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DATUM 
Augustus 2009 
 
 
Beste eigenaar, 

Er zijn een aantal zaken die het bestuur graag met jullie wil communiceren, vandaar deze Nieuwsbrief. 

CV kanalen en HR-ketels 

Zoals in de Nieuwsbrief van mei 2009 al beschreven werd en tijdens de ALV van 12 mei jl verder 
werd toegelicht, heeft het bestuur een overeenkomst gesloten met Finatrium BV (SEGON) om uit te 
zoeken hoe het zit met het verkrijgen van subsidies voor energiezuinige maatregelen, zowel 
individueel als voor de gezamenlijke delen van het pand. Ook het onderzoek naar de CV kanalen en 
HR ketels werd bij de SEGON-subsidieaanvraag ondergebracht. SEGON heeft vervolgens een 
subsidieaanvraag ingediend bij Stadsdeel Centrum. Wij kregen hierover op 13 juli de volgende e-mail 
van SEGON. 

“Na een aantal bezoeken en presentaties van onze hand heeft het dagelijks bestuur van het 
Stadsdeel Centrum na hele lange interne discussies vorige week besloten om jullie toch geen 
financiele steun te verlenen. Ingesloten de brief die ik afgelopen weekend ontving. 
..... 
Wij bekijken momenteel of we jullie toch een aantrekkelijk voorstel voor een vervolg kunnen 
voorleggen. Wij zijn daarover in gesprek met Meer met Minder en het ministerie van VROM. 
 
Geef mij svp even de tijd om e.e.a. op een rijtje te zetten voor jullie? 
 
Ik kom er zeker vòòr 1 augustus bij jou/jullie op terug.” 

We kregen inderdaad op 30 juli een voorstel, en dit werd op 11 augustus besproken. Het voorstel is nu 
als volgt: 

Eigenaars/bewoners die een maatwerkadvies of Energie Prestatie Advies (EPA) afnemen komen 
eenmalig in aanmerking voor een subsidie van maximaal € 200. Dit EPA advies is individueel en gaat 
voorbij aan het feit dat de meeste aanbevelingen alleen maar op te lossen zijn door collectieve (VvE) 
maatregelingen (bijv glas, ventilatie, isolatie muren). SEGON heeft dit onderkend en gesprekken 
gevoerd met o.a. VROM. Daar is de SEGON-scan uit voorgekomen. Via deze scan maakt SEGON 
niet alleen een individueel EPA advies, maar ook een speciaal VvE maatwerkadvies voor de 
gemeenschappelijke zaken. Voor diezelfde € 200 subsidie per woning.  

SenterNovem, de overheidsorganisatie die de subsidie hiervoor regelt, kan echter alleen volgens de 
(overheids)regels aan individuele eigenaars/bewoners subsidie toekennen. De volgorde is: individuele 
subsidie aanvragen, er komt een rekening voor het EPA advies van SEGON. Die rekening wordt 
betaald aan SEGON, SEGON geeft dit door aan SenterNovem, het onderzoek wordt uitgevoerd en 
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tegelijkertijd wordt de € 200 door SenterNovem teruggestort op de rekening van de betreffende 
persoon. De VvE kan dit niet als VvE voorschieten, want die € 200 pp kan alleen maar aan individuen 
teruggestort worden. 

Een ingewikkelde constructie die nodig is om ook ‘gratis’ de gemeenschappelijk delen op 
energiebezuiniging te laten onderzoeken. Maar uiteindelijk kost het verkrijgen van het advies 
niets, behalve tijd en aandacht. Binnenkort komt het bestuur met een voorstel, hoe dit daadwerkelijk 
uitgevoerd kan worden, want het lijkt een goed voorstel om te komen tot een totaal advies mbt 
individuele en gezamenlijke energiebesparing. 

Vervolgens moet er gekeken worden wat er individueel en gezamenlijk als VvE gedaan kan worden 
om de individuele appartementen, als ook de gemeenschappelijke delen daadwerkelijk meer 
energievriendelijk te krijgen en wat dat gaat kosten. Idealiter zou dit onderdeel besproken moeten 
worden tijdens de komende ALV in mei 2010. 

Om geen verdere vertraging op te lopen met betrekking tot het uitvoeren van het onderzoek aan de CV 
rookkanalen, werd inmiddels een verzoek tot onderzoek van deze rookkanalen naar VvE Beheer 
Amsterdam (VBA) gestuurd om het onderzoek naar de CV problematiek op gang te brengen. We 
krijgen hiervoor enkele offertes en zullen proberen dit zo spoedig mogelijk allemaal te laten gebeuren. 
De aanbevelingen in onze brieven van 05 april 2007 en van 21 maart 2009 blijven ondertussen 
onverminderd van kracht. 

Interessante websites: 

http://www.senternovem.nl/sn/index.asp 

http://www.milieucentraal.nl/pagina?onderwerp=energie%20prestatie%20advies 

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=31996 

http://www.meermetminder.nl/over_meer_met_minder_energie 

http://www.epb-oplossingen.be/nl/Epb-oplossingen.html 

Aktiepunten uit notulen van ALV 12 mei 2009 

• Schoonmaak/glasbewassing 

Inmiddels hebben we drie werkbonnen ontvangen van VS Schoonmaak BV, waaruit blijkt dat er op 4 
maart en 22 december 2008, alsmede op 9 maart 2009 glasbewassing heeft plaatsgevonden. De 
afspraak uit de ALV blijft natuurlijk van kracht voor de controle van de glasbewassing in het najaar. 
Afhankelijk van het weer, zal dit in de week van 5 oktober gebeuren (week 41).  

• Herstel gaten trappenhuis, schilderen buizen trappenhuis, aanleg fietsgoten 

Inmiddels is er opdracht gegeven voor een aantal verbeterpunten in de drie trappenhuizen, waaronder 
ook de bovengenoemde punten en is er een offerte voor ontvangen. 

• Termijnen zitting bestuur 

In het Modelreglement bij Splitsing in Appartementsrecht staat onder nummer III ‘bestuur van de 
vereniging’, Artikel 41, nr 3 het volgende: 

Het bestuur berust bij één of meer administrateurs, die benoemd worden door de vereniging. 
De administrateurs worden benoemd voor onbepaalde tijd en kunnen te allen tijde worden 
ontslagen. 

Als je dit modelreglement zelf niet meer hebt, dan is het ook te vinden op de website van de VvE. Het 
bestuur zal op de volgende ALV met een voorstel komen ter vervanging van in ieder geval één lid van 
het bestuur.  



 

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   

Bank Nederlandse Gemeenten: 28.50.78.488  Pagina 3 (van 4) 

Ventilatie trappenhuizen 1 en 2 

Inmiddels is de ‘Werkgroep Ventilatie’ bij elkaar geweest en heeft het volgende aan het bestuur 
meegedeeld: 

We hebben de ventilatieproblematiek besproken. Geen van de bewoners stond te springen om 
voor dit doel aan hak- en breekwerk te beginnen of dacht ruimte voor buiswerk te hebben. 
Ook vonden de meesten het niet echt de moeite waard. Een mogelijkheid op termijn voor 
trappenhuis 2 is een ventilatiepijp door de lift aan te laten leggen. 
 
Er wordt het volgende afgesproken: 
- Controleren of alle ventilatiegleuven in de boxen niet achter kasten verdwenen zijn en 

daadwerkelijk werken; 
- Ventilatiesleuven aan te laten leggen boven de voordeur van trappenhuis 1 en 2 en 

boven de achterdeur, zodat er beneden in ieder geval iets van ventilatie ontstaat. 
- Leon zal dit voorleggen aan VvE Beheer Amsterdam en de offerte die ooit werd 

ingediend, afzeggen. 
 

Er is nog gewacht met het aanschrijven van de Werkgroepen ‘Stoep’, ‘Verlichting’ en ‘Belborden’ tot 
na de vakantie. De Werkgroep “Brandprocedures” komt binnenkort bij elkaar. 

Woningverbeteringen en de verzekering 

Nav een artikel uit VvE Magazine, mei 2008 over “Hoe verzeker ik woningverbeteringen in mijn 
appartement”, blijkt dat iedere eigenaar weliswaar bevoegd is veranderingen aan te brengen in het 
privégedeelte, maar dat de appartementseigenaar verplicht is dit te melden aan het bestuur. Je moet 
hierbij denken aan een nieuwe keuken, badkamer, cv-ketel of een verlijmde vloer. Het bestuur moet 
dit vervolgens aanmelden bij de opstalverzekering. Mocht dit extra kosten met zich meebrengen dan 
worden deze kosten vervolgens verhaald op de betreffende eigenaar. Een eigenaar kan deze 
verbeteringen aan het appartement ook opgeven bij de eigen inboedelverzekering, maar dit kan 
problemen veroorzaken in geval van calamiteiten, zoals een brand, omdat de vraag zich kan voordoen 
of iets onder een opstalverzekering of een (eigen) inboedelverzekering valt.  

Dit probleem is besproken met de beheerder, VBA, en besloten is om de opstal verzekering uit te 
breiden met een ‘meerwaarde’ optie. Dit gaat rond de € 165 per jaar kosten. Dit is minder dan de 
individuele opgave van iedere verbetering en in ieder geval minder rompslomp en onzekerheid.  

Klacht naar VvE Beheer Amsterdam 

Het bestuur is niet geheel tevreden over het beheer van VvE Beheer Amsterdam en stuurde daarom 
een brief naar de directie waarin een aantal zaken uiteengezet werden. Het gaat dan vooral om de 
communicatie op een aantal gebieden. In navolging hiervan voert het bestuur momenteel gesprekken 
met potentiële andere beheerders om te kijken of het gras aan de andere kant van de omheining 
groener is. Kent u via, via betrouwbare en goede beheerders van een VvE, dan horen we dit graag op 
korte termijn, zodat we dit kunnen meenemen in onze overwegingen.  

Per 1 september heeft onze accountmanager bij VBA, Marc van Eldik, een nieuwe baan gevonden. 
Linda Bakker is nu ons aanspreekpunt bij VBA geworden.  

Klacht bewoner/eigenaar 

Via de ingekomen stukken van de laatste ALV vergadering heeft u kunnen lezen dat er een 
briefwisseling plaats heeft tussen de advocaat van één van de eigenaars van het pand en de advocaat 
van de VvE. Het gaat dan over allerlei zaken betreffende het beheer van de VvE. Deze briefwisseling 
is nog niet beeindigd. 
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Website 

Normaal gesproken voegen we bijlagen die genoemd worden in Nieuwsbrieven toe op de website van 
de VvE. Omdat het bijwerken van de website alleen maar door de webmaster kan gebeuren vanwege 
de ingewikkelde structuur van de huidige website, kunnen we niet garanderen wanneer de stukken ook 
daadwerkelijk op de website toegevoegd zullen zijn. Dit hangt af van de aanwezigheid en de 
mogelijkheden van de webmaster. Vandaar ook dat we over willen naar een meer toegankelijke 
structuur, zodat meerdere mensen de website kunnen aanvullen.  

Mocht u stukken die in deze Nieuwsbrief genoemd worden, willen lezen, dan kunt u deze opvragen bij 
het bestuurslid Ella Kruzinga, ella.kruzinga@koningkarel12.nl. Tzt verschijnen ze natuurlijk ook op 
de website. 

 

 

 

 

 

 

 

Op te vragen bijlagen:  

- Brief Afwijzing Stadsdeel Centrum 

- Artikel “Verduurzaming onmogelijk”; Consumeren in de subsidiemolen – krant 

- Glasbewassingsbonnen van 2008 en 2009 

- Artikel “Hoe verzeker ik woningverbeteringen in mijn appartement; VvE Magazine, mei 2008 

- Briefwisseling advocaten  


