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Algemene informatie
Over het boekjaar 2014 van de Administratievereniging Buikslotermeer te Amsterdam en de
Verenigingen van Eigenaars Buikslotermeer A, B, C, D en E te Amsterdam

Bestuur
J. Walters
M.S.B. de Bois
T.S. Akkerhuis
A.P. van Sundert
VACATURE

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Technische zaken
Algemeen lid

Aftredend
2018
2019
2015
2015
VACATURE

Raad van Commissarissen
H. Truijens
VACATURE
I. Smit
E. van der Kwast
H.A.D. van ’t Wout

President
Secretaris
Financiele zaken
Technische zaken
Algemeen lid

Aftredend
2018
VACATURE
2017
2015
2016

Complexcommissie gebouw A
A. Van den Belt
A. Velten
J. Souw
T. van Kalsbeek
E. Storm

50% voorzitter
50% voorzitter, secretaris
Penningmeester
Technisch lid
Algemeen lid

Aftredend
2017
2018
2019
2015
2016

Complexcommissie gebouw B
A.J. Resseler
M. Meijer
G. Steenbergen
C. Tolman
S.J. van ’t Wout

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Technisch lid
Algemeen lid

Aftredend
2018
2015
2016
2017
2019

Complexcommissie gebouw C
H.P.G. van Nieuwkerk
E. Zillesen
VACATURE
H.P. de Vries
J. Bolder

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Technisch lid
Algemeen lid

Aftredend
2015
2015
VACATURE
2017
2016

Complexcommissie gebouw D
E.G. Kok
A.J. Vleeschhouwer
M.A.M. Cahuzak
M.C. Hertog
VACATURE

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Technisch lid
Algemeen lid

Aftredend
2016
2019
2018
2017
VACATURE
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Complexcommissie gebouw E
D. Soetebier
A. Simons
M.T. Rodriguez
J. Borghart
VACATURE

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Technisch lid
Algemeen lid

Aftredend
2018
2017
2015
2019
VACATURE

Externe Administrateur (tevens contactadres voor leden met het bestuur)
Rappange Administratie B.V., Prinsengracht 255-259, 1016 GV Amsterdam.
Telefoon: 020 - 624 03 63 / fax 020 – 626 36 59 / email: avb@rappange.com
Technisch medewerker
G. de Reus
p/a Amerbos 2. Telefoon/fax: 020 – 632 67 23.
Accountant
Baker Tilly Berk N.V., Radioweg 1e-f, Postbus 60027, 1320 AA te Almere.
Bank
ABN / AMRO, Buikslotermeerplein 241, Postbus 26175, 1025 XC Amsterdam.
Het IBAN is: NL 08 ABNA 046 711 5362 ten name van de Administratievereniging Buikslotermeer.
Website
www.vvebuikslotermeer.nl

4

AVB jaarverslag 2014

Mededelingen aan bewoners
Noodtrappenhuizen
De noodtrappenhuizen zijn bedoeld om bij brand of andere rampen zo snel mogelijk via de trap naar
beneden te komen. We noemen het ook een vluchtweg. Het is niet toegestaan om het
noodtrappenhuis als opslagplaats te gebruiken. Het is een gevaar voor de overige bewoners. Guus de
Reus controleert en zal waar nodig de mensen die het trappenhuis wel als opslag gebruiken,
waarschuwen en ze wijzen op hun verantwoordelijkheid. Binnenkort gaan we over op het
verwijderen van spullen als aan waarschuwingen geen gehoor wordt gegeven.

Het schoonhouden van de galerij: onze gezamenlijke zorg
Een aantal leden verzorgt het galerijdeel voor het appartement slecht. De afspraak is al decennia dat
we dit niet door een schoonmaakbedrijf laten doen. Dit hebben we zo afgesproken vanwege hoge
kosten. Het schoonhouden is belangrijk voor de hygiëne, veiligheid, en laag houden van de
onderhoudskosten.
Wat wordt er van u verwacht?
•

•
•

•
•

De kozijnen en voordeur moeten door u schoon gehouden worden. Als dit te lang vies blijft,
is dit slecht voor de lak en het hout. Het gevolg is dat onderhoud dan vaker moet
plaatsvinden. De kosten hiervoor komen bij de AVB terecht. En dus moet de ledenbijdrage
dan verder stijgen.
Het hekwerk moet schoongehouden worden. Zo beschermt u de verflaag. Er hoeft dan
minder vaak geschilderd te worden.
Water moet ongehinderd de galerij af kunnen. Dat betekent dat de gootjes schoon moeten
blijven en het putje van de hemelafvoer open. Als de afvoer verstopt raakt, brengt dit extra
kosten met zich mee. Als er water op de galerij blijft staan, kan het gevaarlijk glad worden.
De vloer moet schoon blijven. Grote boosdoener is groene aanslag. Viezigheid maakt de vloer
glad, en dat is gevaarlijk.
Spinrag en dergelijke aan het plafond moet door u verwijderd worden. Een fluitje van een
cent met een ragebol.

Als het schoonhouden van de galerij niet verbeterd, gaan we een schoonmaakbedrijf inzetten. De
kosten berekenen we aan alle leden door.

Geluidsoverlast
We ontvangen veel klachten over geluidsoverlast. Dit gaat vaak gepaard met ruzie. De middelen van
het bestuur zijn beperkt. Wij zijn geen rechters of geluidsspecialisten.
De beste oplossing komt toch echt uit uzelf. Maak het bespreekbaar met uw buren, en houd dat vast.
Dat doet u bijvoorbeeld door er eens naar te vragen, al krijgt u geen klachten. Denk ook bewust na
over uw eigen gedrag. Met hakken door de kamer lopen, na middernacht afscheid nemen van bezoek
op de galerij, ’s avonds met meubels schuiven, en zo voort. Denkt u daar over na zodat we het
gezellig houden.
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Signaleren van verdachte zaken
Constateert u vreemde zaken als insluiping, drugsgebruik en vernieling? Wij raden u dan aan
persoonlijk aangifte bij de politie te doen. U kunt hiervoor de buurtregisseur, de heer Gerard Roos,
aanspreken. Hij kan bemiddelen of zijn collega´s bij de Politie inschakelen als dat nodig is. Als het
mogelijk is komen zij onmiddellijk polshoogte nemen en blijven daarna surveillances uitvoeren. Wij
verzoeken u om uw eigen complexcommissie in kennis te stellen als u aangifte heeft gedaan.
Dankzij oplettende bewoners is in maart een hennepkwekerij opgerold in een van onze
appartementen. We danken de oplettende bewoners hartelijk voor hun toeziend oog.
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Verslag van het bestuur
Algemene bestuurlijke zaken
Inleiding
In het verslagjaar 2014 heeft een bijna volledig nieuw Bestuur zich onder andere bezig gehouden met
het voorbereiden van de vervanging van de gevelbeplating.
De Bestuurssamenstelling blijft zoals deze op dit moment is. Alle bestuursleden die er nu zijn hebben
aangegeven door te willen gaan. Onze secretaris Marja de Bois notuleert de bestuursvergaderingen.
Daarom is het niet nodig om een aparte notulist in te huren. De heren Thomas Akkerhuis en Ad van
Sundert zijn reglementair aftredend maar stellen zich herkiesbaar. Wij verzoeken de vergadering
deze bestuursleden te herbenoemen.
Guus de Reus heeft het gehele jaar tot volle tevredenheid zijn werkzaamheden uitgevoerd. Wij zijn
erg blij met Guus die ons ook ondersteunt in de dagelijkse gang van zaken.
Het schoonmaakbedrijf Wiering maakte ook in 2014 onze gebouwen schoon. Over onze vaste
schoonmaakster Gerda zijn wij tevreden.
Wij verzoeken u dit verslag kritisch te lezen. Op-, aan-, en bemerkingen stellen wij op prijs. Wij geven
u graag een zo goed mogelijk antwoord. Daarom is het noodzakelijk dat het bestuur de antwoorden
kan voorbereiden. Dit zorgt er ook voor dat we tijdens de vergadering het tempo er in kunnen
houden. Wij vragen u daarom opmerkingen vóór de vergadering schriftelijk in te dienen bij het adres
Amerbos 2. Natuurlijk mag dit ook via email: vvebuikslotermeer@outlook.com.
In het algemene deel van het verslag gaan we kort in op een aantal belangrijke en actuele zaken
waarmee het bestuur zich heeft beziggehouden in de verslagperiode. Hierop volgt het technische
deel, dan het financiële deel en de pre-adviezen. Daarna kijken we vooruit met de begroting
2015/2016 en de langetermijnplanning. We geven u een overzicht van de verkoopprijzen van
woningen binnen de AVB en de inbreng in bestemmingsreserves. Als laatste leest u het overzicht van
aftredende en aantredende leden van het bestuur, de raad van commissarissen en
complexcommissies. Achterin vindt u een machtigingsformulier. Dit kunt u gebruiken als u niet bij de
ALV kunt zijn, maar wel uw stemrecht wilt gebruiken.
Communicatie met Raad van Commissarissen
In 2014 zijn er twee vergaderingen geweest met de Raad van Commissarissen en het bestuur. In deze
vergaderingen werden de gebruikelijke onderwerpen, halfjaarcijfers, jaarcijfers, grootonderhoud en
financiële planning besproken.
Verder is er één tussentijdse bespreking geweest over de offertes voor de nieuwe gevelbeplating.
De Raad bestaat nu uit vier leden. De gebouwen A en B zijn niet vertegenwoordigd in de Raad. Wij
doen een dringend beroep op de leden om na te denken of u een functie in de Raad wilt en kunt
bekleden. Het kost u slechts enkele avonden per jaar en u krijgt er een vergoeding voor.
Wilt u zich aanmelden of heeft u misschien nog vragen? Neemt u dan contact op met het Bestuur of
met mevrouw Ida Smit van de Raad van Commissarissen.
7
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Communicatie met Complexcommissies
In 2014 zijn hebben de complexcommissies twee vergaderingen gehad met het bestuur. De
halfjaarcijfers, jaarcijfers, grootonderhoud gebouwen, financiële planning, bestuurs- en raad van
commissarissen bezetting werden besproken.
De complexcommissies zijn tijdens deze vegaderingen geïnformeerd over de in de
bestuursvergaderingen behandelde onderwerpen en besluiten. Dit hebben we gedaan door een
‘samenvatting punten uit bestuursvergadering’ aan ze te verstrekken
De leden die volgens het rooster kunnen aftreden hebben zich opnieuw verkiesbaar gesteld. Wij
vertrouwen er op dat zij door u worden gekozen.
Het tussentijds afgetreden lid, mevrouw J. van der Kwast, danken wij voor haar inzet.
De complexcommissies doen er alles aan om het leefklimaat in en rond onze gebouwen goed te
houden. Dit doen zij door hun praktische zorg voor planten, als aanspreekpunt voor bewoners, maar
ook via de ‘Nieuwjaarsborrels’ en barbecue’s die zij organiseren. Zij verwelkomen nieuwe bewoners
in onze gebouwen en beantwoorden hun vragen.
Communicatie met leden
Het afgelopen jaar is het AVB-INFO bulletin vier keer verschenen. Namelijk in de maanden maart,
april, juni en december.
We besteden onder andere aandacht aan: de voortgang van de vervanging van de voorzetgevels,
voorstellen van de nieuwe bestuursleden, afscheid van de vertrekkende bestuursleden, de website,
zorg voor de buurt, geluidsoverlast, leef- en gedragregels in huis (met name de vochtproblemen door
onvoldoende stoken en ventileren) en op de galerij, schilderwerk en schotelantenne op het balkon.
Onze vereniging heeft een eigen website: www.vvebuikslotermeer.nl. Op deze site staan veel
bijzonderheden over onze vereniging van eigenaren en onze appartementen vermeld. Wilt u uw
appartement verkopen? Dan raden wij aan om in de verkoopadvertenties, op internetpagina’s en op
de borden van de makelaar ons websiteadres te laten vermelden. Geïnteresseerden kunnen dan
kennis nemen van onze financiële situatie, onze planning grootonderhoud, ligging van de gebouwen
en zo voort. Het email adres voor vragen van kopers is: avb@rappange.com
Administratie
De afdeling VVE administratie van Rappange Administratie BV staat al meer dan 15 jaar onder leiding
van Peter Dekker. Onze boekhouding en ledenadministratie zijn bij de medewerkers in uitstekende
handen. Vooral omdat Peter zijn medewerkers bijzonder motiveert om goed werk af te leveren. In
het overleg met Peter en zijn afdeling houden we elkaar scherp. Zo proberen we waar het kan en
nodig is, steeds te zoeken naar verbeteringen.
Namens Rappange verzorgt Ton Diemel ook sinds een flink aantal jaren de verslaglegging van de
vergaderingen. In de Algemene ledenvergadering, in het halfjaarlijks overleg met de Raad van
Commissarissen en in de overleggen met de Complexcommissies, is hij een vertrouwd gezicht. De
manier waarop hij de vergaderverslagen samenstelt verdient ons grootste respect.
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Verslag technische zaken
Guus de Reus heeft per 30 april 2014 zijn vaste aanstelling gekregen. Hier zijn we erg blij mee. Ook
zijn uren zijn uitgebreid. Dit is niet de enig versterking voor het bestuur op het gebied van technische
zaken. Bouwkundig advies bureau COR onder leiding van Cor de Wit blijkt onze steun en toeverlaat
bij keuzes die we moeten maken en beslissingen die we moeten nemen bij het gevelproject. Cor de
Wit brengt een grote hoeveelheid kennis van zaken mee in onze overleggen.
Een overzicht van de werkzaamheden die in het jaar 2014 zijn verricht voor de AVB:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controleren van de gebouwen en service geven aan leden.
Aanspreekpunt voor spoedgevallen
Liftstoringen en buitensluiting van bewoners, etc.
Het oplossen van diverse lekkages
Advies geven aan buren die overlast van elkaar ondervinden.
Schilderwerk aan de oostgevel balkonzijde en klein onderhoud aan de galerijzijde.
Aanvraag nieuwe offertes voor 2014 voor bijvoorbeeld aannemers nieuwe gevels,
schilderwerk.
Druppels maken voor de toegangsdeuren en naambordjes bestellen
Geluidtest van liften in gebouw E en met Otis bespreken hoe we de liften geluidarmer
kunnen maken.
Firma Otis en het Liftinstituut voor het controleren van de liften.(veiligheid)
Firma Otis begeleid om de het geluid van de liften te verminderen. Hierover verderop in het
verslag meer.
Ook heeft het bestuur opnieuw een stevig gesprek gehad met het schoonmaakbedrijf
Wiering, de firma Grinding vloeren en de leverancier van de coating. Dit had te maken met
de vervuiling van de gietvloeren in de trappenhuizen. De uitkomst is dat de bordessen in de
trappenhuizen elke zes weken met een schrobmachine gereinigd worden. Verder zal waar
nodig tussendoor ‘gemopt’ worden.

Wij danken onze technisch medewerker Guus de Reus weer voor zijn gemotiveerde werklust in 2014.
Veel werk wordt door ons zelf in eigen beheer gedaan. Dit bespaart veel kosten.
Gevels
Door het oude Bestuur is in overleg met het nieuwe bestuur, het Bouwkundig adviesbureau COR
ingehuurd in de persoon van Cor de Wit. Het nieuwe Bestuur heeft deze samenwerking opgestart.
Dit heeft tot goede resultaten geleid. Allereerst zijn de ontwerpen voor een keramiek gevel
ingediend bij de Gemeente Amsterdam Commissie Welstand en Monumenten (hierna CWM). CWM
deelde ons mee dat aan onze gebouwen A t/m E in 2013 een monumentale waarde is toegekend. Dit
geldt voor de bouwstijl en voor de ligging in het park. Deze monumentale waarde is nog geen
monumentale status. Gelukkig maar! Dit zorgde er wel voor dat de buitenkant van onze gebouwen
zoveel mogelijk in de originele staat moet worden hersteld. CWM vindt isolatie vanzelfsprekend en
begreep ook wel dat isoleren vanaf de buitenkant de beste manier zou zijn. Het Bestuur is in
samenwerking met COR op zoek gegaan naar een alternatief. Het materiaal moest zoveel mogelijk
lijken op het gewassen grind van de oorspronkelijke gevels. Belangrijk was wel dat het totale gewicht
van de nieuwe gevel gedragen moeten kunnen worden door de fundering van de gebouwen.
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Na veel onderzoek kwamen wij terecht bij een leverancier Steni BV. Deze maakt kunststof panelen
met grind erop in verschillende kleuren.
De CWM wilde graag een proefopstelling op de liftschacht zien om zoveel mogelijk te kunnen
vergelijken. De lichte kleuren waren het nét niet. Hierdoor leek de rest van het gebouw vies ten
opzichte van het nieuwe materiaal. Men heeft toen gekozen voor een geheel afwijkende kleur,
namelijk de antraciet kleur. Maar dan wel in een grove steentjes variant. Toen de goedkeuring van
CWM binnen was kon de omgevingsvergunning aangevraagd worden. Deze is op 23 december 2014
verleend. Op de vraag van het Bestuur of er enige financiële compensatie zou plaatsvinden door de
Gemeente Amsterdam omdat deze materiaalkeuze boven ons budget uitkwam, kregen wij een
negatief antwoord. Wel konden wij isolatiesubsidie aanvragen. Deze aanvraag is inmiddels
verzonden en we hebben een toezegging gekregen dat er isolatiesubsidie verleend wordt. Het
bedrag is bij het ter perse gaan van dit jaarverslag nog niet bekend.
COR heeft een bestek opgesteld. Dit is een specificatie van alle werkzaamheden en materialen. Dit is
aan drie leveranciers gezonden met het verzoek offertes uit te brengen conform bestek. Deze
offertes werden eind januari door COR, het Bestuur en De Raad van Commissarissen besproken.
Gekozen is voor de firma IJbouw uit Amsterdam Noord.
De uitvoering zal in samenwerking met VASCO plaatsvinden. De contracten zijn inmiddels
ondertekend en er is begonnen met o.a. het maken van werkplanningen, bestellen van materialen en
zo voort. Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk werk te verrichten voor 1 juli 2015 in verband met
de 6% regeling.
De werkzaamheden en het isoleren van de liften.
De frequentieregelaars zoals deze geplaatst zijn in gebouw E in 2013, zijn inmiddels op alle liften in
alle gebouwen geplaatst. Dit werkt onder andere geluiddempend en bespaart elektriciteit. De liften
lijken langzamer te gaan dan voorheen, maar dit is voornamelijk gevoelsmatig omdat de lift stiller en
geleidelijker loopt.
Schilderbeurt
In 2014 is de balkonzijde van de flats geschilderd. Ook is aan de galerijzijde een tussentijdse
schilderbeurt gedaan. Het vorige bestuur heeft een verfadvies laten opstellen door Sigma. Hier zijn
drie offertes op aangevraagd. De keuze is gevallen op Gebr. Compier. Inmiddels is het schilderwerk
afgerond. Sigma heeft een nacontrole gedaan, en beoordeelde het werk positief. Van veel bewoners
kregen wij ook positieve reacties over de schilders en hun werk.
Voortuitblik naar 2015
De belangrijkste klus in 2015 is het vervangen van de voorhanggevels aan de kopse kanten van onze
gebouwen. De naden aan dezelfde kant worden waar nodig opnieuw gekit.
Voor meer plannen voor 2015: verderop wordt de planning grootonderhoud voor de komende 5 jaar
weergegeven.

Verslag financiële zaken 2014
We kijken 15 jaar vooruit met de financiën. Dit zorgt voor overzicht en rust. We staan er wederom
goed voor. Hierna behandelen we de bezittingen & schulden, en de baten & lasten.
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Staat van bezittingen en schulden 2013/2014
ultimo 2014

1
Bezittingen
1.1
Vorderingen
1.1.1
Vorderingen op leden
Rekening courant
Totaal vorderingen op leden
1.1.2
Overige vorderingen
Rente ABN AMRO spaarrekening
Liander huur traforuimte
Rente Roparco
Totaal overige vorderingen
1.1.3
Overlopende posten
Rechtsbijstandverzekering
WA-verzekering huiseigenaren
Totaal overlopende posten
Totaal vorderingen
1.2
Liquide middelen
1.2.1
Deposito's
Robeco (Roparco)
ABN AMRO spaarrekening

1.2.2

Totaal deposito's
Bankrekeningen
ABN AMRO rekening courant
ING-bank complexcommissies
Totaal bankrekeningen
Totaal liquide middelen

Totaal bezittingen
Schulden
Ledenreserve
Stand 31 december 2013 resp. 2012
BIJ: Inschrijfgelden (ing. Art 3, lid 3 HHR)
BIJ: Oude schulden aan leden
AF: Reservering oninbare vordering
Totaal ledenreserve
2.2
Bestemmingsreserves
2.2.1
Grootonderhoud gebouwen en installaties

ultimo 2013

€ 23.224,00

€ 20.414,00

€ 23.224,00

€ 20.414,00

€ 6.738,00

€ 4.410,00

€ 0,00

€ 1.100,00

€ 13.584,00

€ 14.129,00

€ 20.322,00

€ 19.639,00

€ 3.512,00

€ 3.420,00

€ 1.406,00

€ 1.410,00

€ 4.918,00

€ 4.830,00

€ 48.464,00

€ 44.883,00

€
1.610.140,00

€
1.596.010,00

€ 548.870,00
€
2.159.010,00

€ 471.968,00
€
2.067.978,00

€ 11.351,00

€ 22.443,00

€ 4.673,00

€ 3.684,00

€ 16.024,00
€
2.175.034,00
€
2.223.498,00

€ 26.127,00
€
2.094.105,00
€
2.138.988,00

€ 1.631,00

€ 2.610,00

2
2.1

Stand 31 december 2013 resp. 2012
BIJ: Exploitatieoverschot 2012 (ALV 23 april 2013)
BIJ: Exploitatieoverschot 2013 (ALV 22 april 2014)
BIJ: Vrijval glas- en inbraakschade
BIJ: Toename volgens begroting 2014 resp. 2013
11

€ 160,00

€ 190,00

€ 0,00

€ 1.171,00

€ 0,00

€ 2.340,00

€ 1.791,00

€ 1.631,00

€
1.754.336,00

€
1.351.356,00

€ 0,00

€ 20.660,00

€ 1.947,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 398.182,00

€ 424.000,00
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AF: Frequentieregelaar gebouw E
AF: Diversen lift
AF: Scheidingswand liftkamer gebouw E
AF: Antislip vinyl liftvloeren
AF: Dakdoorvoer aanbrengen
AF: Verven entreedeuren/kozijnen/entreehal
AF: Reinigen horizontale rioolleidingen
AF: Afwikkeling SKK Onderhoudscontract
AF: Advieskosten gevelproject
AF: Schilderwerk
AF: Armaturen
AF: Frequentiereglaars gebouwen A-D
AF: Buisdeursluiter / Diversen

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3

Totaal grootonderhoud gebouwen en installaties
Glas- en inbraakschade eigen risico
Stand per 31 december 2013 resp. 2012
BIJ: Toename volgens begroting 2014 resp. 2013
BIJ: Exploitatieoverschot 2013 (ALV 22 april 2014)
AF: Glas- en inbraakschades
Totaal glas- en inbraakschades
Dubieuze debiteuren
Stand per 31 december 2013 resp. 2012
BIJ: Mutatie 2014 resp. 2013*
BIJ: Exploitatieoverschot 2013 (ALV 22 april 2014)
BIJ: Reservering oninbare vordering
AF: Verliezen bij 2 executieverkopen
Totaal dubieuze debiteuren
Voorzieningsreserve onvoorzien
Stand per 31 december 2013 resp. 2012
BIJ: Toename volgens begroting 2014 resp. 2013
Totaal voorzieningsreserve onvoorzien
Totaal bestemmingsreserves
Schulden op korte termijn
Schulden aan leden
Rekening courant (vnl vooruitontvangen)
Totaal schulden aan leden
Premie- en loonheffing
Ontvangen dir. Belastingen dec. 2014 resp dec. 2013
Totaal premie- en loonheffing
Overlopende posten
Accountant
Onderhoudskosten (2014: m.n. Compier en
Glashandel Noord)
Energiekosten
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€ 0,00

€ 13.193,00

€ 0,00

€ 3.709,00

€ 0,00

€ 797,00

€ 0,00

€ 2.828,00

€ 0,00

€ 617,00

€ 0,00

€ 7.295,00

€ 0,00

€ 6.355,00

€ 0,00

€ 6.886,00

€ 9.281,92

€ 0,00

€ 248.040,00

€ 0,00

€ 2.623,00

€ 0,00

€ 124.147,00

€ 0,00

€ 2.982,55
€
1.767.390,53

€ 0,00
€
1.754.336,00

€ 48.754,00

€ 50.000,00

€ 5.298,00

€ 2.400,00

€ 1.246,00

€ 0,00

€ 5.298,00

€ 3.646,00

€ 50.000,00

€ 48.754,00

€ 2.952,00

€ 394,00

€ 2.166,00

€ 218,00

€ 500,00

€ 0,00

€ 2.500,00

€ 2.340,00

€ 4.919,69

€ 0,00

€ 3.198,31

€ 2.952,00

€ 301.555,00

€ 259.155,00

€ 39.818,00

€ 42.400,00

€ 341.373,00
€
2.161.961,84

€ 301.555,00
€
2.107.597,00

€ 8.401,00

€ 6.780,00

€ 8.401,00

€ 6.780,00

€ 814,00

€ 1.457,00

€ 814,00

€ 1.457,00

€ 7.000,00

€ 7.000,00

€ 29.096,00

€ 809,00

€ 262,00

€ 2.484,00
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2.4

Schoonmaakkosten
Overige kosten
Totaal overlopende posten
Totaal schulden op korte termijn
Exploitatiesealdo
Totaal schulden

€ 0,00

€ 2.455,00

€ 279,00

€ 5.082,00

€ 36.637,00

€ 17.830,00

€ 45.852,00

€ 26.067,00

€ 13.892,84
€
2.223.497,68

€ 3.693,00
€
2.138.988,00

De stand van de reserve grootonderhoud is weinig veranderd. De beginstand 2014 was € 1.75
miljoen. Zoals begroot kwam hier € 398.000 bij. Er ging € 387.000 af. De voornaamste uitgaven
waren:
•
•

•

Schilderwerk: een grote beurt aan de balkonzijde van de gebouwen, en een kleine aan de
galerijzijde.
Frequentieregelaars: onze liften zijn tegenwoordig stiller en comfortabeler. Het plan was om
in de periode 2014-2017 de frequentieregelaars te vervangen in gebouwen A-D (E had al
plaatsgevonden). We hebben het tegelijk gedaan. Dit leverde € 8.000 korting op.
COR Bouwadvies heeft namens ons het gevelproject voorbereid. De keuze is inmiddels
gevallen, en we hebben er vertrouwen in dat het de investering waard was.

Tijdens de ALV van 2014 werden zorgen uitgesproken over dubieuze debiteuren. Hierover het
volgende.
•

•

•

De twee grootste wanbetalers hebben in hun appartement in de executie verkocht zien
worden. Bij executieverkoop in jaar X, ontvangen we niet betaalde ledenbijdragen van jaren
X-1 en X terug. Niet over de maanden ervoor. De executieverkopen hebben tot een
afschrijving van € 4.920 geleid. We zijn blij met het vertrek van deze bewoners.
In de loop van 2014 zijn de teugels strakker aangetrokken. Bij wanbetalers wordt er een strak
beleid gevoerd. Ze krijgen 3 brieven. Rappange wacht niet langer dan nodig met het
versturen ervan (3 a 4 weken). Daarna wordt de zaak uit handen gegeven aan een
gerechtsdeurwaarder.
Het resultaat is dat er verbetering zichtbaar is. Als we de top 10 achterstanden buiten
beschouwing laten, is de totale achterstand slechts € 2.000. Voor de twee grootste
achterstanden is een executieverkoop toegezegd. De andere acht lopen al tijden bij de
deurwaarder, en de eigenaren wacht hetzelfde pad als de twee grootsten.

Staat van baten en lasten 2014
Onderstaand vergelijken we de begroting van 2014 met de realisatie.

Baten
1
Bijdrage leden
2
Interest
3
Diversen
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Begroting 2014

Realisatie 2014

€ 653.000
€ 7.500
€ 1.150

€ 653.023
€ 20.338
€ 1.409
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Exploitatiekosten
4
Kleinonderhoud gebouwen
Onderhoudsabonnement liften
Onderhoud, materialen
5
Schoonmaker
6
Personeelskosten
Salaris (De Reus)
Sociale lasten (De Reus)
Pensioenlasten (De Reus)
Overige kosten (De Reus)
Ziekengeldverzekering (De Reus)
Salaris (Hackstein)
Sociale lasten (Hackstein)
Overige kosten (Hackstein)
Ziekengeldverzekering (Hackstein)
Ontv. uitkeringen (Hackstein)
7
Administratiekosten
8
Accountant
9
Energiekosten
10
Algemene kosten
Vergoedingen bestuur
Vergoedingen RvC
Vergoedingen CC’s
Telefoonkosten (incl. liften)
Bankkosten
Werkrekeningen CC’s
Kantoorbehoeften
Porti en KvK
Vergaderkosten
Representatiekosten / diversen
Belastingen / leges / water
11
Verzekeringskosten
Premie opstalverzekering
Premie inventarisverzekering
Premie WA-verzekering
Premie bestuursaansprakelijkheid
Premie ongevallenverzekering
Premie rechtsbijstandverzekering
Taxatierapport opstalverzekering

€ 31.900

€ 32.300
€ 34.600

€
€
€
€

28.600
8.050
30.700
23.400

€ 31.500

€ 29.570
€ 11.056
€ 18.514
€ 29.318
€ 40.924
€ 26.237
€ 4.984
€ 4.328
€ 557
€ 1.997
€ 4.867
€ 827
€ 66
€ 300
-€ 3.284
€ 28.570
€ 8.047
€ 26.261
€ 18.356
€ 6.352
€ 2.625
€ 2.310
€ 1.886
€ 767
€ 810
€ 1.313
€ 287
€ 1.519
€ 300
€ 187
€ 31.867
€ 23.162
€ 106
€ 2.816
€ 393
€ 213
€ 5.177
-

Naar bestemmingsreserves
12
Dubieuze debiteuren
13
Glas- en inbraakschade ER
14
Grootonderhoud
15
Onvoorzien

€ 200
€ 2.400
€ 398.182
€ 39.818

€ 4.666
€ 5.298
€ 398.182
€ 39.818

Exploitatiesaldo

-

€ 13.891
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Hier staan de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie uitgelegd.
•
•

•

•

(02, Interest) De ontvangen interest is een meevaller. Het is niet gelukt om in 2014 het
gevelproject te starten. Daarom hadden we meer geld in kas, en dus meer interest.
(06, Personeelskosten) Het uitvallen van de oude technisch medewerker heeft kosten met
zich meegebracht. Het laatste deel kwam in 2014 terecht. Een deel krijgen we vergoed door
het UWV. Deze vergoedingen hebben echter in 2013 al plaatsgevonden. Het betreft hier o.a.
vakantiegeld.
(10, Algemene kosten) De algemene kosten vielen fors lager uit. Het bestuur heeft m.n.
minder representatiekosten gemaakt (denk aan kosten voor beursbezoeken of reiskosten).
Aan kantoorbenodigdheden hebben we wel meer uitgegeven. Guus heeft namelijk een
archiefkamer ingericht voor het nieuwe bestuur.
(13, Glas- en inbraakschade) Een uitzonderlijk hoog bedrag van € 5.298. We spreken hier van
een uitschieter. Er is geen reden aan te nemen dat dit niveau in 2015 aanhoudt.

We sluiten af met een positief saldo van € 13.893, een mooi resultaat. We vragen uw toestemming
om dit saldo over te zetten naar het fonds voor grootonderhoud.
Kasstroomoverzicht 2014

Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatiesaldo
Dotatie bestemmingsreserve conform
begroting
Totaal
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Mutaties in werkkapitaal:
Bestemmingsreservers excl. grootonderhoud
Overige vorderingen en overlopende activa
LB en overlopende passiva
Totaal
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Dotatie bestemmingsreserve groot
onderhoud: exploitatiesaldo
Bestedingen groot onderhoud en installaties
Totaal
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aanpassingen in ledenreserve
Mutaties in:
Vorderingen op leden
Schulden aan leden
Exploitatiesaldo vorig jaar
Totaal

2014 (in € )

2013 (in €
)

€ 13.893
€ 398.182

€ 3.693
€ 424.000
€ 412.075

€ 41.310
-€ 771
€ 18.164

€ 427.693

€ 43.712
€ 10.857
-€ 31.880
€ 58.703

€ 22.689

€ 1.947

€ 20.660

-€ 387.075

-€ 41.680
-€ 385.128

-€ 21.020

€ 160

-€ 979

-€ 2.810
€ 1.622
-€ 3.639

-€ 7.287
-€ 2.726
-€ 20.660
-€ 4.721
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Netto kasstroom
Bankier per 1 januari per saldo
Toename geldmiddelen
Bankier per 31 december per saldo

€ 80.929
€
2.094.105
€ 80.929

€
1.868.958
€ 397.710
€
2.175.034
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€ 397.710

€
2.266.668
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Algemene grondslagen voor de jaarrekening
Algemeen
De waardering van activa en passiva (bezittingen en schulden) en de bepaling van het
exploitatieresultaat vinden plaats op basis van historische kosten; activa en passiva zijn gewaardeerd
tegen nominale waarde, tenzij in de onderstaande toelichting anders is vermeld.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen,
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Vergelijkende cijfers
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.
Waardering van activa en passiva
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van
een voorziening voor oninbaarheid.
Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves worden gevormd voor een door het bestuur geformuleerde
bestemming en worden vastgesteld door de ledenvergadering van de vereniging.
Door het bestuur noodzakelijk geachte dotaties aan de bestemmingsreserves, zoals
opgenomen in de begroting, worden ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.
Kosten voor uitgevoerd onderhoud worden rechtstreeks ten laste van de reserves gebracht.
Uitgevoerd groot onderhoud waarvoor de verplichting in het boekjaar is aangegaan wordt voor het
totaalbedrag dat volgens de opdrachtbevestiging met de leverancier is overeengekomen ten laste
van de bestemmingsreserve geboekt. Voor het deel waar nog geen facturen voor ontvangen zijn
in het boekjaar wordt een verplichting opgenomen onder de kortlopende schulden.
Resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de in rekening
gebrachte ledenbijdragen en de kosten en andere lasten over het jaar.
De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen
reeds zodra zij voorzienbaar zijn.
Baten
De baten uit hoofde van ledenbijdragen betreffen de opbrengsten van leden te ontvangen
bijdragen in de servicekosten van de vereniging.
Kosten
De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij
betrekking hebben.
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Accountantsverklaring
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Preadviezen
Preadvies Raad van Commissarissen
Preadvies Raad van Commissarissen
Het aantal leden van de Raad van Commissarissen bestaat sedert de ledenvergadering van 22 april
2014 uit vier leden.
Dhr. H. Truyens
Dhr. E. van der Kwast
Mevr.I.J. Smit
Dhr.H.A.D. van ’t Wout

President commissaris
Technisch commissaris
Financieel commissaris/secretaris
Algemeen Commissaris/Financieel

Evenals 2013 zou 2014 in het teken van de planning van het groot onderhoud komen te staan, met
name de gevelbeplating. Aan het einde van de zittingsperiode trad bijna het voltallige bestuur af en
kreeg het nieuwe bestuur de taak de vervanging van de gevelbeplating nu in gang te zetten.
De Welstandcommissie van de deelraad had echter ook een beslissing genomen in 2014 over de
status van onze gebouwen. Ze waren niet benoemd tot monumenten, maar hadden wel een aparte
status gekregen, hetgeen inhield, dat de Welstandscommissie voorschriften hanteerde, dat de
gebouwen zoveel mogelijk in de materialen moest worden hersteld, welke reeds bij de bouw waren
gebruikt.
Dit betekende voor de AVB, dat er eerst overeenstemming moest worden bereikt met
vertegenwoordigers van Stadsdeel Noord, over de te gebruiken vervangingsmaterialen. In verband
met de voortgang heeft het bestuur de RvC snel ingeschakeld, zodat we in een gezamenlijk overleg
de onderhandelingen met de gemeente konden volgen. De mededeling van het bestuur aan de RvC,
dat zij de adviseur door het vorige bestuur aangetrokken, hebben gecontinueerd betekende ook
geen verdere vertraging.In een gemeenschappelijk vergadering van Bestuur en RvC zijn de drie
offertes van aannemers behandeld en de toelichting van de adviseur besproken.
Besloten is met de geadviseerde aannemer verdere onderhandelingen te voeren en tot opdracht
over te gaan.
De behandeling van de concept jaarstukken heeft ook plaatsgevonden met de financiële
commissarissen en de penningmeester van het bestuur.
Conform art. 12 lid 2 van de Statuten van de Administratievereniging Buikslotermeer, heeft de Raad
van Commissarissen het financieel jaarverslag 2014 onderzocht.
Mede gelet op de accountantsverklaring welke is opgenomen in het jaarverslag stellen wij u voor:
A. De Staat van bezittingen en schulden en de Staat van baten en lasten over 2014 onveranderd
vast te stellen.
B. Het Bestuur te dechargeren voor het in 2014 gevoerde beleid en de Raad van
Commissarissen voor het toezicht.
Verder willen wij als Raad van Commissarissen het Bestuur bedanken voor de samenwerking,
waardoor wij in staat waren onze taak naar behoren te verrichten. Amsterdam, 3 april 2015
De Raad van Commissarissen
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Preadvies van de Commissie van Eigenaars
Geachte leden van de Administratievereniging Buikslotermeer,
De complexcommissies hebben een oordeel gevormd over de werkzaamheden en voorstellen van
het bestuur. In 2014 is er hard aan gewerkt om de gevelbeplating te gaan realiseren, hetgeen gaat
gebeuren in 2015.
Op 17 maart 2015 is in de vergadering van de 5 complexcommissies met het bestuur besproken:
o Jaaroverzicht 2014
o Begroting 2015
o Gevelbeplating
Wij adviseren de leden op de Algemene Ledenvergadering goedkeuring te verlenen aan het door het
Bestuur voorgelegde jaarverslag over 2014 met daarin de staat van bezittingen en schulden en de
staat van baten en lasten over 2014, de begroting 2015 en 2016 en de planning voor groot
onderhoud en haar te dechargeren voor het gevoerde beleid.
Amsterdam maart 2015
De complexcommissies A, B, C, D en E
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Begroting 2015 en vooruitblik
Maandelijkse bijdrage per 1 juli 2015
We stellen voor de ledenbijdrage per 1 juli 2015 met 1.75% te verhogen. Dit is lager dan de begrote
2%.
•
•
•

Heeft u een 4-kamerappartement? U betaalt vanaf 1 juli € 205,99.
Heeft u een 1-kamerappartement? U betaalt vanaf 1 juli € 135,04.
Heeft u een garage? U betaalt vanaf 1 juli € 16.63.

Betaalt u uw bijdrage per automatische incasso? Dan hoeft u niks te doen. Betaalt u per
overschrijving? Pas dan gelijk uw bijdrage aan.

Begrotingen 2015 en 2016
Op de ALV vragen we uw goedkeuring voor twee dingen.
•
•

Het aanpassen van de begroting 2015 en
De nieuwe begroting 2016.

Hiermee vragen we ook goedkeuring voor bovenstaande nieuwe ledenbijdragen. De begrotingen
staan in de tabel hieronder.
Begrotingen 2015 en 2016
2015

2015
aangepast

2016

BATEN
1
Bijdragen leden
2
Interest
3
Diversen vergoedingen Liander

€ 666.900
€ 12.900
€ 1.200

€ 665.200
€ 17.300
€ 1.400

€ 677.700
€ 14.700
€ 1.400

LASTEN
4
Kleinonderhoud gebouwen
5
Schoonmaker
6
Personeelskosten
7
Administratiekosten
8
Accountant
9
Energiekosten
10 Algemene kosten
11 Verzekeringskosten

€ 32.500
€ 33.000
€ 35.200
€ 29.300
€ 8.200
€ 31.300
€ 23.800
€ 36.100

€ 33.900
€ 29.900
€ 36.800
€ 29.200
€ 8.300
€ 26.800
€ 23.700
€ 36.500

€ 34.500
€ 30.500
€ 38.400
€ 29.700
€ 8.400
€ 27.300
€ 24.200
€ 33.200

NAAR BESTEMMINGSRESERVES
12 Dubieuze debiteuren
13 Glas- en inbraakschade ER
14 Grootonderhoud
15 Onvoorzien

€ 200
€ 2.500
€ 408.091
€ 40.809

€ 800
€ 2.500
€ 414.091
€ 41.409

€ 800
€ 2500
€ 422.193
€ 42.219

Wat is er nieuw aan de aangepaste begroting 2015?
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•
•
•

De ledenbijdrage stijgt 1.75% in plaats van 2%.
Het salaris van Guus is in lijn gebracht met die van huismeesters die onder de CAO
Woondiensten vallen.
Realisaties in 2014 hebben aanleiding gegeven tot kleine wijzigingen van de overige
bedragen.

Hoe zijn we op de begroting voor 2016 gekomen?
•
•
•
•
•

De ledenbijdrage is berekend op basis van een stijging van 2% per 1 juli 2016.
De interest is gebaseerd op 1% rente over het gemiddelde saldo van de
bestemmingsfondsen.
(3, 5, 7, 8, 9, 11) Deze zijn gebaseerd op de realisaties in 2014, met inflatiecorrectie.
(4, 10, 13) Deze zijn gebaseerd op de gemiddelden over 2010-2014, met inflatiecorrectie.
(6) Personeelskosten zijn gebaseerd op het salarisverloop cf. cao Woondiensten. Kosten per
jaar zijn gesteld op 8% vakantiegeld, 15% werkgeverslasten, 10.3% pensioenlasten en
gemiddeld € 280,- per jaar onkosten.

De inflatiecorrectie bedraagt 1.92%, en is het gemiddelde over de periode 2010-2014.

Planningen voor 2015-2030
We kijken 15 jaar in de toekomst. We willen niet alleen in 2015 en 2016 goed uitkomen, maar ook in
2020, 2025, etc. Hierbij is het grootonderhoud belangrijk. Misschien komen er
veiligheidsvoorschriften die ons opleggen dat we over 5 jaar kooiafsluitingen voor onze liften moeten
hebben. Misschien zijn de balkonpuien in 2025 wel aan vervanging toe.
De planning hieronder ziet er anders uit dan u gewend bent. We hebben dingen samengevoegd die
tegelijkertijd worden uitgevoerd. Het schilderwerk in 2014, 2021, 2027, etc., aan de balkonzijde van
de flats, is nu 1 post. Dit geldt ook voor het schilderwerk aan de galerijzijde in 2017, 2024, etc. We
willen het zo makkelijker leesbaar en overzichtelijker maken.
In de tabel hieronder ziet u de planning voor de komende vijf jaar. Diverse onderdelen zijn
weggelaten omdat die pas na 2020 aan bod komen. Onderdelen die onder exploitatiekosten vallen
zijn ook weggelaten.
2015
Schilderwerk
en kitvoegen

2016

2017

Volledig galerij - tussentijds
balkon
Hoofdtrappenhuis: deuren,
muren, coaten vloer
Noodtrappenhuis
Boxgangen en melkboerenhal
(eigen beheer)

Schoorstenen vervangen

Kunststof

Shuntkanalen
preventief draaikiep
balkonzijde

2019

2020

€ 546,766
€ 117,063
€ 35,897
€ 3,300

Entreehal binnenzijde
Kitvoegen vloerplaten
galerijzijde
hoofddliatatievoeg (samen
met galerij)
Daken

2018

€ 30,237
€ 70,254
€ 30,855
€ 21,581
€ 36,357
€ 12,682
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rubber aanslagprofiel
Liften

kosten spreek-luistersysteem

€ 721

€ 734

€ 749

€ 763

vervanging vloerbedekking
Garages

deuren vervangen

€ 6,355

garagedaken vervangen

€ 91,574

ontluchting vervangen

€ 7,272

reinigen horizontale leidingen

€ 3,218

beheersplan legionella

€ 4,737

reinigen verticale leidingen
ontluchtingskanalen vert
standleidingen vervangen
gevelbeplating

€ 792

€ 88,157

metselwerk garagemuren

Diversen

€ 778
€ 3,391

€ 3,280

€ 3,343

€ 3,407

€ 3,472

€ 3,539

€ 5,112

€ 21,427

€ 22,685

€ 16,929
€
1,130,485

reparatie vloeren trappenhuis

€ 206,205

Subtotaal

€
1,180,817

€ 104,853

€ 54,074

€ 904,948

€ 26,179

€ 276,670

Onvoorzien (10% van subtotaal)

€ 118,082

€ 10,485

€ 5,407

€ 90,495

€ 2,618

€ 27,667

Directievoering (3%) over subtotaal

€ 35,424
€
1,334,323

€ 3,146

€ 1,622

€ 785

€ 8,300

€ 118,484

€ 61,104

€ 27,148
€
1,022,591

€ 29,582

€ 312,637

Totaal grootonderhoud

Over deze planning:
•
•
•

Hoe komen we aan prijzen? We gebruiken het bedrag van het meest recente werk, of
baseren ons op een offerte. Elk jaar stijgen de prijzen met 1.92% (gemiddelde inflatie).
Voor directievoering reserveren we een bedrag. Dit kan een externe partij zijn, bijvoorbeeld
de bouwadviseur die betrokken is bij het gevelproject.
We kunnen ervoor kiezen te schuiven in deze planning. Bijvoorbeeld als het een besparing
kan opleveren. Of als werkzaamheden nog niet nodig blijken.

In totaal plannen we 15 jaar vooruit. Wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar
vvebuikslotermeer@outlook.com.
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Verkoopprijzen en inbreng in bestemmingsreserves
Verkoopprijzen
Verkoopprijzen zijn relevant voor het beoordelen van uw WOZ-waarde.
In 2014 werden 7 drie/vierkamerappartementen, geen één-kamerappartementen en 2 garages
verkocht. In december is een appartement incl. garage verkocht aan een makelaar. Hiervoor werd
één prijs berekend (zie onderstaande opmerking). Een overzicht van prijzen (in duizenden Euro’s)
volgt hieronder.
Verkoopprijzen 2014, in duizenden euros
3- of 4-kamer app.
1-kamer app.
April
142
Mei
85
152
September
150
151
113
December
125*
Gemiddeld
132
*: gecombineerde prijs van appartement + garage

garage
28

28

Inbreng in bestemmingsreserves
Uw aandeel in de bestemmingsreserves telt mee voor uw vermogen. Daarom heeft u onderstaande
bedragen nodig bij uw belastingaangifte.

3- of 4-kamer appartement
1-kamer appartement
garage

Zonder toevoeging
exploitatiesaldo
€ 8.136
€ 2.712
€ 1.549
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Na toevoeging exploitatiesaldo
€ 8.188
€ 2.729
€ 1.559
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Personalia
Raad van Commissarissen
Er is nog steeds één vacature in de Raad van Commissarissen. Van de gebouwen A en B is niemand
vertegenwoordigd. Voor het goed functioneren van de Raad is het belangrijk dat de Raad van
Commissarissen volledig bezet is. Wij doen een dringend beroep op de leden om eens na te denken
of u een periode een functie binnen de Raad wilt meedraaien.
Het bestuur of mevrouw Smit van de Raad kan u alle gewenste inlichtingen geven.

Bestuur
Ook hier is een vacature voor een algemeen bestuurslid.
Conform het rooster zijn de heren T.S. Akkerhuis en de heer A.P. van Sundert aftredend. Zij stellen
zich herkiesbaar.

Complexcommissies
Gebouw
A

Reden
1

Aftredend
T. van Kalsbeek

Kandid(a)at(en)

B

1

Mw. M. Meijer

C
D

1
1
4
1
0

H.P.G. van Nieuwkerk
Mw. E. Zillesen
Mw. J. van der Kwast
M.A.M. Cahuzak
Mw. B. Goossen

E

1

Mw. M.T. Rodriguez

Volgens artikel 17, lid 5, HHR kunnen de leden van het desbetreffende gebouw tot uiterlijk 5 dagen
voor de aanstaande Algemene Ledenvergadering (tegen) kandidaten aan de complexcommissies
opgeven, mits deze door tenminste 5 leden worden gesteund, hetgeen moet blijken uit een
schriftelijke opgave.
Het bestuur zal van bedoelde opgave gaarne een kopie ontvangen.
Verklaring van de reden
0
Kiesbaar
1
Volgens rooster aftredend, herkiesbaar
2
Volgens rooster aftredend, niet herkiesbaar
3
Treedt tussentijds af op a.s. ledenvergadering
4
Is tijdens het verenigingsjaar afgetreden.
Ad 3 Wanneer een nieuw complexcommissielid tussentijds de plaats inneemt van een aftredend lid,
dan treedt hij /zij in het rooster van aftreden in de sporen van zijn/haar voorganger.
Ad 4 Wanneer een nieuw lid in de loop van het verenigingsjaar toetreedt tot de complexcommissie,
dan is hij/zij interim CC -lid en kan kiesbaar gesteld worden tijdens de eerstkomende ALV. (HHR,
art.17, lid 6)
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