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DATUM UW KENMERK ONS KENMERK 
24 oktober 2004 – 2004-09-26-nieuwsbrief-I 
   
BETREFT  VERSIE 
Nieuwsbrief I 4.0 
 

Beste leden van de Vereniging van Eigenaars (VvE) Koning Karel XII, 

Op de laatste Algemene Ledenvergadering (24 mei 2004) zijn er nieuwe bestuursleden 
gekozen, naast het enige overgebleven lid, de voorzitter Abel van Weerd. Het 
vernieuwde bestuur wil zich in deze eerste nieuwsbrief van de vereniging voorstellen 
en tevens een update geven van de actuele ontwikkelingen binnen de vereniging. In 
dit nummer onder andere: 

o Voorstellen bestuur; 

o Communicatie: met het bestuur, met de leden, met Het Oosten; 

o Overleg met Het Oosten; 

o Bijstelling Meerjaren Onderhoudsplan; 

o Balkons; 

o De perikelen rond Japans restaurant Kobe; 

o Schoonmaak St. Geertruidensteeg. 

Wij willen als het nieuwe bestuur op een regelmatige wijze met de leden 
communiceren over de zaken die de vereniging aangaan. Dat betekent ook dat wij 
graag van jullie willen vernemen wat wij nog meer kunnen doen om de vereniging nog 
beter te laten functioneren. Neem gerust contact met ons op! 

Hierbij nog even opgemerkt dat tijdens het herstel van Abel, wat langzaam maar 
gestaag voortzet, Eddy Boeve waarnemend voorzitter is. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van VvE Koning Karel XII, 
 

Abel van Weerd, voorzitter, 
Ella Kruzinga, penningmeester, vice-secretaris, 
Leon Ham, technisch beheer, 
Eddy Boeve, secretaris, vice-voorzitter, vice-technisch beheer. 
 

Bijlagen:  Nieuwsbrief I, Onderhoudsklachten, Actiepunten. 

Aan:  Leden VvE Koning Karel XII  
Cc:  VvE-beheer Het Oosten 

VvE Koning Karel XII 
Nieuwe Nieuwstraat 87 

1012 NG Amsterdam 
info@koningkarel12.nl 
www.koningkarel12.nl 
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Nieuwsbrief I. 

Voorstellen Bestuur 

Het bestuur bestaat sinds de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 24 mei 2004 uit 
de volgende leden: 

Abel van Weerd – Voorzitter - NN95. 
Vanaf het allereerste begin van ons gebouw heb ik als voorzitter de VvE op (uiteraard) 
onnavolgbare wijze geleid. Ik ben erg praktisch ingesteld, dus hou niet van 
vergaderingen (kort!). Als gevolg van een recente operatie (mondbasistumor) ben ik 
echter tot zeker eind van dit jaar uitgeschakeld (herstelperiode). Ik moet geduld 
oefenen, en dat is niet mijn sterkste kant. Wel op kosten van de baas, dus dat geeft in 
ieder geval een goed gevoel. Wat ook goed is, dat er nu een nieuw - uitgebreid - 
bestuur is die mijn haast ondragelijke verantwoordelijkheden richting VvE met veel 
enthousiasme heeft overgenomen. Petje af voor Eddy, Ella, en Leon! Als ik voldoende 
hersteld ben, zien we wel hoe we verder het bestuur inrichten. Niemand is onmisbaar, 
zelfs ik niet. Voorlopig heb ik dus geen actiepunten, behalve dan te fungeren als een 
soort adviseur aan de zijlijn voor het bestuur op grond van eerdere ervaringen. En dat 
doe ik met groot plezier.  

Ella Kruzinga – Penningmeester (vice-secretaris) - NN67. 
Ik woon, samen met Peter Vos, op nr 67 en ben eerste bewoner. Ik heb de leiding bij 
een vereniging die een link probeert te leggen tussen mensen die zich binnen het 
Europees hoger onderwijs bezig houden met het maken van beleid, met mensen die 
gegevens verzamelen om dat beleid te kunnen maken en met mensen die het beleid 
moeten uitvoeren. Ik organiseer daarvoor een jaarlijkse conferentie en seminars. Het 
is een kleine organisatie met veel werk, een drukke baan dus. Samen met Leon en 
later met Joost zat ik in de kascommissie en het penningmeesterschap is dan niet zo'n 
grote stap. Ik wil graag dat het hele financiële gebeuren zo transparant mogelijk wordt 
opgezet, zodat er niets te vragen overblijft op de ALV. Samen met Eddy zal ik 
proberen de communicatielijntjes met de leden van de vereniging zo kort mogelijk te 
houden. 

Leon Ham – Technisch Beheer - NN61 
Leon woont sinds september 1997 op nummer 61, waar hij in de weekends (meestal 
vanaf donderdag) samenwoont met zijn echtgenoot Arie. Hij is momenteel werkloos, 
na 12 jaar voor één en dezelfde telecomleverancier (Alcatel) te hebben gewerkt, in 4 
verschillende landen. Voordat hij in 2002 voor z'n werk een jaar als product manager 
Operations Support Systems in Italië zat was hij binnen de vereniging actief als lid van  
de kascommissie (samen met Ella). Hij zou graag zien dat er een grotere 
betrokkenheid van de bewoners met het beheer van het gebouw ontstaat, en zal zich 
als bestuurslid technisch beheer hier dan ook voor inzetten. 

Eddy Boeve – Secretaris (vice-voorzitter, vice-technisch beheer) – NN87 
Eddy woont sinds februari 2000 op nummer 87, samen met zijn vriendin Babs en 2 
katten. Hij is internetondernemer sinds 1994 en werkt onder andere voor zijn nieuwe 
bedrijf Mediarijk op het Entrepotdok, voor het Australische bedrijf Memetrics en verder 
nog als docent nieuwe media bij de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht / 
Hilversum en als freelancer voor verschillende opdrachtgevers. Hij is secretaris, 
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ondersteunt sinds 24 mei 2004 Abel bij het voorzitterschap en Leon bij technisch 
beheer. 

Communicatie 

Volgens Het Oosten is onze vereniging al één van de actiefste binnen hun bestand van 
vele VvE’s. Maar wij denken dat het nog beter kan! Wij willen daarom urgente 
informatie gaan doorgeven via e-mail en zouden daarom graag een e-mail adres van 
jullie willen ontvangen waar we die informatie kwijt kunnen. We zullen daar zorgvuldig 
mee omspringen!  

Geef je e-mail adres even door aan de secretaris: secretaris@koningkarel12.nl  

Website vereniging 
Het bestuur heeft een domeinnaam op internet aangevraagd, www.koningkarel12.nl, 
waarop we algemene informatie voor de leden willen neerzetten, zoals de geschiedenis 
van het pand, oude nieuwsbrieven, contactinformatie, etc. Informatie die enkel voor 
de leden is bestemd verdwijnt achter een gebruikersnaam en wachtwoord. Op de site 
komt bijvoorbeeld ook op termijn de link naar Twinq, de (financiële) informatie van de 
vereniging uit de administratie van Het Oosten. 

Bestuursleden 
De bestuursleden zijn te bereiken via: 

o Alle bestuursleden: bestuur@koningkarel12.nl 

o De voorzitter (Abel): voorzitter@koningkarel12.nl 

o De secretaris (Eddy): secretaris@koningkarel12.nl 

o De penningmeester (Ella): penningmeester@koningkarel12.nl 

o Technisch beheer (Leon): beheer@koningkarel12.nl 

o Individueel:  abel@koningkarel12.nl 
  eddy@koningkarel12.nl 
  ella@koningkarel12.nl 
  leon@koningkarel12.nl  

Whiteboarden & Prikborden 
Voor de leden zonder internet stellen we voor dat per trappenhuis iemand belangrijke 
informatie ophangt op een duidelijke plek in het trappenhuis, op het prikbord of 
whiteboard. 

Het Oosten 
Het Oosten kan benaderd worden via onze accountmanager, Joost van Wieren: 
vve.beheer@hetoosten.nl, tel. 020-588 51 99. Gebruik de gegevens uit 
“Onderhoudsklachten” (zie verderop) voor alle technische klachten, vragen en 
opmerkingen.  

Algemene informatie over Het Oosten vindt u ook op www.hetoosten.nl en over Het 
Oosten VvE Beheer op www.vvebeheer-hetoosten.nl.  
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Overleg met en bij Het Oosten (19 juli 2004) 

Na de ALV is het nieuwe bestuur, helaas zonder Abel die toen nog ziek was, zich gaan 
voorstellen bij Het Oosten VvE Beheer en heeft kennisgemaakt met het team dat zich 
inzet voor Koning Karel XII:  

o Joost van Wieren – accountmanager Koning Karel XII; 

o Ben Haastrecht – onze voormalige accountmanager, nu hoofd Het Oosten VvE 
Beheer; 

o Dick Koersveld – onze financiële administrateur. 

We hebben afspraken gemaakt over de lopende zaken, zoals het vernieuwen van de 
dakbedekking, en over de nieuwe gestructureerde aanpak van actielijsten, goedkeuren 
van offertes en facturen en het stroomlijnen van de communicatie met Het Oosten en 
het bestuur. 

Twinq 
Het Oosten VvE Beheer heeft het bestuur op de hoogte gesteld van een nieuw 
financieel pakket, Twinq genaamd, waarmee sinds kort gewerkt wordt. Hiermee kan 
tevens voor het bestuur en de leden inzage geregeld worden in de lopende zaken via 
een beveiligde internetverbinding. Hiermee kan de vereniging de actuele financiële 
stand van de vereniging inzien, de eigen rekening (servicekosten) en binnenkort de 
status van de actiepunten. Het gedeelte dat toegankelijk is voor verenigingen wordt 
momenteel getest. Het bestuur heeft al wel inzage en heeft opmerkingen voor 
verbeteringen en aanvullingen doorgegeven aan de accountmanager bij Het Oosten.  

Te zijner tijd krijgt iedereen een brief met de toegangsgegevens voor het systeem. 
Overigens worden eenmaal per jaar de actuele stukken bijgevoegd bij de oproep voor 
de ALV, zodat ook bewoners zonder internetverbinding de gegevens in kunnen blijven 
zien. Ook kan natuurlijk altijd contact opgenomen worden met het bestuur of Het 
Oosten indien hierover vragen zijn. 

Om de financiële afhandeling van de servicekosten via Twinq te vereenvoudigen gaat 
Het Oosten over op automatische incasso’s. Hierover is contact opgenomen met de 
bewoners die nog niet automatisch betalen. 

Bijstelling Meerjaren Onderhoudsplan (7 juli 2004) 

Samen met Maarten Schutte van Het Oosten VvE Beheer is op 7 juli een ronde 
gemaakt door het appartementencomplex voor een bijstelling van het Meerjaren 
Onderhoudsplan (MJO). Het MJO beschrijft onder andere de onderhoudsfrequentie van 
de diverse onderdelen van het gebouw, en dient derhalve als basis voor het bepalen 
van het grootste deel van de servicekosten. Het MJO is een afweging tussen goed 
onderhoud van het gebouw en zo laag mogelijke servicekosten. 
 
Daarom hecht technisch beheer er dan ook grote waarde aan dat alle 
onderhoudsklachten óók worden doorgegeven aan technisch beheer. Alleen op die 
manier kan het bestuur beter inzicht krijgen in de aard van de klachten, de snelheid 
waarmee ze worden opgelost, en de voor de vereniging daaraan verbonden kosten. 
Ook nog lopende klachten kunnen gemeld worden. 
 
Geef daarom alle onderhoudsklachten ook door aan technisch beheer, via 
beheer@koningkarel12.nl of 020-622 18 26 (Leon) / 020-778 61 12 (Eddy). 
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Dit jaar zijn we als bestuur een paar keer geconfronteerd met onvoorziene 
onderhoudskosten. Dat betekent waarschijnlijk dat het MJO inderdaad aangepast zal 
moeten worden. Wordt ongetwijfeld vervolgd in komende nieuwsbrieven, en uiteraard 
besproken tijdens de eerstvolgende ALV. 

Balkons 

Dit jaar is de tweede fase uitgevoerd van het vervangen van het afschot aan de 
balkons. Een aantal zaken liepen tijdens de heraanleg niet goed, zoals bijvoorbeeld de 
beveiliging van de steiger, maar het bestuur heeft de indruk dat over het algemeen de 
operatie redelijk goed is verlopen. 

Tot nu toe zijn er twee klachten afgehandeld: het balkon van NN61 is in het midden 
verder opgehoogd omdat daar veel meer water bleef staan dan voorheen, en de 
afvoer die in de spouw boven het entree van het tweede trappenhuis zat is opnieuw 
aangelegd omdat die (wellicht door de werkzaamheden aan de balkons) was 
gescheurd en een lekkage veroorzaakte. 

Bel of mail eventuele verdere klachten over het afgeleverde werk zo snel mogelijk 
door aan technisch beheer via beheer@koningkarel12.nl.  

Verder wordt binnenkort ook het dak/balkon van NN97 vervangen, omdat ook dat 
voor lekkages zorgt. Dit betekent dat gedurende die werkzaamheden er (wederom) 
een steiger in de St. Geertruidensteeg komt te staan. 

Restaurant Kobe 

Zoals sommigen misschien hebben vernomen heeft Kobe (Bakker) op de Nieuwezijds 
Voorburgwal 77-85 een aanvraag ingediend voor “een terras aan de gevel met de 
openingstijden 07.00 uur – 01.00 uur door de week en 07.00 – 02.00 uur in het 
weekend”. Dit is door een attente bewoner van het derde trappenhuis op het 
whiteboard gehangen. Het bestuur heeft de informatie voor een eventueel 
bezwaarschrift doorgenomen en is tot de conclusie gekomen dat ze als bestuur niets 
konden doen: er waren voor het bestuur geen duidelijk feiten met betrekking tot de 
wet of het gemeentebeleid dat deze vergunning tegen kon houden. Verder was het 
onduidelijk of het bestuur kon optreden namens alle bewoners: de tijd was te kort om 
een raadpleging en nader overleg te houden. Natuurlijk hebben individuele bewoners 
bezwaar kunnen maken, maar het is onbekend bij het bestuur of dat is gebeurd voor 
de deadline, woensdag 22 september. 

Wel geeft dit perikel aan dat harder dan ooit het overleg met Kobe weer opgepakt 
moet worden. Het bestuur gaat samen met Het Oosten de pijnpunten bespreken, 
zoals: de stankoverlast voorzijde restaurant (ventilatoren ramen), lekkages (vet, 
vocht) St. Geertruidensteeg, het bevestigen van uithangborden aan de gevel en het 
aanvragen van een terrasvergunning zonder overleg met de VvE, etc. Wij willen 
spoedig met Het Oosten VvE Beheer (Ben Haastrecht) en het bestuur met Bakker / 
Kobe gaan overleggen over de hierboven gemelde zaken.  

Bel of mail even met het bestuur wanneer je nog denkt dat er zaken niet vermeld zijn 
die met Kobe besproken dienen te worden. 
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Schoonmaak St. Geertruidensteeg 

Tijdens de controle voor de bijstelling periodiek onderhoud viel op dat de 
St. Geertruidensteeg erg vervuild is. Er staat veel oude rommel, variërend van oude, 
niet meer gebruikte fietsen, puin en sloopmateriaal, tot verwilderde planten en 
bomen. Verder is de steeg vervuild geraakt door de reparatie van de balkons. Het is 
zelfs zo erg dat vanaf de ingang Nieuwezijds Voorburgwal de ingang aan de Nieuwe 
Nieuwstraat (en andersom) nauwelijks meer bereikt kan worden.  

Dit is niet alleen erg vervelend voor de bewoners die hun ingang via de steeg moeten 
bereiken, maar de St. Geertruidensteeg is ook de ingang voor boxen aan de 
achterzijde van ons pand, en de (enige) officiële nooduitgang voor zowel de bewoners 
van de steeg als die van veel van de appartementen van Koning Karel XII.  

Het bestuur heeft hierover contact opgenomen met Stadsreiniging, die aangaf zelf 
orde op zaken te willen stellen. Mochten wij het eindresultaat nog niet bevredigend 
vinden, dan willen wij de aanwonenden van de steeg oproepen om gezamenlijk de 
steeg een opknapbeurt te geven. U hoort hier binnenkort meer van. 

Het Oosten tipte ons verder nog dat na deze opruimactie eventueel de gemeente 
ingeschakeld kan worden door een klacht in te dienen over de onveilige situatie van de 
St. Geertruidensteeg. Dit samen met het verzoek om daarom de hekken aan te 
passen door middel van een klink en een zogenaamde ‘anti-hengelplaat’, zodat deze, 
in geval van nood, zonder sleutel aan de binnenkant geopend kan worden. 
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Onderhoudsklachten 
Alle defecten ook altijd aan technisch beheer doorgeven! 
beheer@koningkarel12.nl of 020-622 18 26 (Leon) / 020-778 61 12 (Eddy). 

Kapotte lampen gang / trappenhuis 

Volgens traditie worden de lampen in de gang en het trappenhuis vervangen door zelf 
opgeworpen trappenhuisvertegenwoordigers. Dat zijn momenteel: 

o In het 1e trappenhuis (NN31 – NN45): Peter Hutjens (NN43); 

o In het 2e trappenhuis (NN49 – NN67): Peter Vos (NN67); 

o In het 3e trappenhuis (NN71 – NN97): Eddy Boeve (NN87). 

Kleine defecten, grote schades of calamiteiten 

Voor alle overige defecten, schadegevallen en calamiteiten kan direct met Het Oosten 
contact opgenomen worden: tel. 020-588 51 99, fax 020-588 55 00. Buiten 
kantooruren wordt u doorgeschakeld naar de 24-uur service van Het Oosten.  

Storingen aan de lift 

In het geval van urgente of gevaarlijke storingen aan de lift (vastzitten) kunt u het 
directe telefoonnummer van de leverancier OTIS bellen. Bij alle andere storingen kunt 
u dit via de trappenhuisvertegenwoordiger doorgeven, die contact opneemt met de 
verantwoordelijke voor de reparatie. 

Overige zaken  

Overige zaken die het technisch beheer aangaan en suggesties voor 
gebruiksverbeteringen aan het gebouw kunnen ook worden ingediend bij technisch 
beheer. 

Overzicht belangrijke contactgegevens 

Dienst Naam E-mail Telefoon 

Het Oosten  vve-beheer@hetoosten.nl  020-588 51 99 

1e Technisch Beheer Leon Ham  
NN61 

beheer@koningkarel12.nl 020-622 18 26 

2e Technisch Beheer Eddy Boeve 
NN87 

beheer@koningkarel12.nl  020-778 61 12 

OTIS Liften   0800-02 24 52 

 

Namens de technische commissie,  

Leon Ham, Eddy Boeve. 



 

V e r e n i g i n g  v a n  E i g e n a a r s  K o n i n g  K a r e l  X I I   

Kenmerk: 2004-09-26-nieuwsbrief-I 24 oktober 2004 / VvE KKXII Pagina 8 (van 10) 

Actiepunten 
Hier vindt u een up-to-date lijst (tot 14-10-2004) van de actiepunten die lopen met 
betrekking tot de VvE, zoals enkele al zijn besproken op de laatste ALV. 

Legenda:  Beheerder = Het Oosten, Bestuur = Bestuur VvE Koning Karel XII, EB = Eddy Boeve, PMK = 
Ella Kruzinga, LH= Leon Ham, AdW= Abel de Weerd, Klachtenlijst = Op klachtenlijst gezet. 

 

Waaruit Nr Actie door Omschrijving Opmerkingen Klaar datum 

ALV 23-05 1 Beheerder Achterdeur in Geertruidensteeg 
trappenhuis 3 laten repareren  

Gereed Klachtenlijst 

ALV 23-05 2 Beheerder Nagaan of preventief onderhoud deel 
uitmaakt van ontstoppingscontract 

Nee, betreft onderhoud 
bij incidenten 

  

ALV 23-05 3 Beheerder Contract van glasbewassing controleren 2003 niet traceerbaar, 
zie nr 50 

  

ALV 23-05 4 Beheerder Nagaan waarom verdeelsleutels van 
jaarrekening bijlage 4 niet 
overeenkomen met verdeelsleutels 
bijlage 2 

Aangepast 11-6-2004  

ALV 23-05 5 Beheerder Aangepaste versie MJO meesturen met 
notulen ALV naar leden 

Gedaan    

ALV 23-05 6 Beheerder Servicekosten innen volgens begroting 
2004, met terugwerkende kracht vanaf 
januari 

Verwerkt  1-7-2004 

ALV 23-05 7 Beheerder Herinspectie plannen, inclusief inspectie 
en advies mbt schilderwerk 

Gedaan, zie verslag 
Herinspectie MJO 

1-7-2004 

ALV 23-05 8 Beheerder Nagaan of de kosten voor het aanpassen 
van de balkons op de 1e verdieping in de 
begroting zijn opgenomen 

Ja 1-7-2004 

ALV 23-05 9 Beheerder Brief naar huiseigenaar Kobe, hr Bakker. 
Hierin vragen om maatregelen lekkende 
pijpen gevel 

Wordt in gesprek met 
Kobe meegenomen  

  

ALV 23-05 10 Beheerder Nagaan wanneer begonnen wordt met 
het onderhoud van het trappenhuis 

2005, zie verslag 
herinspectie  

  

ALV 23-05 11 Beheerder De deur van de algemene meterkast 
laten afsluiten 

(Gereed 14/10) Klachtenlijst 

ALV 23-05 12 Beheerder Resultaat 2003 terugstorten aan leden, 
na controle verdeelsleutels 

Gereed 11-06-2004  

ALV 23-05 13 Bestuur / 
AvW 

Nagaan of uitgezocht is wat de juridische 
mogelijkheden zijn om de kosten van de 
balkons op de bouwer te verhalen 

    

ALV 23-05 14 Bestuur Contact opnemen met benedenburen 
ivm verwijderen beplanting 

Gedaan  1-7-2004 

ALV 23-05 15 Bestuur / EB Zonwering: voorstel Huishoudelijk  
Reglement (vraag NN93 / Peer) 

Gedaan  15-10-2004 

ALV 23-05 16 Bestuur / EB Airconditioning: voorstel Huishoudelijk 
Reglement (vraag NN93 / Peer) 

Gedaan  15-10-2004 

ALV 23-05 17 Bestuur/ 
allen 

Bestuursfuncties verdelen Gedaan, zie overzicht 1-6-2004 

ALV 23-05 18 Bestuur/ 
PMK 

De hr Huijnen vragen plaats te nemen in 
de kascommissie 

Gedaan per brief . Nog 
geen antwoord 

28-09-2004  

ALV 23-05 19 Bestuur/ 
PMK 

Beslissen of geld van spaarrekening naar 
RC kan ivm hogere rente op RC 

    

ALV 23-05 20 Bestuur/EB Peter de Beer bedanken voor verrichten 
bestuurswerk 

Afspraak gemaakt 14-10-2004 

ALV 23-05 21 Beheerder Hardstenen stoep kant Nieuwe 
Nieuwstraat laten repareren 

Gedaan Klachtenlijst 
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Waaruit Nr Actie door Omschrijving Opmerkingen Klaar datum 

Herinspectie 
MJO 07-07 

22 Beheerder Dakbedekking, zie verslag MJO     

Herinspectie 
MJO 07-07 

23 Beheerder Ontbreken van getallen in MJO, zie 
verslag 

    

Herinspectie 
MJO 07-07 

24 Beheerder Sleutel daktoegang, zie verslag MJO    

Nav 
Herinspectie 
MJO 

24a Bestuur/ EB Sleutel daktoegang opvragen bij de hr 
Jochemsen (de Beer heeft hem niet) 

    

Herinspectie 
MJO 07-07 

25 Bestuur/ 
Allen 

Schilderwerk inpandig trappenhuis, zie 
verslag MJO 

    

Herinspectie 
MJO 07-07 

26 Beheerder Schilderwerk inpandig trappenhuis, zie 
verslag MJO 

    

Herinspectie 
MJO 07-07 

27 Beheerder ATD (achtertoegangsdeur) achterzijde 
71-97, zie verslag MJO 

    

Herinspectie 
MJO 07-07 

28 Beheerder Graffiti, zie verslag MJO   Klachtenlijst 

Herinspectie 
MJO 07-07 

29 Beheerder Dakbedekking, zie verslag MJO   Klachtenlijst 

Herinspectie 
MJO 07-07 

30 Beheerder Klacht deur, zie verslag MJO   Klachtenlijst 

Herinspectie 
MJO 07-07 

31 Beheerder Aanbrengen aanduiding (in 
Geertruidensteeg) van nooduitgang 
berging 3e trappenhuis 

wordt aan gewerkt  Klachtenlijst 

Herinspectie 
MJO 07-07 

32 Beheerder Ontbreken van klimwering aan de twee 
nieuwe regenpijpen in de 
Geertruidensteeg 

wordt aan gewerkt  Klachtenlijst 

Vergadering 
Beheerder/ 
Bestuur 19-07 

33 Bestuur/ LH Mandatering financieel bestuur / 
penningmeester: voorstel Huishoudelijk 
Reglement 

    

Vergadering 
Beheerder/ 
Bestuur 19-07 

34 Beheerder Voorbeeld procedure communicatie VvE 
toezenden 

Gedaan, ontvangen 1-7-2004 

Vergadering 
Beheerder/ 
Bestuur 19-07 

35 Bestuur/ 
Allen 

Kennismaken met Kobe Zie Nieuwsbrief I   

Vergadering 
Beheerder/ 
Bestuur 19-07 

36 Beheerder Dossier met correspondentie Kobe naar 
Bestuur 

Gedaan, ontvangen 1-7-2004 

Vergadering 
Beheerder/ 
Bestuur 19-07 

37 Bestuur / 
AdW 

Handhavingsverzoek inzake Quick 
contact nagaan voortgang Gemeente 

    

Vergadering 
Beheerder/ 
Bestuur 19-07 

38 Bestuur/ EB, 
PMK 

St Geertruidensteeg opruimen / fietsen / 
beveiliging / hek 

Zie Nieuwsbrief I, maar 
ook contact met 
Gemeente 

15-10-2004 

Vergadering 
Beheerder/ 
Bestuur 19-07 

39 Beheerder Brief over stopzetten acceptgiro’s aan 
bestuur voorleggen 

Is reeds verzonden aan 
leden, heeft elkaar 
gekruist 

14-10-2004 

Vergadering 
Beheerder/ 
Bestuur 19-07 

40 Beheerder Afschot balkons ivm slechte afvoer water 
laten nakijken en evt corrigeren 

Is vervangen, gereed Klachtenlijst 

Vergadering 
Beheerder/ 
Bestuur 19-07 

41 Beheerder Lekkage trappenhuis 2 aan spouw 
nagaan ism hr Ham (verband met 
balkons?) 

Gereed  Klachtenlijst 

Vergadering 
Beheerder 
/Bestuur 19-
07 

42 Beheerder Gaten in gevel nav steigerwerk laten 
herstellen door Root 

Gereed Klachtenlijst 

Vergadering 
Beheerder 
/Bestuur 19-
07 

43 Beheerder Waterschades NN75/81/87 nagaan Gereed, m.u.v. nr. 75 
deze reageert nog niet 

Klachtenlijst 
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Vergadering 
Beheerder/ 
Bestuur 19-07 

44 Beheerder Stand van zaken Herinspectie opvragen 
(is dak al geïnspecteerd?) 

Gedaan, nee ivm 
ontbreken sleutel, zie 
24a  

1-7-2004 

Nav 
Beheerder/ 
Bestuur 

44a Beheerder Stand van zaken Herinspectie opvragen 
(is dak al geïnspecteerd?) 

    

Vergadering 
Bestuur 28-07 

45 Bestuur/ EB Schotelantenne: voorstel Huishoudelijk 
Reglement (vraag Dramé – NN55) 

 Gedaan  15-10-2004 

Vergadering 
Bestuur 28-07 

46 Bestuur / LH Glasbewassing achterruit 
Geertruidensteeg trappenhuis 3: wordt 
dit gedaan? 

    

Vergadering 
Bestuur 28-07 

47 Bestuur/ 
PMK 

Aanpassingen notulen ALV aan 
Beheerder doorgeven 

Gedaan, verstuurd 30-7-2004 

Vergadering 
Bestuur 28-07 

34a Bestuur/ LH Procedure communicatie VvE invullen en 
afmaken 

Gedaan, zie 
Nieuwsbrief I 

15-10-2004 

Vergadering 
Bestuur 28-07 

40a Bestuur/ LH Klachten nav balkons en algemeen bij 
iedereen opvragen 

Gedaan, Zie 
Nieuwsbrief I 

15-10-2004 

Vergadering 
Bestuur 28-07 

48 Bestuur / 
PMK 

Afmaken van aktie- en klachtenlijst/ 
kortsluiten met kascie 

Gedaan 15-10-2004 

Vergadering 
Bestuur 28-07 

49 Bestuur / 
Allen 

Communicatiekanalen kortsluiten met 
Beheerder 

   

ALV 23-05 50 Beheerder Contract van glasbewassing controleren 
over 2004, zie ook nr 3 

   

Vergadering 
Bestuur 14-10 

51 Bestuur/LH HR, art 8 aanpassen en heel HR nagaan 
op evt aanpassingen/toevoegingen, etc 

  

Vergadering 
Bestuur 14-10 

52 Bestuur/LH Nagaan hoe verklaring 
eigenaar/gebruiker werkt. Waar zijn die? 

  

Vergadering 
Bestuur 14-10 

53 Bestuur/AvW Staan wij ingeschreven bij de KvK, hoe?   

Vergadering 
Bestuur 14-10 

53 Bestuur/? Brandveiligheid   

Vergadering 
Bestuur 14-10 

54 Bestuur/? Wie/wat is Geertruidensteeg 30?   

 55 Bestuur/PMK
/LH 

Verzekering Bestuur Aansprakelijk en 
Rechtsbijstand 

  

 56 Bestuur Oprichting Vereniging (KvK) uitzoeken 
consequenties 

  

 


