Notulen

VvE Argentinië parkeergarage

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden maandag 1 mei 2017, aanvang 21:00 uur.

Totaal aantal stemmen: 359; aantal stemmen vertegenwoordigd: 331 (92,2 procent)

Aanwezig
Altera Vastgoed N.V. p/a Verwey Vastgoed
De heer J.G. Bos
De heer A. Bossink en/of Mevrouw E.R. van Kesteren
B&S Vastgoed XVIII C.V.
De heer P. Dellenbag en/of Mevrouw J. van Rijswijk
De heer I. van Dijk en/of Mevrouw S.A. Somair
De heer H. de Graaf
De heer B.M. Jongeneel
De heer W.C.M. Kuin
Mevrouw van L. Liempt
De heer Y. Meefout en/of De heer D.N. de Vries
Mevrouw B.J. Nijhuis en/of De heer W.A.J. Domburg
De heer C.R. Roescher
De heer R. Siegel en/of Mevrouw C.M.E. van der Lugt
De heer M. Sloof en/of De heer F.E.S. van Toor
De heer J.J. Spies en/of Mevrouw M. Woudijk
Volmacht afgegeven
De heer J.G.J. Kemna en Mevrouw W.J. Doedens
Stichting Internationaal Belasting Documentatie Bureau
Stichting Stadgenoot
Afwezig
De heer N.L. Anton Van-Duném da Costa en Mevrouw L. Vizcarra Calle
Mevrouw O. Birkalan
De heer G.B. Böekling en Mevrouw A.B. Böekling-Janse
De heer R.E. Brown en Mevrouw J.F. Brown
Mevrouw E.H. Collette
De heer M.J.A.P. Daemen en Mevrouw G.H. Daemen-Strijdonk
De heer B.C.J. Dekkers en Mevrouw A.M. Tait
De heer R. Engelen
Mevrouw J.M.L. Excoffon
Mevrouw M.D. Genet
De heer R. Kwant
De heer R.P.A.M. Lennaerts en Mevrouw E.M.H. Halfers
Mevrouw C.T. Musonda
De heer H.C.P. Noort en Mevrouw M.C. Moonen
De heer J.M. Paternotte en Mevrouw L.C. Kerkhof
De heer I. Penov
De heer R. Ramos Soares en Mevrouw T.M. Fernandes Batista
De heer J.J.M. Reinarz
De heer A.J.G. Schaart
De heer J. Schaart en Mevrouw W. Werkhoven
Mevrouw M.S. Semenoja
De heer P.M. Snellen
De heer K. Tasdelen en Mevrouw K. Tasdelen-Uguz
De heer J. Traas
De heer V. Vego en Mevrouw M. Todorovic
Mevrouw C.H.L.M. de Visscher
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De heer K. Wu en Mevrouw S.S. Hu

1. Opening en vaststelling van de agenda.
De voorzitter van het bestuur, de heer Siegel, opent om 21.25 uur de vergadering en heet de aanwezigen
welkom.
De voorzitter van het bestuur wordt benoemd tot de voorzitter van de vergadering.

2. Vaststellen geldigheid van de vergadering aan de hand van de presentielijst.
Van de 359 stemmen zijn 331 stemmen, inclusief volmachten, vertegenwoordigd. De vergadering is geldig, er
kunnen besluiten worden genomen.

3. Mededelingen en ingekomen stukken.
- Digitaal verzenden van alle stukken betreffende de VvE
Vanaf heden gaat JWA Beheer aan alle eigenaren, waarvan een e-mailadres staat opgenomen in de
administratie van de VvE, alle stukken betreffende de VvE waaronder ook de uitnodiging voor vergaderingen
per e-mail toezenden. Indien u alle stukken per post wenst te ontvangen kunt u contact opnemen met JWA
Beheer om uw e-mailadres uit de administratie van de VvE te laten verwijderen.

4. Vaststellen notulen van de vergaderingen van eigenaars gehouden op 30 mei 2016 en 31
oktober 2016.

De vergadering op 31 oktober 2016 was een extra vergadering over de doorbraak van de muur bij
WeTransfer. Geen opmerkingen op de notulen van deze vergadering.
De vergadering van 30 mei 2016 was de vergadering van eigenaren.
 
De notulen van 30 mei 2016 en 31 oktober 2016 worden vastgesteld en goedgekeurd. De notulen worden door
de voorzitter en administrateur ondertekend.

5. Bestuurssamenstelling.
De huidige bestuurssamenstelling is als volgt:
R. Siegel (bestuurslid technische zaken)
W.C. Kuin (bestuurslid)
I. van Dijk (bestuurslid)
H. de Graaf (bestuurslid)
B.M. Jongeneel (penningmeester)
 
De heer Kuin zal aftreden als bestuurslid. De heer Eiting van Liempt meldt zich aan als nieuw bestuurslid. De
vergadering gaat akkoord met de heer Eiting van Liempt als bestuurslid.

6. Verzoek tot mandaat bestuur en beheerder.
Het betreft hier een formaliteit waartoe jaarlijks tijdens de ledenvergadering dient te worden besloten zodat het
bestuur en beheerder handelend kunnen en mogen blijven optreden namens de VvE. Om dit te kunnen blijven
doen is het verzoek om een mandaat af te geven. De vergadering geeft het bestuur en beheerder mandaat
voor het uitvoeren van rechtshandelingen m.b.t. incasso en reglementen van de VvE.

7. Verslag kascommissie.
Mevrouw M. Woudwijk en de heer M.J.A.P. Daemen hebben de kasstukken 2016 gecontroleerd.
De heer Daemen is afwezig, daarom doet mevrouw Woudwijk verslag voor beiden. Mevrouw Woudwijk geeft
aan dat in de stukken staat dat de heer Spies de stukken controleert, dit is niet juist.
Over de verhoging in de reservering groot onderhoud in de begroting was een toelichting wenselijk geweest.
Uitgelegd wordt dat vorig jaar duidelijk werd dat voor groot onderhoud ieder jaar veel te weinig gereserveerd
is, dit wordt de komende jaren rechtgetrokken met een grote toename in de reservering.
De maandelijkse controle BMI is nu begroot op 1.990,- euro, maar de werkelijke kosten in 2016 waren ruim
2.300,- euro, waarom wordt dit bedrag dan niet begroot? Dit is inderdaad niet logisch en te laag begroot.
Hetzelfde geldt voor het dagelijks onderhoud, de werkelijke kosten bleken veel hoger dan begroot in 2016,
maar toch wordt er weer laag begroot in 2017. Bij een klein voorval kunnen deze kosten al snel omhoog
schieten. Uitleg hiervoor is dat 2016 hopelijk een tegenvallend jaar was en in 2017 deze kosten binnen de
perken kunnen blijven.
 
De heer Daemen en de heer Noort worden benoemd als kascommissie voor de jaarstukken 2017.
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De kascommissie adviseert de vergadering decharge te verlenen over het gevoerde financiële beleid van
2016.

8. Vaststellen financieel jaarverslag 2016.
De vergadering gaat akkoord met het financieel jaarverslag 2016.
 
Aan het bestuur wordt decharge verleend over het gevoerde financiële beleid van 2016.

9. Onderhoudszaken.
- Meerjarenonderhoudsplan
Zoals hiervoor ook al besproken moet er meer gereserveerd worden voor het groot onderhoud. Er zal nu
jaarlijks 12.000 euro worden gereserveerd.
- Beheer parkeergarage (contract Interparking is beeindigd)
In de vorige vergadering is besloten om het contract met Interparking op te zeggen, dit is gebeurd. Het
contract loopt in oktober 2017 af. Voor het beheer van de parkeergarage zijn drie offertes opgevraagd,
waarvan er twee interessant zijn. Het bestuur vraagt om toestemming van de vergadering om de keuze te
maken voor het beheer van de parkeergarage tot een bedrag van maximaal 20.000 euro per jaar. De
vergadering gaat hiermee akkoord.
- Vervanging / update recorder CCTV t.b.v. camera’s
Het bestuur vindt dat de camera’s in de garage het prima doen en wil daarom de recorder of camera's niet
vervangen of updaten, dit zijn onnodige kosten. Vergadering gaat hiermee akkoord.
- Vervangen lezers en passen
De leverancier van de passen en lezers om de parkeergarage binnen te komen heeft aangegeven dat de
lezers niet meer geproduceerd worden. Zij houden wel lezers in voorraad, oude kunnen dus vervangen
worden, zolang zij de lezers nog in voorraad hebben.
De passen om de garage binnen te komen zijn actieve passen, dit betekent dat deze voorzien zijn van een
batterij. Deze hebben een gemiddelde levensduur van 5 jaar, dit is ongeveer dit jaar.
Als zowel de lezers als de passen vervangen moeten worden gaat dit ongeveer 25.000,- euro kosten, hier is
momenteel geen geld voor. Voor nu zijn er 50 nieuwe garagepassen besteld die verstrekt kunnen worden aan
de eigenaren waarvan de pas het niet meer doet.
Het vervangen van alle passen en lezers wordt een paar jaar uitgesteld.

10. Besluitvorming veiligheidsmaatregelen parkeergarage.
Dit punt is reeds behandeld op de ledenvergadering van 30 mei 2016. Doordat er geen duidelijk
steminstructie was afgegeven door een eigenaar kon er geen juiste besluitvorming plaatsvinden.
Er zal opnieuw worden gestemd over de aanleg van een toegangscontrolesysteem voor de parkeergarage. Er
zijn nu heel veel sleutels in omloop en niet bekend is wie allemaal een sleutel hebben voor de
toegangsdeuren. Met een nieuw toegangscontrolesysteem kan de deur elektronisch geopend worden met een
tag en kan geregistreerd worden wie een tag bezit, dus wie er toegang heeft tot het pand.
 
Dit systeem zal worden betaald uit een extra maandelijkse VvE bijdrage, want er is geen reserve. Dat betekent
dat de bijdrage moet worden verhoogd, dit zal gaan om een bedrag rond de 2,- euro per maand.
 
De vergadering gaat akkoord met een nieuw toegangscontrolesysteem en de verhoging van 2,- euro per
maand.

11. Verzoek tot realiseren bouwkundige / constructieve doorbraak Oostelijke Handelskade 861 en
865

Van Boom & Slettenhaar wil de muur tussen nummer 861 en 865 doorbreken. Dit betreft een constructieve
doorbraak, zoals in 2016 ook heeft plaats gevonden. Nu gaat het niet om een draagmuur, dus is het een
minder ingrijpende doorbraak. Het bestuur is akkoord met de doorbraak en geeft aan dat de doorbraak weinig
risico met zich meebrengt.
Vanuit de vergadering is er 1 stem tegen de doorbraak, de meerderheid van de vergadering gaat akkoord.

12. Punten vanuit de Hoofdsplitsing.
Er zijn geen punten vanuit de hoofdsplitsing.

13. Toevoegen artikel Huishoudelijk Reglement.
Elektronische communicatie wordt steeds meer gebruikt in het dagelijks leven zo ook binnen de
VvE. Onderstaand artikel zal aan het Huishoudelijk Reglement toegevoegd moeten worden zodat het digitaal
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communiceren binnen de VvE gebruikt kan worden.

Artikel 11
Elektronische volmacht
a. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de getekende volmacht door middel
van een ingescand bestand elektronisch is vastgelegd.
b. De eigenaar kan het stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. In dat
geval is vereist dat de eigenaar via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd,
rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
c. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden
uitgebracht, doch niet eerder dan op dezelfde dag als de dag van de vergadering, worden gelijkgesteld met
stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

Besluiten m.b.t. het Huishoudelijk Reglement kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van
tenminste 2/3 van het aantal stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin een aantal eigenaars
vertegenwoordigd is, dat tenminste 2/3 van het totaal aantal stemmen kan uitbrengen.
 
Vergadering gaat akkoord met het toevoegen van bovenstaand artikel aan het Huishoudelijk Reglement.

14. Vaststellen van de begroting en VvE-bijdragen 2017 en 2018.
Zoals besproken is wordt er meer gereserveerd voor groot onderhoud. Er moet rekening worden gehouden
met de kosten voor dagelijks onderhoud, met een tegenvaller kan dit bedrag zo overschreden worden.
Het voorstel komt om het exploitatietekort uit 2016 in een keer te betalen als eenmalige extra bijdrage door alle
eigenaren. Dit komt neer op een eenmalige bijdrage van 18 euro per parkeerplek. Alle eigenaren stemmen
voor dit voorstel en deze eenmalige bijdrage zal met de bijdrage van juni geïncasseerd worden.
 
De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting en VvE-bijdragen voor 2017.

15. Rondvraag.
Het opslaan van goederen in de parkeergarage, anders dan auto’s, mag niet. Hier moet strenger op
gecontroleerd worden. Mensen die andere zaken plaatsen op de parkeerplek moeten aangesproken worden.
 
Gevraagd wordt of er al eens is nagedacht over oplaadpalen voor elektrische auto’s in de
parkeergarage. Indien een eigenaar een oplaadpaal wenst kan dit verzocht worden via JWA Beheer. In ieder
geval zal er een overeenkomst tussen eigenaar en VvE worden opgesteld om zaken als aansprakelijkheid,
onderhoud en verbruik te regelen. Er kunnen zes tot acht auto’s op 1 stroompunt, hierna zal een groep moeten
worden uitgebreid. Voor nu is hier nog geen sprake van, dit zou in de toekomst wel aan bod kunnen komen.
 
Motoren en scooters worden nu netjes geplaatst op de plekken die hiervoor geschikt zijn. Dit zijn de nisjes die
verder geen functie hebben. Het voorstel is om hier geen regels voor te schrijven. Nu wordt gedoogd dat de
scooters en motoren op deze plekken worden gezet, maar mocht dit in de toekomst toch tot overlast leiden,
kan hier wel op aangesproken worden.
 
Er was ooit sprake dat op -1 bezoekers van eigenaren zouden mogen parkeren. Momenteel staat deze
verdieping vaak voor 80 tot 90% leeg. Gevraagd wordt of het mogelijk is deze plekken te gebruiken als
bezoekersparkeerplaatsen. Deze parkeerplekken zijn nu van Stadgenoot, welke fysiek niet aanwezig is op de
vergadering, daarmee zou overlegd kunnen worden. 
 
De fietsenstalling staat vol met hele oude, niet gebruikte, fietsen. Voorstel is om een opruimactie op te zetten,
bijvoorbeeld zoals de gemeente wel eens werkt met stickers en fietsen na een bepaalde tijd op te ruimen. Dit
is zeker een idee, eigenaren en huurders zouden op de hoogte moeten worden gesteld van de actie. Dit kan
eventueel met de nieuwe parkeergaragebeheerder worden besproken.

16. Sluiting.
De voorzitter van de vergadering sluit de vergadering om 22.21 uur en bedankt de aanwezigen voor hun
aanwezigheid en inbreng.

Vastgesteld op de vergadering van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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voorzitter                                             beheerder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Besluitenlijst

VvE Argentinië parkeergarage

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden maandag 1 mei 2017, aanvang 21:00 uur.

Opening en vaststelling van de agenda.1.
1.1 De voorzitter van het bestuur is benoemd tot de voorzitter van de vergadering.

Vaststellen notulen van de vergaderingen van eigenaars gehouden op 30 mei 2016 en 31
oktober 2016.

4.

4.1 De notulen van 30 mei 2016 en 31 oktober 2016 zijn vastgesteld en goedgekeurd.

Bestuurssamenstelling.5.
5.1 De heer Kuin treedt af als bestuurslid.
5.2 De vergadering gaat akkoord met de heer Eiting van Liempt als bestuurslid.

Verzoek tot mandaat bestuur en beheerder.6.
6.1 De vergadering machtigt wederom het bestuur en de beheerder voor het voeren van

rechtshandelingen m.b.t. incasso en rechtshandelingen m.b.t. reglementen van de VvE.

Verslag kascommissie.7.
7.1 De heer Daemen en de heer Noort zullen de kascontrole 2017 uitvoeren.

Vaststellen financieel jaarverslag 2016.8.
8.1 De vergadering is akkoord met het financieel jaarverslag 2016.

Aan het bestuur is decharge verleend over het gevoerde financiële beleid van 2016.

Onderhoudszaken.9.
9.1 De vergadering geeft toestemming aan het bestuur om de keuze te maken voor het beheer van de

parkeergarage tot een bedrag van maximaal 20.000,- euro per jaar.
9.2 De camera's in de parkeergarage worden niet vervangen of geupdate.
9.3 Het vervangen van alle passen en lezers wordt een paar jaar uitgesteld.

Besluitvorming veiligheidsmaatregelen parkeergarage.10.
10.1 De vergadering gaat akkoord met een nieuw toegangscontrolesysteem en de verhoging van 2,- euro

per maand.

Verzoek tot realiseren bouwkundige / constructieve doorbraak Oostelijke Handelskade 861 en
865

11.

11.1 De vergadering gaat akkoord met de bouwkundige/constructieve doorbraak van Oostelijke
handelskade 861 en 865.

Toevoegen artikel Huishoudelijk Reglement.13.
13.1 De vergadering is akkoord met het toevoegen van het artikel aan het Huishoudelijk Reglement. De

nummering van de artikelen wordt hierop aangepast.

Vaststellen van de begroting en VvE-bijdragen 2017 en 2018.14.
14.1 De vergadering is akkoord met de voorgestelde begroting en VvE-bijdragen voor 2017.
14.2 Het exploitatietekort van 2016 zal als eenmalige bijdrage geïncasseerd worden met de bijdrage van

juni.

Rondvraag.15.
15.1 Het plaatsen van scooters en motoren in de garage op de huidige plekken wordt nu gedoogd, in de

toekomst kan dit veranderen.
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Actiepuntenlijst

VvE Argentinië parkeergarage

Notulen van de Vergadering van eigenaars, gehouden maandag 1 mei 2017, aanvang 21:00 uur.

Artikel HR
JWA Beheer zal artikel 13 toevoegen aan het Huishoudelijk Reglement.
Status: Vastgelegd

Beheer parkeergarage
Het bestuur gaat een nieuw contract afsluiten met een parkeergarage beheerder.
Status: Vastgelegd

Extra bijdrage
JWA Beheer zal in de maand juni een extra bijdrage incasseren t.b.v. het exploitatietekort 2016.
Status: Vastgelegd

Toegangscontrolesysteem
Het bestuur gaat opdracht geven voor het plaatsen van een toegangscontrolesysteem.
Status: Vastgelegd
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