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DATUM 
Mei 2009 
 

Beste eigenaar,  

Zoals jullie al weten, wordt de komende Algemene Ledenvergadering gehouden op 
dinsdag 12 mei a.s. van 20.00 tot 22.00 uur in The Convent Hotel, Nieuwezijds 
Voorburgwal 67. Wij vragen jullie om allemaal te komen om mee te praten en te 
stemmen over de toekomst van onze VvE. Indien je niet kunt komen, dan vragen je een 
machtiging te geven aan iemand die wel gaat. We hebben je stem nodig om aan een 
quorum te komen, zodat we rechtsgeldige besluiten kunnen nemen.  

Onderstaand willen we jullie alvast op de hoogte stellen van de belangrijkste 
gebeurtenissen van het afgelopen jaar.  

Ingekomen stukken en mededelingen  

- Correspondentie met G.W. Bakker inzake de Supermarkt, de Vitamineshop en 
Restaurant Kobe.  

- Op 14 januari 2009 kwam er een brief binnen van mr. G.E.A. Broens van Stichting 
Achmea Rechtsbijstand, die optrad namens de heer S.K. Girdhari, Nieuwe 
Nieuwstraat 85 (bijlage 1).  

- Op 10 maart kwam per email een verzoek voor een fietsgoot binnen van Abel van 
Weerd (bijlage 2). Als aanvulling op dit verzoek kwam per email een verzoek voor 
verbetering van de fietsgootsituatie binnen van Ella Kruzinga, Nieuwe Nieuwstraat 
67 (bijlage 3).  

- Op 2 april 2009 ontving het bestuur een brief van mw. mr. I.F. Maas-Stuut van 
Stichting Achmea Rechtsbijstand, die optrad namens de heer S.K. Girdhari, 
Nieuwe Nieuwstraat 85 (bijlage 4).  

Voor een antwoord op de brief van mr. Maas-Stuut is een eigen advocaat in de 
arm genomen via de rechtsbijstandverzekering van de vereniging. Deze heeft 
inmiddels een antwoord gestuurd. (bijlage 5).  

- Op 8 april is een email binnengekomen van Dam & Partners Archtecten, waarin 
toestemming gegeven wordt voor het veranderen van de kleur van de gevel aan 
de kant van de Sint Geertruidensteeg.  

Aan de leden van de VvE Koning Karel XII VvE Koning Karel XII 
Nieuwe Nieuwstraat 87 

1012 NG Amsterdam 
 info@koningkarel12.nl 

     www.koningkarel12.nl 
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Besluiten bestuur 

Zoals in de ALV van 2008 besproken, heeft het bestuur een contract getekend met 
Finatrium B.V. (Segon) om namens de VvE en haar leden:  

- Onderzoek te verrichten naar mogelijkheden voor zowel VvE gebonden, collectieve 
als ook individuele subsidies, waarborgstellingen en financiele bijdragen in de 
meest brede zin des woords ten behoeve van investeringen in energetische 
ingrepen;  

- Namens de VvE en haar leden deze subsidies, waarborgstellingen en financiele 
bijdragen te organiseren, te verwerven en te realiseren. Zie voor meer informatie 
verderop in deze Nieuwsbrief.  

Lopende zaken  

• Hardstenen stoep  

In de loop van 2008 is een offerte uitgebracht voor het herstellen van de hardstenen 
stoep, maar deze was volgens het bestuur te hoog en garandeerde niet dat de stoep niet 
meer zou breken als de vrachtauto’s van o.a. de Hema over de stoep zouden rijden. VvE 
Beheer-Amsterdam zoekt nu samen met het bestuur naar alternatieven, waarbij ook 
gekeken wordt naar het gelijk maken van de stoepen met de straat en het gebruik van 
andere materialen. Hiervoor is een (voorlopig) bedrag van € 30.000 opgenomen in het 
MJO voor 2010. 

Het zoeken naar alternatieven kost echter nogal wat tijd en dat is iets wat het bestuur 
niet erg veel heeft. Wij roepen daarom de hulp van één of twee van de overige bewoners 
in om zich aan te melden om hierover mee te denken. 

• Schilderwerk  

Er gaat weer geschilderd worden aan de achtergevel van de appartementen die een 
donkergrijze kleur hebben. Naar aanleiding hiervan is navraag gedaan bij Dam & 
Partners Architecten of er toestemming gegeven kon worden voor het aanpassen van de 
kleur van de gevels. Dit vooral om de kosten te drukken. Men kon zich in ons argument 
vinden en gaf daarom toestemming voor het aanpassen van de kleur aan de kant van de 
Sint Geertruidensteeg. De kleuren aan de straatgevels wil men graag ongewijzigd laten. 
Wil de VvE toch ook de kleur aan de straatgevels veranderen, dan moet er een verzoek 
ingediend worden bij de Welstandscommissie, die het verzoek vervolgens bij Dam & 
Partners Architecten zal voorleggen. Zij zullen dan waarschijnlijk een negatief advies 
geven. 

In het kader van het MJO zal deze aanpassing meegenomen worden (een voorlopig 
bedrag van € 26.156 in het MJO voor 2009). Tevens zal er, als de offerte binnen in, een 
verschil worden gemaakt in de schildercycli van de voor- en achtergevels.  

Het bestuur stelt voor om de donkergrijze kleur te vervangen door de kleur die de 
overige appartementen aan de Sint Geertruidensteeg al hebben. Er moet hierover een 
beslissing genomen worden.  

Bij de controle van het schilderwerk werd door het schildersbedrijf de opmerking 
gemaakt dat de verfdelen overal erg vervuild waren. Naast onze eigen schoonmaak, is dit 
ten dele te wijten aan het slechts 2x per jaar schoonmaken van de ‘niet bereikbare delen’ 
van het pand en door de gebruikte techniek. In de ALV van 2008 is hierover 
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gerapporteerd. Vaker schoonmaken en met gebruik van een lift zullen de kosten flink 
doen verhogen. Er moet hierover een beslissing genomen worden.  

• Belborden 

Vorig jaar heeft de ALV besloten de teruggave van de servicekosten te storten in een pot 
voor verfraaiing van het pand. Het bestuur is nu bezig met het zoeken van oplossingen 
voor verfraaiing van de belborden. Hiervoor werd een offerte ontvangen, maar er bleken 
nogal wat haken en ogen aan de voorgelegde oplossing te zitten en het bestuur is nu zelf 
bezig om foto’s te maken van belborden en te zoeken naar alternatieven. Het duurt 
daarom allemaal wat langer dan verwacht. En ook hier geldt dat het zoeken naar 
alternatieven nogal wat tijd kost.  

Het bedrag dat waarschijnlijk voor aanpassing van de belborden nodig zal zijn, zal naar 
het zich laat aanzien hoger zijn dan wat we nu gespaard hebben. Vandaar het verzoek 
van het bestuur om het resultaat van 2008 ook aan de reservering verfraaiing toe te 
voegen.  

Wij roepen ook voor deze klus de hulp in van één of twee van de overige bewoners. 
Meldt je aan als je wilt meehelpen, zodat er wat vaart komt in de verfraaiing van ons 
pand.  

• Ventilatie trappenhuizen  

Om de kwaliteit van de lucht in de trappenhuizen te verbeteren is het bestuur bezig om 
hiervoor oplossingen te zoeken. Dit is vooral in Trappenhuizen 1 en 2 een probleem 
omdat er aan de bovenkant in de trappenhuizen geen uitgang naar buiten is. Er zal 
daarom een ventilatiesysteem moeten worden aangelegd op het dak en met 
toestemming van de huiseigenaren van nrs 67, 65, 45 en 43. Er worden nu gesprekken 
gevoerd met deze eigenaren. De kosten hiervoor worden geraamd op € 6.000 (ex BTW 
en VT). Dit bedrag zal in 2009 aan de voorzieningen worden onttrokken.  

• Dak valbeveiliging  

De ARBOwetgeving schrijft voor dat er een dak valbeveiliging op het dak dient te komen. 
Het bedrag hiervoor zal in het MJO voor 2009 opgenomen worden.  

• Vochtprobleem Sint Geertruidensteeg  

VvE Beheer-Amsterdam is bezig met het maken van afspraken met Waternet en de 
Gemeente voor het bespreken van de problemen.  

• Gerard W. Bakker Projectadviezen BV  

Update Restaurant Kobe / Supermarkt / G.W. Bakker  

De relatie met eigenaar G.W. Bakker en huurders Restaurant Kobe / Supermarkt is de 
laatste tijd sterk verbeterd. Ze hebben na uitgebreid overleg met het bestuur, 
ondersteund door VvE Beheer-Amsterdam, tal van zaken die zonder instemming van de 
VvE Koning Karel XII waren veranderd aan het casco, teruggedraaid of gerepareerd. De 
stand van zaken tot nu toe:  

▪ De afvoer van de CV-installatie van Restaurant Kobe bij de achteruitgang 3e 
trappenhuis in de Sint Geertruidensteeg is verlengd naar boven en lekt niet meer langs 
de muren op de trap.  
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▪ De afvoerbuis van de afzuiginstallaties in het restaurant zijn gedicht en lekken geen vet 
meer op de trappen.  

▪ Elektrische installaties buiten het restaurant zijn verbeterd of verwijderd.  

▪ Gaten in de muren van Restaurant Kobe zijn gedicht. 

▪ Afvoerbuis van condenswater van de de airco aan de voorkant Kobe is afgesloten en 
lekt niet meer op de hardstenen stoep.  

De zaken die de huurders / G.W. Bakker hebben toegezegd binnenkort te willen 
oppakken, maar die nog niet zijn uitgevoerd:  

▪ Verwijdering van de dode klimop aan de muur in de steeg.  

▪ Schoonmaak van de muren en trap bij de achteruitgang derde trappenhuis.  

▪ Schoonmaak van de ruimte rond de pilaren aan de voorzijde bij Restaurant Kobe.  

▪ Verwijdering van de condensvochtafvoerbuizen van de airco's aan de voorzijde bij 
Restaurant Kobe en het dichten van de betreffende gaten in de kozijnen.  

▪ Een oplossing voor de afzuiginstallaties in de ramen aan de voorzijde bij Restaurant 
Kobe (veroorzaken vislucht buiten).  

▪ Een mooier bord aan de muur voor de supermarkt.  

▪ Een verbetering van de aanleg van de buitenverlichting bij de supermarkt. Zie hiervoor 
ook het stuk in deze nieuwsbrief over buitenverlichting Nieuwe Nieuwstraat.  

Wij zullen als bestuur de voortgang van deze zaken blijven monitoren.  

Buitenverlichting  

Het bestuur heeft van de huurders van de supermarkt en de vitamineshop eind vorig jaar 
een verzoek binnengekregen om iets te doen aan de buitenverlichting in de Nieuwe 
Nieuwstraat. Dit als gevolg van onze klacht dat de huidige verlichtingssituatie met de 
‘bouwlampen’ bij de supermarkt en het ontbreken van verlichting van de andere 
winkelpanden op z'n best sub-optimaal te noemen is. Op zich zijn wij als bestuur wel 
voor (nieuwe) buitenverlichting, onder strikte voorwaarden: het zal de veiligheid van de 
entrees verhogen en een verfraaiing opleveren van ons gebouw. Het ingediende plan 
vonden wij echter op verschillende punten onvoldoende. De genoemde leverancier van 
de nieuwe verlichting was bijvoorbeeld onervaren in het aanbrengen van 
buitenverlichting en de voorgestelde armaturen pasten totaal niet bij ons 
appartementencomplex.  

Daarom zijn wij begonnen met het opstellen van een aantal wensen:  

▪ De armaturen moeten in overeenstemming zijn met de rest van de architectuur van het 
pand. Het is een karakteristiek gebouw van architect Cees Dam en de nieuwe armaturen 
moeten daar bij passen. 

▪ Een goed beeld van de lichtverdeling over de lengte van het pand. Dit in verband met 
schaduwvorming op straat en verstrooiing van licht naar de bovenliggende 
appartementen.  
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▪ Om de buitenverlichting goed in te passen in het gebouw, zou die aangebracht moeten 
worden over de gehele breedte van het pand aan de Nieuwe Nieuwstraat, dus vanaf de 
hoek Nieuwezijdsvoorburgwal tot aan de maskerwinkel (Nieuwe Nieuwstraat 29).  

▪ Het meenemen van de verlichting van de entrees van de bewoners (drie trappenhuizen) 
in het plan. Daarvan is nu alleen het 3e trappenhuis (Nieuwe Nieuwstraat 71-97) verlicht 
via een niet zo fraaie oranje lichtgevoelige lamp.  

▪ Energievriendelijke verlichting, die weinig onderhoud behoeft. Dus bijvoorbeeld LED-
verlichting. Wij zitten als VvE Koning Karel XII in een subsidieaanvraag voor 
milieuvriendelijke aanpassingen aan het gebouw, waaronder LED-verlichting en 
noodverlichting van alle trappenhuizen en bergingen.  

▪ Lage periodieke kosten. Wij denken daarom, naast de eerder genoemde LED-lampen 
(lager wattage, minder onderhoud), ook aan tijd en/of lichtschakelaren om aan- en 
uitzetten te automatiseren.  

▪ VvE Koning Karel XII betaalt de periodieke kosten (elektriciteit, onderhoud), en een 
eenmalige gedeelde bijdrage (samen met de overige eigenaren) van de aanschaf en 
aanlegkosten.  

▪ De aansluiting moet plaatsvinden op de elektriciteitsvoorziening van de algemene 
ruimten.  

Wij zouden graag samen met het bestuur, enkele leden van VvE Koning Karel XII en de 
verhuurders een projectteam willen opstellen om bovenstaande op korte termijn te gaan 
realiseren.  

• Energie en Capaciteitstarief  

Doordat er een contract met Finatirum B.V. is afgesloten met de opdracht om te kijken 
naar alles wat met energiebezuiniging en milieuontlasting te maken heeft, is het bestuur 
zelf niet verder gegaan met haar eigen onderzoek hiernaar. Gezien de krantenartikelen 
over de moeizame en burocratische gang van zaken met betrekking tot het aanvragen 
van subsidies en het vervolgtraject hierop, zijn wij daar erg blij mee.  

Vanaf 1 januari 2009 krijgt iedereen met het capaciteitstarief te maken als onderdeel van 
de energierekening. Een deel van de energierekening bestaat uit transportkosten. Deze 
wordt aan de netbeheerder betaald. Tot nu toe werden de transportkosten berekend op 
basis van het jaarlijks verbruik: hoe meer gas en/of stroom werd verbruikt, hoe hoger de 
kosten voor het transport waren. Met ingang van 1 januari 2009 heeft de regering 
besloten dat alle kosten voor het transport van stroom en gas in rekening gebracht wordt 
via een vast jaarlijks tarief. Dit tarief is alleen afhankelijk van de capaciteit van de 
aansluiting. De meeste mensen blijven ongeveer hetzelfde betalen. De overheid verhoogt 
namelijk gelijktijdig het bedrag van de heffingskorting op Energiebelasting. Dit is een 
vast bedrag dat in mindering wordt gebracht op de leveringskosten. Met deze maatregel 
wordt bereikt dat de verandering normaal gesproken niet tot extra kosten leidt.  

Vereniging Eigen Huis heeft in december 2008 geconstateerd dat deze nieuwe regeling 
voor de levering van elektriciteit nadelig is voor bepaalde consumenten. Door de nieuwe 
regeling krijgen veel appartementseigenaren met bijv een lift in het gebouw een hogere 
rekening door het vaste aansluittarief. In sommige gevallen gaan de aansluitkosten 
omhoog van € 340,- naar € 1.800,- per jaar. Per bewoner kan de nieuwe regeling voor 
een lastenverzwaring van honderden euro’s zorgen. De Vereniging Eigen Huis heeft een 
brief aan de Minister geschreven, waarop zij met aanpassingen is gekomen, echter niet 
naar het zin van de VEH. Lees hun reactie op 
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http://www.eigenhuis.nl/VerenigingEigenHuis/Actueel/Nieuws/Maatregelencapaciteitstari
efmager.htm.  

Door deze onzekerheid heeft het bestuur vooralsnog gemeend het bedrag op de 
begroting niet te verlagen, ondanks de lagere uitgave voor electriciteit.  

• CV kanalen en HR ketels 

Zoals op vorige ALV's al gemeld, zijn er eigenaren / bewoners die de aanwezige VR-
ketels hebben vervangen door HR-ketels. Hiervoor is geen toestemming gegeven door de 
VvE. Zoals meerdere experts ons er op hebben gewezen zijn onze afvoeren niet op HR-
ketels berekend. Zoals vorig jaar al gemeld kan die situatie op termijn schade opleveren 
aan de afvoeren en zelfs mogelijk tot gevaarlijke situaties leiden. Wij hebben daarop als 
bestuur vorig jaar een klein budget gekregen om de situatie in kaart te brengen en om 
met een plan te komen om de CV-kanalen aan te passen aan de normen van deze tijd. 
Aangezien de voorziene kosten voor vervanging aanzienlijk zijn, geraamd rond de 35-50 
duizend euro, hebben wij dit project ondergebracht bij de SEGON-subsidieaanvraag (zie 
elders in deze nieuwsbrief). Maar omdat deze subsidie aanvraag nogal wat tijd vergt, 
willen wij om veiligheidsredenen het onderzoek toch vervroegen. Vandaar dat we ook 
weer € 5.000 op de begroting hebben gezet. Wij hopen wel de rest van de kosten voor 
de vervanging binnen de subsidieaanvraag te houden. 

• Brandbeveiliging en procedures  

Zoals jullie weten via de e-mail die Leon hierover naar alle bewoners heeft gestuurd is op 
21 maart brand uitgebroken in NN39. Het viel achteraf gelukkig nogal mee, maar het 
heeft het bestuur wel aan het denken gezet over de brandveiligheid in het pand. Er moet 
kontakt gelegd worden met de brandweer, er moet nagedacht worden over rookmelders, 
brandblusapparaten, vluchtroutes en noodverlcihting en-uitgangen. Dit kan het bestuur 
niet alleen en we wij roepen ook hiervoor de hulp in van één of twee van de overige 
bewoners.  

Zoals jullie merken staan er nogal wat projecten op de rol. Projecten die het bestuur 
graag klaar wil hebben voor de ALV van 2010. We hebben dan ook in en onder de 
beschrijving van die projecten om hulp gevraagd. We hopen dat bewoners zich willen 
aanmelden voor één of meerdere van deze projecten. Het pand wordt er veiliger en 
mooier op als we deze projecten uitvoeren. Het meedoen aan zo’n project is een goede, 
beperkte, klus en het maakt dat je ook meer betrokken voelt bij het pand waar je 
medebewoner van bent.  
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SEGON staat voor: Stimuleringsinitiatief Energiebesparing Gebouwde Omgeving Nederland. 
SEGON komt voort uit een samenwerking van onafhankelijke adviseurs uit de financiële, bouw en 
installatiebranche die gespecialiseerd zijn in de aanpak van appartementencomplexen. Juist daar blijkt 
de grootste energie- en CO2 besparing te behalen te zijn.  

De missie van SEGON is om "…een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving door 
energiebesparing binnen het bereik te brengen van appartementseigenaren in Nederland". Kortom: 
Energiebesparing voor iedereen! 

De activiteiten van SEGON omvatten: 

- Het integraal "ontzorgen" van Verenigingen van Eigenaren (VvE's)  door het onderzoeken en 
adviseren van technisch,- financieel- en economisch haalbare energiebesparings-maatregelen 
voor de VvE. Actieve begeleiding in de aanloop naar de  besluitvorming over de voorgestelde 
maatregelen behoort tevens tot het dienstverleningspakket van SEGON; 

- Het inrichten van zgn. Revolving Waarborgfondsen met de provincie of de  gemeente, waarmee de 
drempel voor VvE's om te investeren in een onderzoek naar besparingsmogelijkheden wordt 
weggenomen en collectieve besluitvorming over energiebesparende maatregelen mogelijk wordt 
gemaakt; 

- Het opzetten van de Nationale Energie Garantie (NEG) waarbij de besparing in het verbruik, of 
zelfs de woonlasten kunnen worden gegarandeerd zodat ook moeilijk te financieren 
inkomensgroepen kunnen investeren;  

- Het opzetten van het Nationale Energie Meet Instituut (NEMIN), dat per type huishouden de 
werkelijke energiebesparing van de diverse ingrepen meet en registreert.  

SEGON zet door haar integrale aanpak, energiebesparing op de agenda van VvE's en waarborgt door 
haar onafhankelijkheid een objectief advies. Daarbij streeft SEGON naar een neutrale 
woonlastenontwikkeling voor de (eigenaar-)bewoner. Appartementeigenaren worden zodoende 
beschermd tegen de uitwassen op de markt van energiebesparende diensten en producten.  

SEGON voert samen met Meer met Minder (een samenwerkingsverband van EnergieNed, Bouwend 
Nederland, Uneto-VNI en AEDES) pilotprojecten uit in Amsterdam en Heerlen. Daarbij weet SEGON 
zich o.a. gesteund door het ministerie van VROM, de SEV en SenterNovem. Behalve Meer met 
Minder hebben ook nationale belangenorganisaties (w.o. VvE Belang en Vastgoed Belang) zich 
geschaard achter de dienstverlening van SEGON. 

Op provinciaal en lokaal niveau werkt SEGON samen met o.a. de provincies Noord-Holland en 
Utrecht en is SEGON partner van het Klimaatbureau van de gemeente Amsterdam bij de energetische 
aanpak van VvE's.  

Koning Karel XII 

SEGON is sinds begin 2009 druk doende om in opdracht van het bestuur van de VvE Koning Karel 
XII eerst te proberen subsidies in te regelen ten behoeve van het onderzoek naar integrale 
energiebesparende maatregelen voor de VvE en, voorzover mogelijk, ook ten behoeve van de 
mogelijke ingrepen zelf. Centraal daarbij staat de mogelijke subsidiering van de vereiste aanpassing 
van het rookafvoerkanaal teneinde de plaatsing van (U)HR-ketels mogelijk te maken. Momenteel 
worden hierover met het stadsdeel Centrum en de provincie Noord Holland nadere afspraken gemaakt.  
 

 
SEGON  Drs. E.  Verweij (013-5336701) 
info@segon.nl  Drs. J. Schretlen (013-5400420) 


