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DATUM

12 april 
van 20.00-22.00

Maart 2011

Beste eigenaar,

Zoals u al weet, wordt de komende Algemene Ledenvergadering gehouden op 
in de pastorie van de Dominicus, Spuistraat 12. Wij vragen u om allemaal 

te komen. Naast de ‘normale’ onderwerpen is het ook de bedoeling om te praten over de 
aanpassing van de rookgaskanalen (of de CLV’s). Eric Kubbe, van Energie Klimaat 
Advies (EKA) en onze adviseur in deze, zal aanwezig zijn om het hele verhaal van VR-
ketels, HR-ketels en de benodigde rookgaskanalen, uit te leggen. 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 in deze Nieuwsbrief de agenda voor de ALV. 

Ingekomen stukken en mededelingen (agenda, punt 2) 

-Op 16 mei kwam het verzoek binnen van de heer EDG Boeve (NN87) om toestemming te 
verlenen voor het vervangen van de deur naar het balkon door een (geïsoleerd) paneel en 
een openslaand raam, voor het laten vervangen van de deur naar het balkon in de 
huiskamer door twee naar binnen openslaande deuren en voor de vervanging van de 
betreffende HR-ramen door HR+++ ramen. 
De voorlopige toestemming werd inmiddels verleend. De ALV dient definitieve 
goedkeuring te verlenen (agenda, punt 6).

-Op 29 november ontving het bestuur een brief van Gerard W Bakker Projektadviezen BV 
waarin men aankondigde dat de heer Wresh Aykaz de organisatie per 1 december ging 
verlaten. Zijn zaken zouden overgenomen worden door de heer Bakker zelf. Inmiddels is 
echter een beheerder aangesteld, en wel de heer Niels Verbeek van Vlaanderen Meybaum. 
Gerard W Bakker is de eigenaar van de bedrijfspanden via zijn Beleggingsmaatschappij 
Orchidee BV.

-Eind december ontving het bestuur bericht via Brummelhuis Viermeijer Notarissen over 
het voorlopige koopcontract tussen Beleggingsmaatschappij Orchidee BV (Gerard W 
Bakker) en vertegenwoordigers van het Japanse restaurant Kobe, Nieuwezijds 
Voorburgwal 87. Inmiddels is echter ook weer bericht ontvangen dat de koop (voorlopig) 
niet doorgaat.
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Besluiten bestuur (agenda, punt 6) 

-Op grond van geleverde stukken is voorlopige toestemming verleend aan de heer EDG 
Boeve voor aanpassingen aan zijn keukengevel. Zie voor informatie bovenstaand. De 
toestemming werd verleend op voorwaarde van goedkeuring door de ALV en volgens de 

.

-Contracten werden afgesloten voor onderhoud van de dakvalbeveiliging, de 
brandblusapparaten en voor het schoonmaken van de ventilatieschachten op het dak. Deze 
nieuwe contracten zijn opgenomen in de exploitatierekening.

Verkiezing voorzitter (agenda, punt 7)
Op 24 mei 2004 werd Eddy Boeve in het bestuur gekozen. Binnen het bestuur werd hij de 
voorzitter. Hij treedt nu af. Kandidaten voor de functie van voorzitter of voor een andere 
functie binnen het bestuur kunnen zich schriftelijk tot uiterlijk 9 april bij het bestuur 
aanmelden. De VvE is Eddy veel dank verschuldigd voor het vele werk dat hij in de 
afgelopen jaren voor de vereniging heeft gedaan.

Bespreking rookgaskanalenonderzoek (agenda, punt 8)
Het bestuur is nu bijna zover dat er een rapport aan de leden kan worden aangeboden. We 
vertrouwen erop dit op korte termijn naar u toegestuurd kan worden. We hopen dat u het 
document zorgvuldig zult lezen zodat er een goede discussie over dit onderwerp kan 
ontstaan. We weten dat het kort dag zal zijn, maar het blijft moeilijk alle gegevens op tijd 
boven water te krijgen.

Lopende en afgehandelde zaken 

• Verlichting
In de boxgangen zijn impulsdrukkers aangebracht, zodat het licht niet dag en nacht aan is. 
Er wordt daardoor veel energie en geld bespaard. 
Aan de buitenkant van het pand is ledverlichting aangebracht naast enkele PL armaturen
die vooral de winkels verlichten. Zowel de ledverlichting als de armaturen zijn afgesteld op 
een tijdsklok.
In trappenhuis 3 zijn de tl-buizen achter de schilden op de begane grond vervangen door 
ledverlichting
Er wordt nog gekeken naar de vervanging van de verlichting in de trappenhuizen. De 
nieuwe lampen moeten energiezuiniger zijn, moeten even groot zijn als de huidige 
verlichting om de muren niet opnieuw te hoeven stuken, de lampen moeten geschikt te 
maken zijn voor noodverlichting en ze moeten gebruikersvriendelijk zijn, zodat het 
wisselen van lampen makkelijk kan gebeuren.
Als de nieuwe lampen hangen, dan zullen de oude, hele lampen gebruikt worden om de 
lampen die vergeeld of kapot zijn in de boxgangen te vervangen. Ook zal in de boxgangen 
noodverlichting komen.
Samen met de trappenhuisverlichting zullen rookmelders opgehangen worden. Een 
kostenraming staat in het MJOP.

Voorwaarden Wijziging Gemeenschappelijke Delen
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• MJOP
Om de 10 jaar dient het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) tegen het licht gehouden te 
worden. Dat is in 2010 gebeurd door Stadsbehoud Nederland BV. Het is een veel 
uitgebreider document geworden dan in het verleden. We hebben nu inzicht in wat het 
pand de komende 25 jaar aan groot onderhoud nodig heeft. Het hele document is 
binnenkort ook op de website van de VvE te vinden. Het MJOP zal per jaar als 
uitgangspunt voor de begroting van het groot onderhoud gebruikt worden.

• Liftkeuring
De liften in trappenhuizen 2 en 3 werden in het afgelopen jaar volledig goedgekeurd door 
het Liftkeuringsinstituut.

• Enquêtes
Zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft, zijn er twee enquêtes gehouden. De eerste had 
betrekking op de aluminium schuiframen en de suskasten. Gelukkig bleven de problemen 
hierbij beperkt tot enkele appartementen en deze problemen zijn inmiddels verholpen.
De tweede enquête ging over rioolgeuren en stankoverlast. Ook dit probleem bleek maar 
bij een enkeling voor te komen. Er zijn enkele oorzaken gevonden en we hopen dat dit 
probleem sterk verminderd is.

• Hydrofoor
Vorig jaar is er een nieuwe hydrofoor geïnstalleerd. Helaas zijn er telkens problemen met 
dit apparaat, alhoewel deze meer met de sensoren te maken lijken te hebben dan dat er 
werkelijk een structureel probleem is. Ook is de hydrofoorruimte erg vochtig en zat er een 
groot gat in de vloer. Het gat is nu afgedekt, de vloer is geschilderd met een 
waterafstotende verf, er is extra ventilatie aangebracht en de buizen zijn geïsoleerd. Er 
staat ook regelmatig een vochtvreter aan. We zoeken nog samen met Duyvelaar Pompen 
naar de oplossing van de sensorenproblemen.

• Hertaxatie pand
Iedere tien jaar dient het pand gehertaxeerd te worden voor de verzekering. Dit is 
inmiddels gebeurd. We hebben het rapport nog niet ontvangen en we weten dus nog niet 
wat dit voor de premie betekend.

• Klachtenlijst
Een overzicht van de klachten die zich in 2010 hebben voorgedaan, kunt u zowel vinden 
op de website van Velzel (http://velzel.twinq.nl/pls/twq/p_web.logon) en op de website 
van de VvE (www.koningkarel12.nl).

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