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DATUM 
april 2010  
 
 

Beste eigenaar,  

Zoals u al weet, wordt de komende Algemene Ledenvergadering gehouden op 20 april 
van 20.00-22.00 in de pastorie van de Dominicus, Spuistraat 12. Wij vragen u om 
allemaal te komen. Er zijn veel onderwerpen die besproken moeten worden en die van 
belang zijn voor de toekomst van ons pand en onze VvE. Indien u niet kunt komen, dan 
vragen wij u een machtiging te geven aan iemand die wel gaat, eventueel met een 
‘stemadvies’. We hebben uw stem nodig om aan een quorum te komen, zodat we 
daadwerkelijk besluiten kunnen nemen.  

Ten dele volgen wij onderstaand de agenda van de ALV.  

Ingekomen stukken en mededelingen (agenda, punt 2)  

- Op 5 augustus kwam het verzoek binnen van de heer L. Ham (NN61) om 
toestemming te verlenen voor het aanbrengen van een schotel op het dak. Zie 
onderstaand bij ‘besluiten bestuur’.  

- Dam & Partners Architecten deelde mee dat men de bouwtekeningen had 
gevonden en dat de VvE kopieën kon krijgen. Deze zijn inmiddels gemaakt en 
zullen nog gedigitaliseerd worden.  

- Op 28 november is een gesprek geweest tussen het bestuur en Mw. mr. J. 
Visscher van Achmea/Stichting Achmea Rechtsbijstand samen met de heer S. 
Girdhari (NN85) naar aanleiding van zijn vragen en opmerkingen gedurende het 
afgelopen jaar. Tijdens het gesprek zijn alle punten besproken en werd aan het 
einde van het gesprek afgesproken dat alle vragen beantwoord waren en dat geen 
verdere punten meer open stonden. In de toekomst zal de heer Girdhari, in geval 
van vragen, zich rechtstreeks tot het bestuur wenden en dit niet meer via de 
advocaat laten lopen.  

- Correspondentie met G.W. Bakker inzake de Supermarkt, de Vitamineshop en 
restaurant Kobe. Zie onderstaand onder ‘Gerard W. Bakker Projectadviezen BV’ 
voor meer informatie.  

- Correspondentie met VvE Beheer Amsterdam inzake offertes en facturen van 
Mouton Bouw BV en een klacht aan de directie inzake de afronding van het 
financiële jaar 2009 en de berekening van VT.  
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Besluiten bestuur (agenda, punt 6)  

- Op grond van geleverde stukken is voorlopige toestemming verleend aan de heer 
L. Ham, NN61, voor het aanbrengen van een schotel op het dak. De toestemming 
werd verleend op voorwaarde van goedkeuring door de ALV en volgens de 
‘Criteria installatie schotelantennes’;  

- Zoals besloten in de extra ALV in oktober, heeft het bestuur een beheercontract 
getekend met L. Velzel VVE diensten A’dam e/o (kortweg ‘Velzel’), ingaande 1 
januari 2010;  

- Contracten werden verder gesloten met de Triodosbank en ING voor betaal- en 
spaarrekeningen, met Greenchoice, voor het leveren van elektriciteit, met AON 
voor een aanvullende opstalverzekering en een eigen contract met de Reiniging 
Stadsdeel Amsterdam-Centrum voor het verwijderen van graffiti. Verder zullen 
onderhoudscontracten afgesloten worden voor de dakvalbeveiliging, de 
brandblusapparaten en voor het schoonmaken van de ventilatieschachten op het 
dak door Feenstra.  

- Contracten werden opgeheven met de BNG Bank, VvE Beheer Amsterdam, met 
Nuon en via VBA met Reiniging Stadsdeel Amsterdam-Centrum voor het 
verwijderen van graffiti;  

- De VvE werd ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;  

- Er werd een ‘persoonlijk’ abonnement genomen op VVE Belang.  

Lopende en afgehandelde zaken  

• Aanrijding buitenmuur trappenhuis 3  

Begin februari 2010 is de muur bij de ingang van het 3e trappenhuis aangereden. 
Gevolg: flinke schade. Het lijkt op rubbersporen van een vrachtwagen of busje. Er is 
aangifte gedaan bij de politie. Alhoewel de schade inmiddels gerepareerd is, is dit niet 
naar volle tevredenheid en zal gekeken worden of de reparatie kan worden verbeterd.  

• Dakvalbeveiliging  

De dakvalbeveiliging is begin 2010 eindelijk opgeleverd. Men heeft nogal last gehad van 
het weer, waardoor het werk een tijd heeft stilgelegen. De trap naar het dak heeft nu 
een kooi en er zijn allerlei hekjes en aanpassingen op het dak geplaatst. Het bedrag voor 
de uitvoer stond al op de begroting 2009. Velzel is gevraagd om een onderhouds-
abonnement aan te vragen voor de dakvalbeveiliging ingaande 2011. Dit is nodig voor de 
garantie. De jaarlijkse kosten voor het onderhoudscontract komen op de Staat van Baten 
en Lasten te staan (algemeen 1/3543).  

• Hardstenen stoep  

Er is contact geweest met de politie en Parkeerbeheer over het parkeren van auto’s op de 
stoep voor het pand. Parkeerbeheer heeft echter te weinig mogelijkheden om iedere keer 
auto’s te komen wegslepen. De politie kan er ook verder niets tegen doen. De stoep zal 
worden gerepareerd. Zie voor een kostenraming de begroting groot onderhoud.  

• Schilderwerk  

Oorspronkelijk zouden de donkergrijze delen aan de zonkant van het pand en de rode 
serre van het penthuis in 2009 overgeschilderd worden. VBA heeft dit echter 
doorgeschoven naar 2010 en de nieuwe beheerder. Tevens zullen de puien van de 
bedrijfspanden geschilderd worden. Zie voor een kostenraming de begroting groot 
onderhoud.  
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• Buitenverlichting  

De buitenverlichting zal verbeterd en uitgebreid worden, zodat er meer eenheid in de 
verlichting komt, de verlichting via sensoren aan- en uitgaan en de etalages, vooral in de 
wintermaanden, beter uitgelicht worden. Er zullen ledverlichting en PL armaturen 
opgehangen worden. De ledverlichting zal op kosten van de VvE worden aangelegd (via 
het reservefonds algemeen 1/3543), de PL armaturen zullen betaald worden door G.W. 
Bakker, terwijl de aanlegkosten gedeeld zullen worden door G.W. Bakker en de VvE (ook 
via het reservefonds algemeen 1/3543). De elektriciteit komt op de Staat van Baten en 
Lasten te staan. Zie voor een kostenraming de begroting groot onderhoud.  

• Binnenverlichting  

Veel lampen in het pand zijn stuk, verouderd en vergen veel energie. Tevens is het nodig 
om noodverlichting aan te brengen. In de boxruimtes zullen impulsdrukkers aangebracht 
worden en waar nodig komen er sensoren. Het idee is om in de trappenhuizen nieuwe 
lampen op te hangen, terwijl met de oude lampen de lampen in de boxruimtes verbeterd 
zullen worden. Zie voor een kostenraming de begroting groot onderhoud.  

• Ventilatie trappenhuizen  

Zoals afgesproken werden ventilatiesleuven in de diverse deuren aangebracht. Het 
verzoek is nog of alle bewoners in hun box willen kijken of daar een ventilatiesleuf naar 
buiten zit en zo ja, of die ook nog ventileert. Als er een kast of andere stellage voorstaat, 
dan is het verdere verzoek om dit voor de sleuf weg te halen, zodat er vrije 
luchtverplaatsing kan plaatsvinden.  

• Brandveiligheid  

O.a. naar aanleiding van de brand in trappenhuis 1 in 2009, werd gekeken naar de 
brandveiligheid van het hele pand. Het Stadsdeel zal het hek naar de St. 
Geertruidensteeg aanpassen, zodat geen sleutel meer nodig is om de steeg uit te komen, 
er zijn brandblussers opgehangen en rookmelders zullen op het lichtnet aangesloten 
worden. Zoals al bij de verlichting wordt genoemd, zal ook voor noodverlichting worden 
gezorgd. Ook werd een brief naar de leden gestuurd om de verantwoordelijkheid voor de 
eigen brandveiligheid te benadrukken.  

De kosten voor het materiaal komen uit het reservefonds trap 1/32, terwijl het jaarlijkse 
onderhoudscontract, vanaf 2011, op de Staat van Baten en Lasten komt (trap 1/32). Zie 
voor een kostenraming de begroting groot onderhoud.  

• Hydrofoor  

De hydrofoor was aan vervanging toe. Uitvoering hiervan heeft inmiddels 
plaatsgevonden. De bewoners kregen hierover bericht. De kosten komen uit het 
reservefonds trap 1/32. Zie hiervoor de begroting groot onderhoud.  

• Belborden  

Inclusief de videofoons voor trappenhuizen 1 en 2 zou hiervoor ongeveer € 20.000 
uitgegeven moeten worden. Gezien de hoeveelheid uitgaven dit jaar, heeft het bestuur 
besloten deze uitgave dit jaar niet te doen.  

• Van Nuon naar Greenchoice  

Per 1 april 2010 is de VvE van elektriciteitsleverancier veranderd. Nuon werd vervangen 
door de groene Greenchoice. Bovendien waren ze iets goedkoper dan de ‘zwarte’ energie 
van Nuon.  
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• Gerard W. Bakker Projectadviezen BV  

Het bestuur is nog steeds in goed overleg met G.W. Bakker over de problemen die nog 
niet zijn opgelost. Er is afgesproken dat het bestuur enkele zaken zelf zal aanpakken en 
bij G.W. Bakker in rekening zal brengen. Dit betekent wel meer werk voor het bestuur, 
maar de kans is dan groter dat er ook daadwerkelijk iets gebeurd. Zo is inmiddels de 
dode klimop aan de muur in de St Geertruidensteeg weggehaald en worden er offertes 
aangevraagd voor het schilderen van de puien van de bedrijfspanden. Het blijft echter 
een zaak van lange adem.  

• Beveiligde sleutels voordeuren  

Bij de overgang van VBA naar Velzel werd het bestellen van de beveiligde sleutels 
besproken. In tegenstelling tot VBA vindt Velzel het geen onderdeel van haar taak om 
sleutels voor de bewoners te bestellen. Wel werd overeengekomen dat het 
beveiligingscertificaat van de sleutels geen gemeengoed mocht worden. De volgende 
afspraak werd gemaakt:  
Velzel heeft een aantal sleutels bestelt en in beheer gegeven bij Leon Ham (bestuurslid 
techniek). De sleutel kan bij hem aangevraagd worden (leon.ham@koningkarel12.nl, 
NN45). Via Velzel zal vervolgens een rekening voor de afgenomen sleutel(s) verstuurd 
worden.  

Velzel werd verder nog gevraagd de volgende zaken in gang te zetten. Afhankelijk van de 
kosten, vallen ze onder de post ’dagelijkse onderhoud’ of onder de respectievelijke 
reservefondsen. Zie voor een kostenraming de begroting (groot onderhoud).  

1. Vervanging slotjes deuren elektriciteitsmasten (de opdracht werd inmiddels 
verstrekt);  

2. Het veranderen van het slot in de deur naar het dak in trappenhuis 3, zodat 
van binnenuit geen sleutel meer nodig is. Dit in het kader van de 
brandveiligheid (de opdracht werd inmiddels verstrekt);  

3. Het aanpassen van de muurkluis die specifiek van VBA bleek te zijn en niet 
overgenomen kan worden. (de cilinder werd inmiddels vervangen);  

4. Het vervangen van de trap naar de liftmotor in het derde trappenhuis en te 
kijken naar de verdere veiligheid aldaar. Dit is nog onderdeel van het 
Arborapport hierover;  

5. Evaluatie MJOP;  

6. Schoonmaken van alle (ventilatie/cv) kanalen die op het dak uitkomen;  

7. Het bespreken met Otis van het lift onderhoudscontract, toegang tot 
e*Service en de mogelijkheid van aanpassing van de elektriciteitscapaciteit 
i.v.m. het capaciteitstarief;  

8. In de loop van het jaar zal gekeken worden naar alle contracten en met Velzel 
overlegd worden of het anders, beter of goedkoper kan.  

• CV kanalen en HR ketels (agenda, punt 8)  

Een onderwerp dat al vele malen besproken is en dat ook het bestuur zeer bezig houdt. 
Inmiddels is een tweede onderzoek geweest, dit maal door Nefit. Men kwam met een 
uitgebreid rapport, waar nog veel vragen niet in werden beantwoord. We hadden gehoopt 
dat Nefit een buis-in-buis oplossing kon gebruiken in de oude rookgasafvoer om zoveel 
mogelijk openbreken te beperken. Men had gesuggereerd dat dit een mogelijkheid zou 
kunnen zijn. Inmiddels blijkt dit niet te kunnen en is de enige oplossing om de oude 
afvoerbuizen te vervangen. 
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Er blijken meer VvE’s te zijn met deze problemen. In de meeste gevallen wordt besloten 
om niet te beginnen aan vervanging van de CLVs, in verband met de hoge investering en 
de lange terugverdientijd. Redenen om toch hiertoe over te gaan zijn de uitfasering van 
VR ketels en de lagere belasting van het milieu. 

Via Segon heeft het bestuur nu advies ingewonnen bij Energie Klimaat Advies (EKA). Hun 
voorlopige conclusie is dat zowel HR als VR ketels van na 2000 op deze nieuwe 
afvoerbuizen aangesloten zouden kunnen worden. Maar op grond van het Nefit rapport 
wil men nog het volgende weten:  

1. Onderzocht dient te worden of de aanwezige ketels op een apart 
rookgaskanaal aangesloten kunnen worden, ervan uitgaande dat dit 
rookgaskanaal geschikt is voor een toekomstige aansluiting van een HR-ketel. 

2. Bepaald dient te worden welke minimale rookgas diameter er benodigd is voor 
de aanwezige ketels, waarbij deze diameter eveneens geschikt dient te zijn 
voor de HR ketel. 

3. Onderzocht dient te worden hoeveel ketels er op een schacht zijn 
aangesloten. 

4. De schacht indeling dient te worden uitgewerkt en de benodigde afmetingen 
dienen bepaald te worden in de nieuwe situatie. 

5. De indeling van de dakkappen dienen onderzocht te worden, waarbij 
hergebruik het uitgangspunt is. 

We zijn nu in onderhandeling met Eric Kubbe van EKA om het bestuur bij de verdere 
uitvoering van dit project te ondersteunen.  

• Energie en de Segon Scan en nu verder... (agenda, punt 7)  

Het kan niemand ontgaan zijn dat de Segon Scan inmiddels heeft plaatsgevonden. 
Allereerst willen wij alle bewoners die hieraan hebben meegedaan, bedanken voor hun 
medewerking aan dit onderzoek en het verkrijgen van de subsidie daarvoor. Inmiddels 
hebben de deelnemers aan dit onderzoek het energielabel en het individueel rapport in 
hun brievenbus gevonden. Hopelijk heeft u persoonlijk iets aan het verkregen 
energielabel en het advies tot verbetering. Op de website vindt u een electronische versie 
van het rapport voor de algemene ruimtes. De aanbevelingen om tot vermindering van 
het gebruik van electriciteit te komen komen niet als een totale verrassing. Het bestuur 
doet al voorstellen voor verbetering van de verlichting en in het kader van het 
capaciteitstarief wordt ook al gesproken met Otis over de aansturing van de liften. Het 
bestuur zal nog eens goed naar het rapport kijken en met eventuele verdere voorstellen 
komen. 

Elektrische autodeling 

Het bestuur werd benaderd door Jeroen Drijver van CREM BV en Florian Minderop van 
Mister Green om mee te doen aan een pilot voor elektrische autodeling voor de VvE. 
Jeroen en Florian hebben een gesprek hierover gevoerd met Eddy Boeve en Ella 
Kruzinga. Het idee is dat de VvE als vereniging een abonnement neemt voor gezamenlijk 
delen van een elektrische auto. Een parkeerplaats en oplaadpunt zou in de zeer directe 
omgeving door het Stadsdeel worden gerealiseerd. Men kon echter nog niets zeggen over 
de kosten van het abonnement en voor de elektriciteit. Wel zou er subsidie geleverd 
worden door het Stadsdeel. De auto is erg klein, je kunt er je gekochte bloemen uit het 
tuincentrum niet in kwijt en je kunt er niet mee buiten Amsterdam rijden. Alhoewel een 
interessant project (en de auto reed mooi geluidloos weg) leek het ons in dit stadium niet 
relevant om hier verder op in te gaan. 


