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DATUM   
Maart 2015   

 

Beste eigenaar, 

 

Zoals u weet, wordt de komende Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden op donderdag 2 

april van 20.00-22.00 in de pastorie van de Dominicus, Spuistraat 12. Wij vragen u allemaal om te 

komen en als dit niet lukt, dan 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 daadwerkelijke 

besluiten genomen kunnen worden. En zoals u in deze Nieuwsbrief kunt lezen, er zijn een aantal 

belangrijke beslissingen te nemen. 

 

Het was druk in 2014. Er waren veel problemen met lekkages, de belborden werden vernieuwd, de 

liften werden gerenoveerd en er werd lang en veel geschilderd. We komen er later op terug. 

 

Onderstaand geven wij meer achtergrondinformatie bij de agenda voor de ALV.  

 

Ingekomen stukken en mededelingen (agenda, punt 2)  

Ontvangen zijn:  

 Verzoek tot goedkeuring aanbrengen zonneschermen aan de gevel Nieuwezijds Voorburgwal 

77-85, Vlaanderen Meybaum voor Restaurant Kobe (agendapunt 6); 

 Verzoek tot en tekeningen voor goedkeuring diverse aanpassingen van het casco NN95, 

Posthuma en Lawrence (agendapunt 6); 

 Verzoek tot en situatie en goedkeuring architect voor goedkeuring extra dakraam aan de kant 

van de Nieuwe Nieuwstraat, NN45 Ham en de Bont (agendapunt 6); 

 Verzoek goedkeuring vervanging twee bestaande dakramen aan de kant van de Nieuwe 

Nieuwstraat, NN45 Ham en de Bont (agendapunt 6); 

 Verzoek tot goedkeuring voor het aanbrengen van tegels in de openbare ruimte op de 5
e
 

verdieping van trappenhuis 3, NN97 Schilg en Hall (agendapunt 6); 

 Voorstel Eddy Boeve voor het aanleggen van een groen dak en zonnepanelen, met 

bijbehorende stukken (agendapunt 7). 

U kunt de ontvangen stukken bekijken op de website: www.koningkarel XII>Bestuur>ALV. U 

dient wel in te loggen als lid om ze te kunnen lezen. 

 

Goedkeuren notulen van de ledenvergadering, gehouden op 17 april 2014 (agenda, punt 3) 

De notulen heeft u in mei 2014 ontvangen. U kunt ze ook vinden op www.koningkarel 

XII>Bestuur>ALV en op Twinq (https://velzelvvediensten.twinq.nl).  

 

Verslag kascontrole (agenda, punt 4)  

De jaarrekening 2014 is goedgekeurd. Het verslag van de kascommissie vindt u bijgaand. 

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

Aan de leden van VvE Koning Karel XII 

 

https://velzelvvediensten.twinq.nl/
mailto:info@koningkarel12.nl
http://www.koningkarel12.nl/
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Mevrouw Louise Baars en de heer Frits Posthumus hebben aangegeven de kascontrole ook voor het 

financiële jaar 2015 te willen uitvoeren.  

 

Goedkeuren jaarrekening 2014 (agenda, punt 5)  

Tijdens de ALV van 2014 werd besloten de begroting gelijk te houden aan die van 2013. Dit heeft 

goed uitgepakt. Er waren verhogingen in verband met inflatie en de veelheid aan (grootschalige) 

klachten, maar door de verlaging van de btw naar 6% op personeelskosten kon dit binnen de 

begroting en het MJOP opgevangen worden. Opvallende uitschieters zijn de kosten voor een 

archiefkast en het rouwstuk voor Abel van Weerd (Verenigingskosten/Overige kosten) en de kosten 

onder “Dakvalbeveiliging”. Bij de jaarlijkse veiligheidscontrole bleek dat een deel van de 

dakvalbeveiliging niet kon worden goedgekeurd en dat deze moest worden vervangen. Er kon niet 

achterhaald worden hoe dit euvel is ontstaan. 

Het bestuur stelt voor het overschot op de exploitatierekening van €165 toe te voegen aan het 

reservefonds “Algemeen (1/3543)”. 

 

Besluiten en voorstellen bestuur (agenda, punt 6)  

De volgende contracten werden afgesloten: 

 Het bestuur heeft een nieuw contract afgesloten met VS Schoonmaak 

 Het bestuur heeft een nieuw, driejarig, contract afgesloten met Greenchoice 

De volgende 3 punten vindt u als bijlage bij de stukken voor de ALV. 

 Het bestuur verzoekt goedkeuring te verlenen voor de “Machtiging tot het nemen van 

incassomaatregelen; 

 Het bestuur verzoekt goedkeuring te verlenen voor de “Criteria installatie airconditioning”;  

 Het bestuur verzoekt goedkeuring te verlenen voor de  “Criteria installatie zonwering; 

De volgende punten vindt u op de website van de VvE: www.koningkarel12.nl bij de ALV 

stukken. 

 Verzoek tot goedkeuring aanbrengen zonneschermen aan de gevel Nieuwezijds Voorburgwal 

77-85, Vlaanderen Meybaum voor Restaurant Kobe. De toestemming voor dit verzoek is 

afhankelijk van de goedkeuring “criteria installatie zonwering”; 

 Verzoek tot goedkeuring diverse aanpassingen van het casco NN95, Posthuma en Lawrence. 

Gezien het korte tijdsbestek waarin het een en ander moet worden goedgekeurd, vraagt het 

bestuur de vergadering hen mandaat te verlenen om de gehele verbouwingsprocedure verder te 

mogen afhandelen en definitieve goedkeuringen te mogen verlenen, indien het bestuur denkt 

deze te kunnen verlenen. 

 Verzoek tot goedkeuring extra dakraam aan de kant van de Nieuwe Nieuwstraat, NN45 Ham 

en de Bont . Omdat voldaan is aan de voorwaarden die gesteld zijn door de ALV in de 

“Voorwaarden Wijzigingen Gemeenschappelijke Delen” van 2006, verzoekt het bestuur de 

voorlopige goedkeuring verleend aan Ham en de Bont voor het aanbrengen van een extra 

dakraam aan de kant van de Nieuwe Nieuwstraat, NN45 om te zetten naar een definitieve 

goedkeuring. 

 Verzoek tot goedkeuring vervanging twee bestaande dakramen aan de kant van de Nieuwe 

Nieuwstraat, NN45 Ham en de Bont. Omdat voldaan is aan de voorwaarden die gesteld zijn 

door de ALV in de “Voorwaarden Wijzigingen Gemeenschappelijke Delen” van 2006, 

verzoekt het bestuur de voorlopige goedkeuring verleend aan Ham en de Bont voor het 

vervangen van twee bestaande dakramen aan de kant van de Nieuwe Nieuwstraat, NN45 om te 

zetten naar een definitieve goedkeuring 
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 Verzoek tot goedkeuring voor het aanbrengen van tegels in de openbare ruimte op de 5
e
 

verdieping van trappenhuis 3, NN97 Schilg en Hall. Omdat voldaan is aan de voorwaarden die 

gesteld zijn door de ALV in de “Voorwaarden Wijzigingen Gemeenschappelijke Delen” van 

2006, verzoekt het bestuur de voorlopige goedkeuring verleend aan Schilg en Hall voor het 

aanbrengen van tegels in de openbare ruimte op de 5
e
 verdieping van trappenhuis 3, NN97 om 

te zetten naar een definitieve goedkeuring. 

 

Goedkeuring aanleg zonnepanelen en een groen dak. Voorstel Eddy Boeve. (Agendapunt 7) 

Eddy Boeve, Nieuwe Nieuwstraat 87, heeft een voorstel ingediend voor het aanleggen van een 

groen dak in combinatie met de aanleg van zonnepanelen. De offertes, het vergelijkingsoverzicht 

en alle documenten zijn te vinden op www.koningkarel12.nl>bestuur>ALV. 

 

De strekking van het voorstel van Eddy is duidelijk: gaat de vergadering al dan niet akkoord met de 

aanleg van: 

 Een groen dak; 

 Zonnepanelen; en de  

 Financiële onderbouwing van kosten, opbrengsten, en de verrekening ervan, met dien 

verstande dat de kosten als volgt worden verrekend: 

1. Meteen de aanschaf verrekenen via een extra inleg van de leden; 

2. De aanschaf verrekenen via een verlengde extra dotatie van €10.581,96. 

 

Goedkeuren begroting 2015 en servicebijdrage per 1 januari 2015 (agenda, punt 8)  

Door de (gedeeltelijke) terugkeer van de 21% btw en inflatoire verhogingen komt de begroting 

2015 voor iedereen hoger uit dan de begroting van 2014. Echter, door enkele structurele 

aanpassingen in de liftbegroting valt de verhoging bij de eigenaars van trappenhuis 2 en 3 weg en 

wordt deze zelfs omgezet in een verlaging van de servicekosten.  

 

Onderstaand in meer detail de structurele aanpassingen in de begroting per verdeelsleutel. 

 

Verdeelsleutel Algemeen (iedereen, 1/3543) 

 De btw-verlaging van 21% naar 6% is nog tot 1 juli van kracht. De rekeningen die we nu 

ontvangen, rekenen nog 6% voor arbeid, maar voor de onderhoudscontracten geldt dat voor 

de eerste helft van het jaar 6% wordt gerekend en voor de tweede helft 21%. Voor de 

contractfacturen die we na 1 juli ontvangen wordt gewoon weer 21% gerekend. Voor 2016 

is er weer een algehele 21% btw verplichting. 

 

Verdeelsleutel Lift (tr 2 en 3, 1/2357) 

 Het onderhoudscontract van Skylift (€4.000) is beduidend lager dan het contract bij Otis 

was (€5.830 begroot, maar door de 6% btw lager gerealiseerd).  

 

Verdeelsleutel Algemeen (iedereen, 1/3543), Trap (appartementen, 1/32) en Lift (tr 2 en 3, 1/2357) 

 Door de zuiniger liften, door het vervangen van de verlichting door ledlampen en door het 

verlagen van de aansluitwaardes, is de elektrarekening omlaag gegaan. Het is nog niet 

helemaal zichtbaar, omdat de liften halverwege het jaar 2014 werden gerenoveerd, maar 

we zijn van een maandbedrag in 2014 van €445 gegaan naar een maandbedrag in 2015 van 

€390. Hier profiteert iedereen in meer of mindere mate van, afhankelijk of ze vallen binnen 

de verdeelsleutel “Algemeen” (buitenverlichting), “Trap” (binnenverlichting en hydrofoor) 

of “Lift” (liften). 
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Verdeelsleutel Algemeen (iedereen, 1/3543) en Trap (appartementen, 1/32) 

 De post “Dagelijks Klein Onderhoud” is vanaf 2015 in 2-en gesplitst. Er is nu een post 

“Algemeen” en een post “Trap”. In de post “Klein onderhoud Algemeen” delen ook de 

bedrijfspanden, dat is niet het geval bij “Klein onderhoud Trap”. 

De post “Onderhoud brandbeveiliging” wordt eenmalig verhoogd omdat eens in de vijf jaar de 

vullingen vervangen dienen te worden. Dit is het geval in 2015. Dit zal ongeveerd €25 per vulling 

zijn.  

 

MJOP 2015  

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

van het pand waarin wij wonen.  

De begroting van het MJOP 2014 was oorspronkelijk €76.540, maar in 2013 werden bepaalde 

begrote bedragen doorgeschoven naar 2014, waaronder de liftrenovatie, voor een bedrag van  

€92.806. Het totale begrote bedrag voor deze renovatie was €93.680. Hiervan werd uiteindelijk 

€85.797 uitgegeven. We zijn hiermee ruim binnen het budget gebleven. 

 

Sinds enkele jaren heeft ESJ, het schildersbedrijf dat de VvE voor het schilderwerk gebruikt, een 

eigen MJOP en dit loopt niet synchroon met het huidige VvE MJOP: de intervallen werden in 2012 

aangepast. Daardoor houden we het ene jaar over op het budget van het schilderwerk en hebben we 

in een ander jaar wat meer nodig dan op het VvE MJOP gepland. De jaren 2014 en 2015 zijn hier 

een voorbeeld van. Een deel van het schilderwerk wordt daarom doorgeschoven van het VvE 

MJOP 2014 naar 2015, omdat niet alle onderdelen in 2014 werden uitgevoerd. Maar in 2015 moet 

er meer gebeuren:  

 Er is een grotere post voor houtrot in het schilder MJOP opgenomen en de Komolatten bij de 

ramen aan de trappenhuisgevel bij trappenhuis 3 zullen vervangen worden door geventileerde 

neuslatten. Dit is momenteel verplicht en beter voor de levensduur van het houtwerk. Tijdens 

de schilderwerkzaamheden in 2014 werd al een deel van de Komolatten vervangen en dit zal 

in de komende jaren verder doorgevoerd worden. 

Bij de update van het MJOP in 2016 zullen de twee MJOP’s, evenals al het geval is bij het 

MJOP van de liften, in elkaar geschoven worden. 

 In 2014 werd een post “Onverwacht (achterstallig) onderhoud toegevoegd. Dit bleek nodig 

door de onverwachte (o.a. lekkage)problemen, o.a. bij NN97. Deze post is ook in 2015 

toegevoegd voor €7.500 en zal in de MJOP update van 2016 structureel worden. 

 In 2015 is een post “cleanen en hydrofoberen” toegevoegd. Bij inspectie van het pand in 

verband met de update van het MJOP vanaf 2016, werd geconstateerd dat er iets gedaan moest 

worden aan de muur, grenzend aan het dakterras van NN97en aan de tegenoverliggende muur, 

gedeeltelijk grenzend aan NN95. Omdat een steiger beschikbaar is voor het geplande 

schilderwerk aan de trapopgang bij trappenhuis 3, zullen die omringende muren ook 

meegenomen worden. Tevens zal naar het voegwerk gekeken worden. Het is nodig om dit in 

2015 te doen omdat er lekkage van het ronde raam in de gevel van NN97 is geconstateerd dat 

niet verholpen kon worden door het kitten van de rand tussen raam en muur. Men gaf aan dat 

de lekkage door doorslaand vocht zou ontstaan. Het hydrofoberen van die muur, zou dit 

doorslaan moeten tegengaan. In 2014 werd al een proefstrook ter hoogte van NN97 

aangebracht en het is zichtbaar waar wel en waar niet werd gehydrofobeerd. In die zin is de 

proefopstelling geslaagd. Omdat er nog geen definitieve offertes zijn ontvangen is een 

voorlopige post van €8.000 toegevoegd. 

 Het MJOP van Skylift is toegevoegd voor 2015, voor een bedrag van €500. 

Het totale bedrag voor groot onderhoud voor 2015 bedroeg oorspronkelijk €20.288 en wordt nu 

rond de €55.000. Een verschil van een kleine €35.000. Hiervan wordt €13.490 doorgeschoven van 

het jaar 2014 naar 2015. 
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Het hydrofoberen stond in het oorspronkelijke MJOP van 2010 voor de jaren 2014-2017 op de 

planning. In 2012 heeft het bestuur gemeend het hydrofoberen naar achteren te schuiven. Achteraf 

kan geconstateerd worden dat dit niet verstandig is geweest. De uitvoering van het hydrofoberen  

zal in de update van het MJOP opnieuw bekeken worden. 

 

Kijkend naar de begrotingen en de reële uitgaven van de jaren 2012 t/m 2014 kan geconstateerd 

worden dat de “extra” kosten opgevangen kunnen worden. 

Begroting  Kosten 

2012  €78.407   €23.966 

2013  €166.853  €58.972 

2014  €76.540   €139.825 

Totaal  €321.800  €222.763 

 

Om het MJOP te kunnen bekijken, dient u in te loggen op de website 

www.koningkarel12.nl>bestuur>ALV. U dient vooral te kijken naar de jaren 2014 en 2015. Vanaf 

2016 is dit MJOP niet meer toepasbaar. 

 

Bij de aanpassing van het MJOP 2016 zullen ook de dotaties opnieuw bekeken dienen te worden en 

verwacht wordt dat dan ook de servicekosten zullen veranderen.  

 

Lopende en afgehandelde zaken  

 Elektra 

Sinds 1 januari 2014 heeft de VvE een slimme meter, waardoor we het elektraverbruik zelf in de 

gaten kunnen houden en er geen misverstanden meer kunnen ontstaan over gebruikte kWh’s. Zoals 

al bovenstaand aangegeven is het verbruik duidelijk omlaag gegaan. Over 2014 is een bedrag terug 

ontvangen en is het voorschotbedrag per 1 januari 2015 verlaagd naar €390. 

Door (o.a.) de renovatie van de liften konden de elektra aansluitwaardes verlaagd worden van 

3x83A naar 3x 63A stroomcapaciteit. Ook dit speelt mee inde totale kostenverlaging van de 

elektra. 

Begin 2015 is een nieuw driejarig contract met Greenchoice aangegaan. In het eerdere contract 

betaalde de VvE voor het hoge tarief (piek) €0,0692 en voor het lage tarief (dal) €0,0511. Voor de 

komende drie jaar zijn de bedragen respectievelijk  € 0,0532 en € 0,0393. Daar tegenover staan 

verhogingen in de energieheffing en -belasting. 

 

 Liften 

In 2014 is de renovatie van de twee liften met goed gevolg door Skylift BV uitgevoerd, onder 

toeziend oog van Balance Liftadvies. Het heeft overlast veroorzaakt, maar het bestuur was blij met 

de medewerking van de bewoners van de twee trappenhuizen. Ook Skylift heeft te kennen gegeven 

de samenwerking plezierig te hebben gevonden. In de dagelijkse omgang is het goed samenwerken 

met Skylift. De communicatie is beduidend beter dan met Otis in het verleden. 

In 2014 zijn er wel problemen gerezen met de hydraulische lift van trappenhuis 2: mensen hebben 

vastgezeten. Het probleem werd gevonden en er zijn maatregelen genomen. Maar door die 

maatregelen kan nu maar met een max. van 4 mensen tegelijkertijd van de lift gebruik gemaakt 

worden. Dit probleem zal nog opgelost worden. Zoals bovenstaand al aangegeven is de hele 

liftrenovatie ruim binnen de begroting afgerond. 
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 Intercominstallatie 

Het vervangen van de Intercominstallaties is met goed gevolg uitgevoerd. Het ziet er fraai uit, maar 

het is voor veel bezoekers niet altijd duidelijk hoe je bij iemand kunt aanbellen en binnengelaten 

kunt worden. Door extra aanpassingen is helaas het begrote bedrag overschreden, ondanks dat 

enkele bewoners een aanvullende rekening hebben ontvangen, omdat zij een duurdere uitvoering 

hadden gekozen. 

Ook werd gekeken naar een tussentijdse verfraaiing van het belbord van trappenhuis 3. Helaas 

bleek dit moeilijker dan gedacht. Het paneel eraf halen bleek niet mogelijk en een paneel er over 

heen “plakken” bleek te duur. In 2015 komt hier nog een vervolg op. 

 

 Schoonmaak 

Omdat we niet helemaal gelukkig waren met de uitvoering van de schoonmaak, is begonnen met 

het contract tegen het licht te houden. In november 2014 is het contract met VS Schoonmaak BV 

daarop aangepast en duidelijker gemaakt, overigens zonder dat het contractbedrag werd verhoogd. 

Per 1 januari zijn de vertrouwde schoonmakers verdwenen en kwamen nieuwe schoonmakers 

ervoor in de plaats, waardoor de kwaliteit omlaag ging. Het lag niet helemaal aan de schoonmakers 

zelf, want ook het logboek bleek nog niet aangepast te zijn aan het nieuwe contract. Na een 

kwaliteitscontrole met VS Schoonmaak zegde men toe het logboek als ook de kwaliteit te zullen 

verbeteren. Inmiddels in een tussentijdse extra schoongemaakt. 

 

Klachtenlijst 

Een overzicht van de klachten die zich in 2014 hebben voorgedaan, kunt u op de website van de 

www.koningkarel12.nl>bestuur>ALV vinden. 

 

Klachten horen aangemeld te worden bij de beheerder (Velzel VVE Diensten), met een kopie aan 

het bestuur. Zij schakelen dan een firma in om uw klacht te verhelpen. Het is niet de bedoeling dat 

u zelf iemand inschakelt en de rekening achteraf naar Velzel toestuurt. Een dergelijke rekening kan 

dan helaas niet betaald worden.  

 

Diversen 

Energielabel  

Huiseigenaren hebben begin 2015 een voorlopig energielabel thuisgestuurd gekregen. Wij 

niet, omdat in 2009 en 2010 onze woningen door middel van de Segonscan een 

energielabel ontvangen hebben. Dit energielabel is doorgegeven aan de landelijke 

organisatie. Dit label is 10 jaar geldig. 

 

Inmiddels heeft iedereen een HR ketel en wellicht zijn er meer energiezuinige maatregelen 

die u zelf heeft ondernomen, waardoor u uw voorlopige energielabel kunt laten aanpassen 

en omzetten naar een hoger definitief label. Zie verder 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energielabel-gebouwen. 

 

Het pand kreeg in 2010 een VVE energielabel D, maar inmiddels hebben we 

energiezuinige liften, is de verlichting aangepast met ledverlichting en sensoren en zal ook 

het eventuele groene dak en de zonnepanelen meespelen in het vaststellen van het 

definitieve energielabel. Het gunstige resultaat zal het pand aantrekkelijker maken voor 

bewoners en eventuele toekomstige bewoners. 
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Veranderingen binnen het Bestuur 

Teije Euverman (NN79) heeft aangegeven het bestuur in 2016 te willen verlaten. Hij heeft 

dan 5 jaar in het bestuur gezeten. Inmiddels loopt Dejan Kostić (NN81) als aspirant 

bestuurslid mee met het bestuur. Zijn (technische) kennis van het gebouw is een goede 

ondersteuning voor Leon Ham als technisch bestuurslid. Dat wil niet zeggen dat Dejan al 

besloten heeft tot het bestuur toe te treden. Iedereen wordt daarom verzocht na te denken 

over de vervanging van Teije in het bestuur en eventuele namen door te geven aan de 

voorzitter Babs Broeren (NN87). U kunt bij haar ook voor inlichtingen over het bestuur 

terecht. 

 
Nieuwe bewoners van ons pand 

In 2014 zijn de volgende bewoners vertrokken en/of erbij gekomen. 

 NN95 is verkocht aan de heren Posthumus en Lawrence. Huidige bewoners van NN89; 

 NN53 ging van vader op zoon en wordt nu bewoond door Paul Nap. Ook zijn zus Tanja 

woont er; 

 Thomas Nagtegaal (NN51) is naar Den Haag vertrokken en verhuurt nu zijn appartement 

aan Morris Beaucaire; 

 Sinds 1 juli wordt de berging, St Geertruidensteeg 30, daadwerkelijk gebruikt door 

restaurant Kobe.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van VvE Koning Karel XII 


