
V e r e n i g i n g v a n  E i g e n a a r s

ABN AMRO Bank: 43.36.66.404 Pagina 1 (van 4)
Kamer van Koophandel: 34359201

VvE Koning Karel XII
info@koningkarel12.nl
www.koningkarel12.nl

K o n i n g  K a r e l  X I I

Aa n  de  le de n  v a n  Vv E Ko n in g  Ka re l XI I

DATUM

11 april van 20.00-
22.00

Maart 2012

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. 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. 

Het afgelopen jaar is een druk jaar geweest. Naast de normale (technische) klachten en het 
uitvoeren van groot onderhoud volgens het MJOP, vergde het aanleggen van nieuwe 
rookgaskanalen en het aansluiten van nieuwe cv ketels veel aandacht, communicatie en tijd, maar 
het resultaat was zeer bevredigend. Uiteindelijk heeft iedereen meegewerkt en is alles zeer 
voorspoedig gelopen. Ook de afbetaling van de aanschaf van de nieuwe cv-ketels, die door de VvE 
werd voorgeschoten, is over het algemeen soepel verlopen. Het is fijn dat iedereen zich zo 
coöperatief heeft opgesteld. Nogmaals dank daarvoor.

Op 18 december werd de eerste VvE borrel gehouden. Het was een gezellige bijeenkomst en zeker 
voor herhaling vatbaar. Misschien dan wel op een iets handiger tijdstip.

Onderstand geven wij wat meer achtergrondinformatie bij de agenda voor de ALV. 

Op 26 februari 2012 kwam het verzoek binnen van de heer L.C.G.A.M. Ham (NN45) om 
toestemming te verlenen voor het plaatsen van een extra dakraam aan de Nieuwe Nieuwstraatzijde. 
Omdat het de straatkant van het pand betreft en deze kant aan de openbare weg ligt, is advies 
ingewonnen bij Dam & Partners Architecten, de oorspronkelijke architect van het gebouw. Deze 
heeft om meer informatie gevraagd. Daar wordt nu aan gewerkt.

De jaarrekening 2011 is goedgekeurd, maar het verslag van de kascontrolecommissie is nog niet 
ontvangen. U vindt het verslag op de website zodra het beschikbaar is.

Mevrouw Louise Baars en de heer Frits Posthumus hebben aangegeven de kascontrole ook voor het 
financiële jaar 2012 te willen uitvoeren. 

Het bestuur stelt voor het overschot op de exploitatierekening van € 2.245,21 toe te voegen aan het 
reservefonds “Algemeen” (1/3543).

Ingekomen stukken en mededelingen (agenda, punt 2) 

Verslag kascontrole (agenda, punt 4) 

Goedkeuren jaarrekening 2011 (agenda, punt 6) 
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Besluiten bestuur (agenda, punt 7) 

Verkiezing voorzitter (agenda, punt 7)

Goedkeuren begroting 2012 en servicebijdrage per 1 januari 2012 (agenda, punt 9) en 
Goedkeuring mandaat aan bestuur voor uitvoering MJOP jaar 2012 (agenda, punt 10)

- Het bestuur heeft een 3-jarig energiecontract afgesloten met Greenchoice voor de elektriciteit van 
de algemene ruimtes. Dit volgt op een éénjarig contract over 2011.

- Het website “hostingcontract” is, om financiële redenen, omgezet van Webstekker naar 
Hosting2go.

Op de ALV van vorig jaar werd Herman Huijmans als voorzitter in het bestuur gekozen. Om 
persoonlijke redenen treedt hij nu af. Kandidaten voor de functie van voorzitter kunnen zich 
schriftelijk tot uiterlijk 4 april bij het bestuur aanmelden. De VvE is Herman dank verschuldigd 
voor het werk dat hij in het afgelopen jaar voor de vereniging heeft gedaan.

De begroting is altijd onlosmakelijk verbonden met het MJOP, omdat er via de exploitatiebegroting 
gespaard wordt voor het uitvoeren van het groot onderhoud. 

In 2010 werd door Stadsbehoud Nederland BV, op verzoek van het bestuur, een nieuw Meerjaren 
OnderhoudsPlan (MJOP) opgesteld. Eerst voor 10 jaar en later in het jaar voor 25 jaar. Een MJOP 
is een meerjarenbegroting die duidelijkheid moet verschaffen in de onderhoudskosten van het pand 
waarin wij wonen. De bedoeling is dat er kosten bespaard worden omdat er preventief aandacht aan 
het gebouw wordt geschonken. Aan de hand van het MJOP wordt vastgesteld hoeveel er gespaard 
dient te worden om het pand de komende 25 jaren te kunnen onderhouden.

Er zijn gesprekken geweest met Stadsbehoud over de noodzaak van sommige onderdelen uit het 
MJOP en naar aanleiding van de ALV in april en de extra ledenvergadering van juni 2011 werd 
ook nog eens gekeken naar de intervallen van bepaalde onderdelen uit het MJOP, dit vanwege de 
extra kosten van de vervanging van de rookgaskanalen. Gezien de bedragen die er mee gemoeid 
zijn, is het bestuur in februari 2012 nogmaals met een stofkam door het MJOP gegaan en is er nog 
wat geschoven in posten en intervallen. Doel hierbij was om de franje er zoveel mogelijk uit te 
halen, en vooral rekening te houden met structureel en noodzakelijk onderhoud.
Het bestuur beseft dat het MJOP een begroting is waarmee nog weinig ervaring is opgedaan. Zijn 
het wel reële cijfers? Misschien hoeft er wel niets aan de lift gedaan te worden in 2013? En zo zijn 
er meer onzekerheden te bedenken. We zullen in de loop van de komende jaren ervaring opdoen 
met de onderhoudsbegroting en dan kunnen vaststellen hoe reëel het MJOP is en of we voldoende, 
te veel of toch nog te weinig sparen. In 2015 zal Stadsbehoud een bijstelling opstellen van het 
MJOP. Tot die tijd wil het bestuur graag een mandaat van de leden om tot en met 2015 uitgaven te 
doen als begroot op het MJOP.

Zoals u uit de begroting voor 2012 kunt opmaken, stelt het bestuur voor, de dotatiebedragen (of wel 
de bedragen die per jaar gespaard worden door de leden) voor het reservefonds “Algemeen” 
(1/3543) met € 4.000 te verhogen en het reservefonds “Trap” (1/32) met € 500. In het voorliggende 
MJOP is al (ter verduidelijking) met deze verhogingen rekening gehouden. U kunt uit het MJOP 
opmaken, dat, als deze bedragen niet verhoogd worden, de VvE in 2013 al met een negatief saldo 
in het totaal van de reservefondsen zou uitkomen. Met de verhogingen en met de toevoeging van 
het exploitatieoverschot van 2011 (na goedkeuring van de ALV natuurlijk) en de rente in 2012 en 
als alles gaat zoals gepland, houden we in ieder geval tot 2015 een totaal positief resultaat.



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

    Pagina 3 (van 4)

In bijgaand overzicht (Vergelijking MJOP Stadsbeheer en Bestuur) vindt u een vergelijking van de 
aanpassingen die gedaan zijn op grond van het originele MJOP, opgesteld door Stadsbehoud, de 
reële stand van zaken voor 2011 en de begroting voor 2012 en de daaropvolgende jaren.

Naast de verhoging van de servicekosten ten behoeve van de reservefondsen, begint dit jaar ook de 
verhoging van de servicekosten ten behoeve van de afbetaling van de aanleg van de 
rookgaskanalen. Het financiële eindrapport vindt u bij de stukken voor de vergadering. Gelukkig is 
de uitkomst van deze kosten lager dan begroot.

Naar aanleiding van vragen tijdens eerdere vergaderingen, is geïnformeerd naar de kosten van het 
vervangen van de huidige lampen door spaarlampen en het aanbrengen van een schemerschakelaar 
in de schacht van de lift in trappenhuis 3. Deze schemerschakelaar zal ervoor zorgen dat de schacht 
verlicht wordt bij het invallen van de duisternis. Dit zal het gebouw meer zichtbaar maken en mooi 
verlichten. Het geoffreerde bedrag is € 1.205, excl btw. Dit bedrag zou betaald kunnen worden uit 
het reservefonds “verfraaiing van het pand”. Er is echter geen bedrag voor deze aanpassing 
opgenomen in het MJOP. Mocht de vergadering deze verfraaiing van het pand graag willen 
uitvoeren, dan zal het MJOP met dit bedrag verhoogd dienen te worden. Daardoor zullen ook de 
servicebedragen verhoogd moeten worden.

Lopende en afgehandelde zaken 

Verlichting

In 2011 is al begonnen met het inwinnen van informatie en het vragen van offertes voor het 
vervangen 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 stucken, de 
lampen moeten geschikt gemaakt kunnen worden voor noodverlichting en ze moeten 
gebruikersvriendelijk zijn, zodat het wisselen van lampen makkelijk kan gebeuren.
Ook is de bedoeling dat in de boxgangen noodverlichting komt en de lampen vernieuwd worden 
waar nodig.
Samen met de trappenhuisverlichting zullen rookmelders opgehangen worden. 
Er is nog geen elektricien gevonden die ons een bevredigende offerte heeft kunnen aanbieden die 
aan alle eisen voldoet. We blijven zoeken.
Een voorlopige kostenraming staat in het MJOP.

Groene Energie

Eddy Boeven heeft zich namens de VvE aangemeld als “Energie Ambassadeur” bij de Stichting 
VvE Belang. VvE Belang is een overkoepelende organisatie die opkomt voor de belangen van 
VvE’s, waar onze VvE lid van is. Een Energie Ambassadeur is degene die in zijn of haar VvE het 
onderwerp duurzaamheid op de agenda kan zetten. Als Energie Ambassadeur is het van belang om 
op de hoogte te zijn van energiebesparende maatregelen en duurzaamheid. Dit betreft een breed 
scala aan onderwerpen, zoals je eigen energie opwekken of verregaande isolatiemaatregelen. Er 
zijn veel verschillende partijen die daarover informatie kunnen verstrekken. Ook de manier waarop 
de informatie wordt verstrekt kan verschillend zijn. Hij werd als eerste opdracht gevraagd een 
enquête in te vullen. Het kan geen kwaad om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn en te blijven 
over een zuinig energiebeleid.

In het kader van “Amsterdam zoekt zonaanbidders” heeft Eddy Boeve zich namens de VvE 
aangemeld voor een “pilotproject” van de Gemeente Amsterdam voor het plaatsen van 
zonnepanelen op het dak. De Gemeente zoekt 5 VvE’s die kostendekkend zonnepanelen willen
plaatsen. Men wil deze VvE’s ondersteunen en financieel helpen bij de uitvoering van een dergelijk 

•

•
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project. Bijzonder hierbij is dat de gemeente de gezamenlijke energieopbrengst wil verdelen onder 
individuele bewoners (door te salderen) zonder dat er kabels naar individuele appartementen 
getrokken hoeven te worden. Voor VvE’s is dit een aantrekkelijke optie die tot nu toe nog niet 
wordt toegepast en daardoor een belemmering vormt voor het willen aanbrengen van 
zonnepanelen. We zijn nog niet zo ver dat we ook daadwerkelijk zonnepanelen op het dak willen 
(nou ja, willen wel, maar denkend aan de kosten…), maar het is een interessant project om te 
volgen.

Klachtenlijst

Een overzicht van de klachten die zich in 2011 hebben voorgedaan, kunt u zowel vinden op de 
website van Velzel (http://velzel.twinq.nl/pls/twq/p_web.logon), als ook op de website van de VvE 
(www.koningkarel12.nl).

Shortstay

Het bestuurt ontvangt regelmatig klachten over de (tijdelijke) bewoners van appartement Nieuwe 
Nieuwstraat 31. NN31 is een appartement in trappenhuis 1 dat te koop staat en tussentijds wordt 
verhuurd. Dronken bewoners en het gebruik van marihuana, zijn de oorzaak van veel geluids- en 
stankoverlast in dat trappenhuis.
Het appartement mag weliswaar volgens de VvE reglementen verhuurd worden, maar het gebruik 
als hotel of shortstay zonder vergunning is niet toegestaan. Bovendien horen de bewoners zich te 
houden aan de regels die gesteld zijn binnen het modelreglement en het huishoudelijk reglement. 
Een brief van deze strekking werd gestuurd naar Tulip Property, de beheerder van dit appartement. 
Hierop werd geen reactie ontvangen. Bewoners die last hebben van de tijdelijke bewoners zullen 
een logboek moeten bijhouden van de overlast en de politie erbij moeten betrekken om er zeker van 
te zijn dat hier ook iets aan gedaan kan worden.

Bamboe

Eén van de loodgieters die een lekkage binnen het pand onderzocht, waarschuwde het bestuur voor 
de wortels van de bamboeplanten die in de St Geertruidensteeg tegen het pand groeien. De wortels 
zouden schade kunnen aanrichten aan de fundering van het pand. Er is geïnformeerd via Bert Kuit 
(die tuinman is), via Tom Buys, Teamleider Tuin van de Hortus Botanicus Amsterdam en er is 
gezocht via internet naar de verwoestende kracht van bamboe. Nu lijkt dat wel mee te vallen voor 
de fundering, maar het zou misschien wel kwaad kunnen voor de buizen die in de grond liggen, die 
dan eventueel lekkage kunnen veroorzaken. Het is een moeilijk geval, want bewoners aan die kant 
van het pand vinden de bamboeplanten wel prettig tegen inkijk van de overburen. Er zal verder 
overlegd worden met de bewoners van de steeg en wellicht moeten zij verantwoordelijk gesteld 
worden voor eventuele schade die zou kunnen veroorzaakt worden door hun bamboe.

Toestemming voor bouw in de St Geertruidensteeg

Op 27 januari 2012 is verleend:
1012PX - aanvraag 113704 - soort: regulier - voor het oprichten van een 

gebouw op een na sloop van Sint Geertruidensteeg 10 vrij te komen terrein, met bestemming 
daarvan tot twee woningen.

http://www.centrum.amsterdam.nl/bestuur_raad_en/publicaties/bekendmakingen/bekendmakingen/
bekendmakingen-2012/week-6-9-februari/artikel/

Met vriendelijke groet,

•

•

•

•

Sint Geertruidensteeg 10

Namens het bestuur van VvE Koning Karel XII
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