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DATUM   
Maart 2013   

 

Beste eigenaar, 

Zoals u al weet, wordt de komende Algemene Ledenvergadering gehouden op dinsdag 9 april van 

20.00-22.00 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.  

 

Naast de normale (technische) klachten, is het bestuur in 2012 druk bezig geweest met het 

uitvoeren van groot onderhoud volgens het MJOP. Er werd lang gezocht naar de juiste verlichting 

voor het trappenhuis en ook het regelen van het onderhoud van de suskasten en de bewegende 

delen van de deuren en ramen aan de kant van de Nieuwe Nieuwstraat vergde nogal wat aandacht. 

We vertellen u hier verderop meer over. 

 

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

 

Ingekomen stukken en mededelingen (agenda, punt 2)  

 Het bestuur heeft een verslag van de vorig jaar ingestelde “Omgevingscommissie” 

ontvangen. U vindt het verslag bijgaand. 

 Ella Kruzinga heeft aangekondigd voor een maand of 6 op reis te gaan. Ella is 

penningmeester binnen het bestuur.  

Het bestuur zoekt nu naar een (al dan niet tijdelijke) penningmeester.  

 Er is een e-mail binnengekomen van Ella Kruzinga en Peter Vos (NN65 en NN67) over het 

terugzetten van de muren tussen NN65 en NN67, die zij met toestemming van de ALV in 

2007 hebben gesloopt. Zij delen hierin mee dat zij deze muren, in overleg met Duyts 

bouwconstructies bv, in overeenstemming met de bouwkundige normen die hiervoor 

gelden, terug zullen laten zetten. 

 Er is op 5 februari een aangetekende brief binnengekomen van de heer S. Girdhari, waarin 

hij het bestuur en de VvE aansprakelijk stelt voor geleden schade alsmede het slecht 

afwerken van de montage aan het rookgassenkanaal. Het gaat hierbij om een voorlopig 

bedrag van € 2.600,--. 

 

Verslag kascontrole (agenda, punt 4)  

De jaarrekening 2012 is goedgekeurd. Het verslag van de kascommissie vindt u bijgaand. 

 

Mevrouw Louise Baars en de heer Frits Posthumus hebben aangegeven de kascontrole ook voor het 

financiële jaar 2013 te willen uitvoeren.  

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

Aan de leden van VvE Koning Karel XII 

 

mailto:info@koningkarel12.nl
http://www.koningkarel12.nl/
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Goedkeuren jaarrekening 2012 (agenda, punt 5)  

Het bestuur stelt voor het overschot op de exploitatierekening van €2.7799,36  toe te voegen aan 

het reservefonds “Algemeen” (1/3543). 

 

Besluiten bestuur (agenda, punt 6) en goedkeuring “Machtiging tot het nemen van 

incassomaatregelen”. 

Zoals u onder agendapunt 2 heeft kunnen lezen is er op 5 februari een aangetekende brief 

binnengekomen van de heer S. Girdhari. Het bestuur heeft besloten hier niet officieel op te 

reageren tot er daadwerkelijk juridische stappen worden ondernomen. Dit is ook aan de heer 

Girdhari meegedeeld. 

 

Procedure en gebruikersverklaring verhuur 

In tijdschriften over en voor Vereniging van Eigenaars is er toenemende zorg over de (tijdelijke) 

verhuur van appartementen en de juridische consequenties daarvan. Zo lang er geen klachten zijn, 

gaat het goed, maar wat als er wel klachten komen over het gedrag van deze tijdelijke bewoners of 

dat zij het appartement veranderen zonder toestemming van eigenaar of VvE? Het blijkt moeilijk 

om hier tegen op te treden en regelmatig moet de rechter er al aan te pas komen. Om te voldoen aan 

artikel 24-26 van het Model Splitsingsreglement 1983 (waar onze VvE zich aan hoort te houden) 

hoort er bij verhuur een “gebruikersverklaring” ondertekend te worden door de huurder. Het 

bestuur stuurde hierover al een e-mail naar alle eigenaars met daarin uitleg wat te doen bij verhuur 

van een appartement en een gebruikersverklaring. Zo is er in ieder geval door het bestuur aan de 

wettelijke eisen voldaan. Het is een noodzakelijk begin, mocht er werkelijk iets fout gaan. Ook is 

het nodig om bij klachten een dossier aan te leggen om de bewijslast rond te krijgen. U kunt hier 

meer over lezen in de “Veelgestelde Vragen” sectie op www.koningkarel12.nl en op de Twinq 

pagina. 

 

Incassoprocedure 

Het bestuur heeft ook gemeend de “incassoprocedure” op papier te moeten zetten. Er zijn nieuwe 

regels hiervoor gekomen. Het leek het bestuur goed om u op de hoogte te stellen van de 

consequenties in geval van achterstallige betalingen. U kunt trouwens altijd met de beheerder (L. 

Velzel VVE diensten A’dam e.o.) overleggen over een betalingsregeling, mocht dit nodig zijn, 

maar doe dit wel tijdig, anders komt u in procedures terecht die moeilijk meer zijn aan te passen. U 

vindt de incassoprocedure bij deze Nieuwsbrief.  

 

Om de beheerder de mogelijkheid te geven om meteen maatregelen te nemen in geval van 

achterstallige betalingen (volgens de nieuwe regelingen), heeft het bestuur gemeend hiervoor de 

beheerder (doorlopend) te willen machtigen. Hiervoor is toestemming nodig van de ALV. Wij 

vragen u tijdens de vergadering toestemming te willen verlenen voor het volgende: 
De Vereniging van Eigenaars, genaamd Vereniging van Eigenaars Koning Karel XII, gevestigd te 

Amsterdam, machtigt L. Velzel VVE diensten A’dam e.o. als beheerder, gevestigd te Amsterdam, 

tot het nemen en uitvoeren van incassomaatregelen als beschreven in de “Invorderingsprocedure 

voorschotbijdrage VvE Koning Karel XII”;  

 

De Vereniging van Eigenaars besluit tevens dat er bij een betalingsachterstand een betalingsregeling 

mogelijk is, tenzij het bestuur anders besluit.  

 

De Vereniging van Eigenaars besluit dat in alle gevallen, waarin de beheerder een vordering ter 

incassering uit handen geeft, de daaraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten 

laste van het nalatige VvE lid zullen worden gebracht. 
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Goedkeuren begroting 2013 en servicebijdrage per 1 januari 2013 (agenda, punt 7)  

De voorliggende exploitatiebegroting is hoger dan de begroting van 2012. Dit komt vooral door de 

verhoging van de btw van 19 naar 21%. Naast deze btw verhoging zijn er ook bedragen met een 

inflatiebedrag verhoogd. In het begrotingsvoorstel zijn daarom de servicebijdragen 

dienovereenkomstig aangepast. 

 

De begroting is via dotaties onlosmakelijk verbonden met het MJOP.  

 

Een MJOP is een meerjarenbegroting die duidelijkheid moet verschaffen in de onderhoudskosten 

van het pand waarin wij wonen. 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. 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. In de ALV van vorig 

jaar (2012) werd afgesproken dat we 5 jaar min of meer ongewijzigd met dit MJOP zullen werken 

om hiermee ervaring op te doen. Na deze 5 jaar en als het MJOP toch bijgesteld moet worden, zal 

gekeken worden hoe reëel het MJOP is. 

In 2012 zijn enkele onderhoudswerkzaamheden doorgeschoven naar 2013, zoals bijvoorbeeld de 

onderhoudswerkzaamheden aan de deuren, ramen, suskasten en veluxramen en de aanpassing van 

de verlichting in de trappenhuizen en het aanbrengen van rookmelders. Om het MJOP te kunnen 

bekijken, dient u ingelogd te zijn op de website www.koningkarel12.nl. U vindt dan onder het 

kopje bestuur een subkop MJO.  

Lopende en afgehandelde zaken  

 Verlichting 

Het bestuur is al enkele jaren bezig met het inwinnen van informatie en het vragen van offertes 

voor het vervangen van de verlichting in de trappenhuizen. De nieuwe lampen moeten 

energiezuinig zijn, even groot zijn als de huidige verlichting om de muren niet opnieuw te hoeven 

stuken, geschikt gemaakt kunnen worden voor noodverlichting en gebruikersvriendelijk zijn, zodat 

het wisselen van lampen eenvoudig kan gebeuren. 

Ook is de bedoeling dat in de boxgangen noodverlichting komt en de lampen vernieuwd worden 

waar nodig. 

In 2012 zijn twee proefopstellingen gemaakt met verschillende lampen. U heeft hierover ook een e-

mail ontvangen met het verzoek om hiernaar te gaan kijken. Het bestuur kreeg alleen maar positief 

commentaar. Begin 2013 heeft het bestuur gekozen voor de tweede proefopstelling, de Prolumia 

Led Prodisc. Een combinatie van een led-lamp van 16 watt met licht- en bewegingssensor en een 

noodverlichtingsunit. We denken hiermee aan alle eisen voor verlichting te hebben voldaan en we 

hopen hiermee weer even vooruit te kunnen. Ook zullen er een aantal rookmelders aangebracht 

worden die per trappenhuis, radiografisch met elkaar verbonden zullen zijn. 

 

 Liften 

Naar aanleiding van het keuringsrapport van het Lift Instituut, de daaropvolgende offerte van Otis 

voor dure reparaties, is het bestuur in 2012 begonnen met de voorbereiding van de renovatie van de 

2 liften, die voor 2013 op het MJOP staat. Hiervoor is de hulp ingeroepen van Balance Liftadvies, 

die in september 2012 een rapport opstelde waarin gekeken werd naar de gesteldheid van de liften 

en het huidige onderhoud. Het rapport gaf ook inzicht in de nodige aanpassingen en renovatie van 

de liften, samen met een begroting. Naar aanleiding van het rapport werd een afspraak met Otis en 

Stefan Lackner van Balance Liftadvies gemaakt om het rapport te bespreken omdat Otis niet al te 

best uit het rapport naar voren kwam. In maart 2013 is er vervolgens in overleg een nulmeting 

gedaan en zijn de kritiekpunten uit het rapport nagelopen en aangepakt. Er zal nu een plan van 
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aanpak opgesteld worden door Balance voor de renovatie van de liften. Hiervoor zullen diverse 

offertes aangevraagd worden. Ook zal gekeken worden naar het onderhoudscontract met Otis. Op 

het MJOP staat voor 2013 €93.680 voor noodzakelijke aanpassingen. 

 

 Intercominstallatie 

Voor dit jaar staat het vervangen van de intercominstallatie van trappenhuis 1 en 2 op het MJOP. Er 

worden momenteel offertes aangevraagd voor een installatie met de mogelijkheid voor een 

audiofoon (een gewone telefoon, zoals die nu hangen in deze trappenhuizen) en een videofoon (een 

telefoon met camera, al dan niet in kleur, zoals die hangt in trappenhuis 3). Naar aanleiding van 

vragen tijdens eerdere vergaderingen, is gekeken hoe het met de betaling van deze installatie in 

trappenhuis 3 is gegaan. Uit oude notulen en Nieuwsbrieven blijkt dat de VvE voor de aanleg van 

de installatie (met een mogelijkheid voor telefoon- en videofoon) en voor de telefoons in de 

woningen verantwoordelijk is. Leidend hierbij is de huidige situatie. Heeft u een audiofoon en wilt 

u een videofoon, dan kan dit, maar dan betaalt u het verschil tussen audiofoon en videofoon 

eenmalig bij. Daarna wordt bij reparaties uitgegaan van de bestaande situatie en die schrijft dan 

voor dat de VvE verantwoordelijk is voor onderhoud en eventuele vervanging van het dan 

bestaande, kapotte apparaat, mits duidelijk is dat de bewoner niet verantwoordelijk gesteld kan 

worden voor het ontstane defect. 

 

 Schoonmaak onbereikbare delen van het pand 

In de ALV van vorig jaar werd er gediscussieerd over de schoonmaak van de ramen. Dit verliep 

niet naar ieders tevredenheid. Er is geïnformeerd naar andere mogelijkheden en daar kwam het 

volgende antwoord op: 
“Wij hebben onlangs een offerte aanvraag gekregen om de glasbewassing bij VvE Koning Karel te 

Amsterdam uit te gaan voeren met een hoogwerker. Op de manier zoals wij het nu uitvoeren met 

tucker-pole is het voor ons altijd weer spannend dat wij mogen blijven staan van de parkeerdienst. 

Dat heeft te maken volgens de betreffende ambtenaar met het parkeerbeleid van de gemeente 

Amsterdam. We zijn al enkele keren weggestuurd. 

Met een hoogwerker uitvoeren is niet te doen. Deze machine neemt veel ruimte in en er moet ruim 

van te voren een vergunning aangevraagd worden. 

Dat word een kostbare en tijdrovende zaak. Wij zien geen mogelijkheid om het glas anders te 

bereiken zoals het nu uitgevoerd word. 

 

Hopende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd” 
 

We betalen per maand voor de glasbewassing (volgens de factuur) van de onbereikbare delen 

€53,39 x12=€640,41 excl btw. Dit is voor 2x per jaar. Dus per keer kost het dan €320,34 excl btw. 

(prijspeil 2012 en met een deel 6% btw en een deel, toen nog, 19% btw). Inmiddels is de btw 21% 

geworden en gaat de prijs per 1 maart met 1.5% omhoog. 

 

Klachtenlijst 

Een overzicht van de klachten die zich in 2012 hebben voorgedaan, kunt u zowel vinden op de 

website van Velzel (https://nieuw-eigenaar.twinq.nl/apex/f?p=123:1:272254322027030), als ook 

op de website van de VvE (www.koningkarel12.nl). 

 

Diversen 

In de vergadering van vorig jaar werd gevraagd naar de status van het plan om de naam van het 

pand (Koning Karel XII) op het pand aan te brengen. Dit idee was in een eerdere vergadering eens 

geopperd door Leon Ham. Leon heeft aangegeven geen tijd te hebben om dit plan uit te werken.  
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Nieuwe bewoners van het pand 

In 2012-2013 zijn de volgende bewoners vertrokken en/of juist erbij gekomen. 

 Dejan en Maret Kostić zijn intern verhuisd van NN77 naar NN81 

NN77 wordt tijdelijk verhuurd aan Karoliina uit Helsinki, Finland. 

 Peter Vos en Ella Kruzinga hebben NN65 verkocht aan Rens Kesteloo. Zij willen op den 

duur ook NN67 gaan verkopen, maar ze vertrekken eerst voor een voettocht naar Rome. 

Suzanne Merkus (Stavanger, Noorwegen) zal in die tijd op hun poezen en appartement 

passen. 

 Er is een kleding- en accessoirewinkel geopend in de Nieuwe Nieuwstraat op nr. 29: ephat. 

De winkel is van Yvette Snijders en een uitbreiding van haar webshop ephat.nl.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van VvE Koning Karel XII 


