
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  

ABN AMRO Bank: NL76ABNA0433666404  Pagina 1 (van 5) 

Kamer van Koophandel: 34359201 

 

 

 

 

 

 

DATUM 
Februari 2016 

 

Beste eigenaar, 

 

Zoals u weet, wordt de komende Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden op dinsdag 15 

maart 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 

beslissingen te nemen. 

 

2015 was het jaar dat de zonnepanelen op het dak kwamen. 

 

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

 

Vanwege de hoeveelheid uitgebreide stukken bij deze agenda, en de minimale respons op het 

verzoek van onze beheerder Velzel VVE Diensten A’dam e.o. om stukken elektronisch te mogen 

toesturen, meent het bestuur dat zij de stukken, die door hen zijn geproduceerd, elektronisch naar u 

moet sturen om te voorkomen dat er een groot pak papier naar u opgestuurd wordt. Wij dringen er 

bij u op aan uw toestemming aan Velzel te geven voor het elektronisch versturen van de ALV 

stukken. 

 

Ingekomen stukken en mededelingen (agenda, punt 2)  

Ontvangen is:  

 Verzoek tot goedkeuring voor het vervangen van de belettering aan de gevel Nieuwezijds 

Voorburgwal 85, Vlaanderen Meybaum voor Restaurant Kobe (agendapunt 7); 

 Uittreding bestuur in verband met verkoop appartement en verhuizing naar Rotterdam van de 

heer Euverman, NN79 (agendapunt 6); 

 Aanvraag wijzigingen veluxramen appartementsrecht NN67. Ingediend door Leon 

Ham en Arie de Bont, NN45 en toekomstige eigenaars NN67 (agendapunt 7). 
 

Goedkeuren notulen van de ledenvergadering, gehouden op 2 april 2015 (agenda, punt 3) 

De notulen heeft u ontvangen. U kunt ze ook vinden op www.koningkarel12.nl>Bestuur>ALV en 

op Twinq (https://velzelvvediensten.twinq.nl).  

 

Verslag kascontrole (agenda, punt 4)  

De jaarrekening 2015 is goedgekeurd. Het verslag van de kascommissie vindt u bijgaand. 
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Goedkeuren jaarrekening 2015 (agenda, punt 5)  

De uitgaven voor algemeen (1/3543) zijn niet erg spannend. De overschrijding bij de 

“Verenigingskosten – overig” heeft betrekking op het kopiëren van bouwtekeningen die we boven 

water hebben gekregen. Patina heeft een dak- en valbeveiligingsinspectie gedaan ten behoeve van 

de zonnepanelen. De factuur hiervan valt dit jaar onder de kosten van de zonnepanelen. De post 

“overige kosten” heeft betrekking op een factuur van de deurwaarder. Er is een deurwaarder 

ingeschakeld omdat servicekosten niet werden betaald en helaas zijn daar kosten mee gemoeid die 

niet op de betreffende eigenaar verhaald kunnen worden. Inmiddels is een betalingsovereenkomst 

afgesloten met deze eigenaar. Over het algemeen zijn de kosten voor elektra omlaag gegaan. Dit 

heeft dit jaar nog ten dele te maken met het voordeliger abonnement dat werd afgesloten, ten dele 

met de zonnepanelen die vanaf augustus 2015 op het dak liggen. De hydrofoor heeft dit jaar geen 

problemen gegeven, waardoor er een overschot is. De vulling van de brandblussers van de VvE die 

in de trappenhuizen hangen, moeten om de 5 jaar vervangen worden. De kosten hiervan vielen 

duurder uit dan gepland. Uiteindelijk is er minder uitgegeven dan begroot.  

Het bestuur stelt voor het overschot op de exploitatierekening van €1.442,01 toe te voegen aan het 

reservefonds “Algemeen (1/3543)”. 

 

Verkiezing bestuur (agenda, punt 6) 

Teije Euverman (NN79) heeft inmiddels het bestuur verlaten door zijn verhuizing naar 

Rotterdam. In april verlaat ook Ella Kruzinga (NN67) het bestuur omdat ook zij gaat 

verhuizen. Iedereen wordt verzocht na te denken over de vervanging van Teije en Ella in 

het bestuur, vooral over de functie van penningmeester. Maar het zou ook helpen als er 

iemand is die overdag mensen kan opvangen als zij komen kijken voor het maken van 

offertes of voor het uitvoeren van reparaties. Eventuele namen kunnen doorgegeven 

worden aan de voorzitter Babs Broeren (NN87). U kunt bij haar ook voor inlichtingen over 

het bestuur terecht.  
 

Besluiten en voorstellen bestuur (agenda, punt 7)  

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

 Het bestuur verzoekt definitieve goedkeuring te verlenen voor de vervanging van de 

belettering aan de gevel van Restaurant Kobe.  

 Het bestuur verzoekt de ALV te beslissen over het verzoek tot aanpassing veluxramen 

appartementsrecht NN67. Ingediend door Leon Ham en Arie de Bont, NN45 en 

toekomstige eigenaars NN67. 
 

Goedkeuren update MJOP 2016 t/m 2020 (agenda, punt 8)  

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  

 

Om de vijf jaar dient het MJOP te worden aangepast aan de huidige stand van onderhoud van het 

pand en aan het huidige prijspeil. Ook werden in de loop van de tijd aanpassingen aangebracht. 
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Deze zijn doorgevoerd in de voorliggende “update”. Vanaf dit jaar heeft ook het schilderwerk een 

eigen MJOP, naar analogie van de liften. U vindt de totaalbedragen per jaar terug in het grote 

MJOP. De beide deel-MJOPs krijgt u apart toegestuurd. 

 

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 sub-kop MJO. 

 

De prijzen van ESJ (het schildersbedrijf) zijn inclusief de benodigde steigers. Alleen als er in een 

jaar geen steigerwerk voor schilderwerk of hydrofoberen nodig is, verschijnt er een bedrag voor 

steigerwerk in het grote MJOP.  

In deze update is rekening gehouden met de afbetaling van de zonnepanelen in 3 jaar (vanaf 2018). 

Tevens is er dan rekening gehouden met de verdeling over de eigenaars met een lift (1/2357), 

algemeen (1/3543) en de trap (1/32). Er is geprobeerd zo goed mogelijk te begroten in het MJOP, 

maar het blijft op onderdelen een bewerkelijk pand. Om niet al te zeer te zakken onder het “0-

niveau” heeft het bestuur besloten om de dotatie voor de algemene kosten te verhogen met €5.000 

per jaar. Maar zelfs met deze verhoging blijkt uit de grafiek dat deze lijn na 2020 snel daalt en dat 

de totaallijn in 2023 onder het nulpunt terecht komt. 

 

Er zijn twee beslissingen te nemen: 

 Gaat de ALV akkoord met het voorliggende MJOP en de daaraan verbonden dotaties en  

 krijgt het bestuur weer mandaat voor de uitvoering van het MJOP tot en met het jaar 2020 

met een maximale overschrijding van 5% op de totale kosten per jaar. 

 

In 2016 hebben een paar grote projecten plaats: de stoepen worden gerenoveerd en de 

doorlaatbaarheid van water bij de buitenmuur aan de St Geertruidensteeg wordt aangepakt. Dit 

stond in 2015 al op de begroting, maar is toen doorgeschoven naar 2016. Tevens zal er onderhoud 

aan ramen en deuren gepleegd worden aan de kant van de Nieuwezijds Voorburgwal en aan de kant 

van de St Geertruidensteeg “links”. 

 

Goedkeuren contract met VVE Belang, module Bouwkundige Ondersteuning (agendapunt 9) 

Ons pand wordt ouder en dat betekent dat soms specifieke ervaring nodig is in verband met 

bepaalde klachten en onderhoud. Kleinschalige klachten worden uitstekend door onze 

beheerder, Velzel VVE Diensten uitgevoerd, maar soms gaan de klachten hun expertise te 

boven. Meestal laten we dan een rapport uitbrengen door een bouwkundig adviseur (zoals 

bij het waterdicht maken van de gevel aan de kant van de St Geertruidensteeg) of een 

adviesbureau, zoals bij de renovatie van de liften het geval is geweest. Maar er is behoefte 

aan een meer continue ondersteuning en advies. Wij zijn niet de enige VvE met dit soort 

problemen en daarom heeft VvE Belang, een overkoepelende belangenorganisatie voor 

VvE’s een module “Bouwkundige Ondersteuning” in het leven geroepen waar VvE’s een 

abonnement op kunnen nemen. Deze module houdt het volgende in: 

 

 U krijgt een vaste contactpersoon binnen VvE Belang voor al uw bouwkundige 

vragen. 

 U kunt voor ondersteuning op bouwkundig gebied telefonisch onbeperkt een beroep 

doen op uw contactpersoon; 

 Uw contactpersoon  komt 1x per jaar bij u op locatie; tijdens dit bezoek zullen de 

volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:  

o doornemen van alle onderhoudscontracten en bijhorende logboeken; waar nodig 

voorstellen doen voor aanpassing, verlenging of vervanging van deze contracten; 
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o doornemen van het MJOP en op basis van een visuele inspectie beoordelen of 

voor het komende jaar geplande werkzaamheden uitgesteld kunnen worden of dat 

later geplande werkzaamheden versneld uitgevoerd dienen te worden; 

o beoordelen van de kwaliteit van in de voorgaande periode (jaar) uitgevoerde 

onderhoudswerkzaamheden, voor zover dit middels een visuele opname mogelijk 

is; 

o adviseren over de wijze waarop geplande werkzaamheden in de markt gezet 

kunnen worden om de kwaliteit hiervan optimaal te kunnen bewaken; eventueel 

hier uit voortkomende werkzaamheden als het opstellen van werkomschrijvingen 

en uitvoerings- en opleveringsinspecties vallen niet binnen het kader van het 

abonnement; 

o ondersteuning bij/advisering over wat tijdens het bezoek verder ter tafel komt op 

het gebied van onderhoud; 

o beknopte schriftelijk verslaglegging van hetgeen tijdens het bezoek besproken is. 

De kosten van een abonnement op de Module Bouwkundige Ondersteuning zijn 

afhankelijk van het aantal appartementen, in ons geval € 495,00 per jaar (21 t/m 50 

appartementen). 

Het bestuur wil graag kijken in hoeverre deze module voldoet aan de gevoelde behoefte 

aan meer ondersteuning op bouwkundig gebied en stelt voor om deze module aan te gaan 

voor de duur van 1 jaar en daarna te evalueren of de module inderdaad aan deze behoefte 

voldoet. Het bestuur vraagt daarom de goedkeuring van de ALV voor het aangaan van dit 

contract. Het bedrag van dit contract is nog niet opgenomen in de voorliggende begroting. 

 

Voor begeleidende werkzaamheden, het beoordelen van onderhoudscontracten, het 

opstellen van werkomschrijvingen voor het aanvragen van eenduidige met elkaar 

vergelijkbare offertes en het beoordelen van offertes inclusief gunningsadvies moet een 

aparte offerte aangevraagd worden en valt dus niet onder bovengenoemde module. 
 

Goedkeuren begroting 2016 en servicebijdrage per 1 januari 2016 (agenda, punt 10)  

Door inflatie verhogingen en door de verhoging van de dotatie “algemeen” met €5.000 komt de 

begroting 2016 voor iedereen hoger uit dan de begroting van 2015. De enige post die structureel 

verlaagt kon worden is de elektra. Buiten de extra €5.000 om, zou de begroting 2016 €285 lager 

uitgevallen zijn in vergelijking met de begroting van 2015. 

 

Lopende en afgehandelde zaken  

In de loop van het jaar bleek dat er water stond in de liftput van de lift in trappenhuis 2. Dis bleek 

ook een zaak van verhoogd grondwater. Met extreme regenval bleek er water in de liftput door de 

muur en de vloer te sijpelen. Aangezien dit schadelijk kan zijn voor de lift, heeft het bestuur 

besloten dit meteen aan te pakken en te laten repareren. Skylift heeft dit opgepakt en het lijkt er op 

dat deze problemen weer voorbij zijn. Ook bleek een manchet te lekken, die daarom vervangen 

moest worden. Helaas bleken dit zaken die niets met de renovatie van doen hadden, dus ook niet 

voorzien waren.  

 

Helaas blijkt ons pand gevoelig te zijn voor lekkages, die moeilijk te achterhalen zijn waar ze 

vandaan komen. Er lopen nog onderzoeken naar de lekkages bij NN93, NN87 en NN97. Ook is er  

regelmatig contact met Vlaanderen/Meybaum over de lekkende apparaten tegen de achtermuur van 

Restaurant Kobe.  
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Klachtenlijst 

Een overzicht van de klachten die zich in 2015 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.  

 

Wij willen u er nogmaals op wijzen dat de VvE een abonnement heeft bij ontstoppingsbedrijf 

AORC, waardoor u “gratis” een verstopte leiding kunt laten doorspoelen. 

 

Bijverzekeren aanpassingen aan appartement 

De VvE heeft een opstalverzekering lopen bij AON. Bovenop het verzekerde bedrag heeft de VvE 

10% extra verzekerd voor aanpassingen die gedaan zijn aan de appartementen. Het gaat dan om een 

totaal bedrag van €722.200,--. Het is moeilijk in te schatten of dit bedrag voldoende zal zijn in 

geval het pand bijvoorbeeld helemaal zou afbranden. Het lijkt verstandig om dit op te nemen met 

de eigen verzekering, de polis van AON mee te sturen en de eigen inboedelverzekering te vragen 

hoeveel er nog bijverzekerd moet worden als “eigenaarsbelang”. Zorg er in ieder geval voor dat 

alle bonnen en facturen bewaard worden en deze ergens veilig (al dan niet digitaal) op te bergen, 

voor het geval dat … 

 

Nieuwe bewoners van ons pand 

In 2015/2016 zijn de volgende bewoners vertrokken en/of erbij gekomen. 

 NN89 werd verkocht aan Louise Baars, die binnen het pand verhuisde van NN41. 

 Louise Baars verkocht NN41 aan Masoud Asgarpour en Lilian Garcia Lledo. 

 Guus Tange en Rudo Lievense van NN49 zijn naar Almere vertrokken. Zij verkochten hun 

huis aan Stichting Elodie. Het wordt nu verhuurd. Namen zijn nog onbekend. 

 NN79 van Teije Euverman is verkocht aan mevrouw O. Dunajeva. Teije vertrok naar 

Rotterdam. 

 NN67 van Ella Kruzinga en Peter Vos is verkocht aan Leon Ham en Arie de Bont. Zij 

wonen nu nog op NN45. Ella en Peter gaan naar de Bilderdijkkade. 

 De huurders van NN31 zijn momenteel: Bart van Halder, Wessel Jelte Stoker en Bas van 

Ooyen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van VvE Koning Karel XII 


