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Externe Administrateur
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 – guusbuikslotermeer@outlook.com
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 / Email
www.vvebuikslotermeer.nl / vvebuikslotermeer@outlook.com
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Vorig jaar schreef ik voor het eerst een voorwoord in het jaarverslag. Om maar een begin te maken
van wat een traditie kan worden, schrijf ik dit jaar ook weer een voorwoord.
En dat is dan voor mij meteen ook het laatste. Ik leg mijn functie van voorzitter van deze vereniging
neer. Niet omdat ik het niet meer leuk vind om te doen. Integendeel zelfs. Maar als je geen eigenaar
meer bent van een appartement in ons mooie complex, kun je geen deel meer uit maken van het
bestuur. En dat is dus nu het geval. Wij hebben ons appartement in het najaar verkocht en we zijn
verhuisd.
Normaal zou ik hier nu alleen iets schrijven over wat we allemaal hebben meegemaakt het afgelopen
jaar. Want daar gaat een jaarverslag immers over. Maar dit is misschien ook een mooi moment om
eens verder terug te kijken. Ik ben al een hele tijd verbonden aan het bestuur. In 2010 ben ik
begonnen als notulist. Dat was heel leuk om te doen. Ik had daar niet heel veel ervaring in, maar je
leert snel hoe je dat moet doen. Omdat ik verder geen stem had in het bestuur hoefde ik me niet
echt met de inhoud bezig te houden. Toch heb ik er heel veel van geleerd. Niet alleen hoe
vergaderingen gaan. Maar ook het menselijke aspect.
Ik leerde natuurlijk ook veel over de gebouwen en over de problemen waar bestuursleden mee
moesten dealen. Af en toe mocht ik me weleens in de discussies mengen. En gaandeweg werd mijn
mening gewaardeerd. Toen na een zeer woelige periode het bestuur bijna volledig aftrad, was het
logisch om me kandidaat te stellen. Ondertussen ben ik al weer drie jaar voorzitter. In het begin best
spannend. Hoe zal dat gaan? En wat gaan we allemaal tegenkomen? De eerste opdracht was meteen
de allergrootste en moeilijkste klus: het gevelproject. Als we dit kunnen klaren dan kunnen we de
rest ook, dachten we. Maar al gauw leer je dat elke klus zijn eigen uitdagingen kent. Geen klus is
hetzelfde en dus is geen oplossing hetzelfde.
Ondertussen hebben we een prachtig bestuur met gedreven vrijwilligers. Ze werken met ongelofelijk
veel energie en motivatie. Ik ben er dan ook trots op dat ik met deze club mensen heb mogen
werken. Ook de nieuwe kandidaten hebben er zin in om te beginnen. Ze hebben al een aantal
vergaderingen meegedraaid en al geholpen met een paar klussen. Wij zijn blij met Sophie, Randy en
Martin. Ik wens ze dan ook heel veel succes en plezier.
Graag wil ik u bedanken voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven de afgelopen drie jaar. Ik heb
het met veel plezier gedaan.
Tot ziens op de ledenvergadering.

Jeanette Walters
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VERSLAG ALGEMENE ZAKEN
Inleiding
De bestuurssamenstelling zal na deze ledenvergadering wijzigen. Jeanette Walters en Ad van Sundert
treden tussentijds af. Over Jeanette heeft u kunnen lezen in het voorwoord. Ad heeft de 70-jarige
leeftijd bereikt waardoor hij volgens de reglementen dient af te treden.
Naar aanleiding van de oproep van het bestuur in het infobulletin voor nieuwe leden hebben zich
meerdere goede kandidaten gemeld. Daaruit heeft het huidige bestuur een selectie gemaakt. Deze
selectie heeft zich kandidaat gesteld, en u kunt ze tijdens de ALV benoemen tot bestuursleden.
Guus de Reus heeft het gehele jaar naar onze volle tevredenheid zijn werkzaamheden uitgevoerd.
Met zijn zelfstandigheid, en steeds ruimere ervaring in het begeleiden van grote projecten, is hij ons
tot grote steun. Daarnaast heeft hij ook zelf veel initiatieven genomen. Wij zijn erg blij met Guus.
Het schoonmaakbedrijf Wiering maakte ook in 2016 onze gebouwen schoon. De actie die wij vorig
jaar aankondigden om een aparte schoonbeurt te laten doen aan de traptreden van de
hoofdtrappenhuizen, hebben wij na 2 gebouwen stopgezet. Het leverde niet het gewenste resultaat
op en was dus zonde van het geld.
Wij verzoeken u dit verslag kritisch te lezen. Op- en aanmerkingen 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 uw vragen en opmerkingen minimaal tien dagen 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
2017/2018 en de langetermijnplanning. Vervolgens leest u het overzicht van aftredende en
aantredende leden van het bestuur, de raad van commissarissen en complexcommissies.
Tot slot vindt u nog:
•
•

Financiële aanvulling met meer details.
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
De Raad van Commissarissen is de toezichthouder van het bestuur. Ze houdt het beleid in de gaten
en heeft een bindende stem over grote beslissingen. Ze vergadert tweemaal per jaar met het Bestuur
in een gecombineerde vergadering. In deze vergaderingen worden financiële en technische zaken
besproken. Tussendoor wordt de Raad op de hoogte gehouden met samenvattingen van de notulen
van de bestuursvergaderingen. Voor spoedeisende zaken is er overleg per e-mail geweest. We
danken de Raad voor hun flexibiliteit.
De Raad hoort te bestaan uit 5 leden. Momenteel zijn het er slechts drie. Er hebben zich 2 nieuwe
leden aangemeld voor de Raad. Zij kunnen door u gekozen worden op deze ledenvergadering. Eén
van de leden is volgens rooster aftredend en stelt zich niet meer herkiesbaar voor een nieuwe
periode. Blijft er dus nog één vacature.

Communicatie met Complexcommissies
De complexcommissies zijn de ogen en de oren van het bestuur. Ze verwelkomen nieuwe bewoners
en zijn het eerste aanspreekpunt bij problemen. De nieuwjaarsborrels die ze organiseren zijn altijd
drukbezocht.
Tweemaal per jaar vergaderen de complexcommissies in een gecombineerde vergadering met het
Bestuur. Hierin worden ze bijgepraat over financiën en onderhoud. Tussen deze vergaderingen door
ontvangen ze een samenvatting van de notulen van de bestuursvergaderingen.
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De leden die volgens het rooster kunnen aftreden hebben zich opnieuw verkiesbaar gesteld. Wij
vertrouwen er op dat zij door u worden gekozen. Twee leden zijn tussentijds afgetreden wegens
verkoop en verhuizing. Er zijn dus nog vacatures.

Communicatie met leden
Het afgelopen jaar is de AVB-nieuwsbrief vier keer verschenen. Namelijk in de maanden maart, april,
juli en december. Daarnaast is er een inventarisatiebrief gezonden aan de leden over de twee
bovenlichtramen in de woonkamer. Bij veel appartementen is dit nog enkel glas. Wij hebben een
goed inzicht gekregen en op het moment dat de kozijnen aan de balkonzijde weer een schilderbeurt
krijgen wordt het enkel glas vervangen door dubbel glas.
We besteedden onder andere aandacht aan: de vervanging van de garagedeuren, de website, zorg
voor de buurt, geluidsoverlast, leef- en gedragsregels in huis en op de galerij, liftonderhoud,
onderhoud door u zelf van de draaikiepramen en de verhuur door eigenaren al dan niet via AirBnB.

Communicatie met kopers
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,
etc. Kopers kunnen informatie inwinnen via 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 zijn medewerkers in uitstekende
handen. Ook voor vragen die het bestuur heeft over achterstandsbeheersing, verzekeringen en
dagelijkse bestuurszaken staan Peter en zijn medewerkers voor ons klaar. Samen met Peter en zijn
afdeling houden we elkaar scherp. Op die manier verbeteren we zaken die minder goed gaan en
houden we vast aan zaken die al goed gaan.
Namens Rappange verzorgt Ton Diemel ook sinds een flink aantal jaren de verslaglegging van de
vergaderingen. Hij is dan ook altijd aanwezig bij de Algemene ledenvergadering, de overleggen met
de Raad van Commissarissen en de overleggen met de Complexcommissies. Steeds weer bewijst hij
zich als een uitstekend notulist. Wij danken hem daar met het grootste respect voor.

VERSLAG TECHNISCHE ZAKEN
Onder technische zaken rekenen we alles wat te maken heeft met het fysieke onderhoud aan, en
verbetering van, de gebouwen en installaties. Guus de Reus heeft hier als technisch medewerker een
belangrijke rol in. Ook bouwkundig adviseur Cor de Wit heeft in 2016 veel voor ons betekend.
Mede dankzij deze mensen zijn onder anderen de volgende zaken verricht voor en/of door de AVB:
•
•
•
•

•
•

•

Vervangen van de garagedeuren.
Vervangen van alle lampen in de gezamenlijke ruimtes van al onze gebouwen door LEDlampen. Deze gaan langer mee en verbruiken veel minder energie.
Inspectie van de kitvoegen in onze gebouwen en plannen van een renovatieproject.
Controleren van de gebouwen en waar nodig reparaties uitvoeren. Denk hierbij aan
o vervangen van kapotte verlichting,
o uitvoeren klein schilderwerk,
o signaleren van problemen die door derden moeten worden opgelost (intercom, lift,
deurtechniek)
Het laten keuren, onderhouden, en waar nodig, repareren en verbeteren van de liften.
Begeleiding van de inspectie voor de nieuwe verzekeraar. Een eis is dat de droge
blusleidingen worden gekeurd en dat de leiding wordt afgeperst (dit zijn de leidingen in het
hoofd- en noodtrappenhuis). Jaarlijks zal er onderhoud/keuring plaatsvinden.
Druppels maken voor de toegangsdeuren en naambordjes bestellen.

Wij danken onze technisch medewerker Guus de Reus weer voor de grote hoeveelheid werk die hij
in 2016 verzet heeft. En voor zijn initiatieven in 2016. Veel werk wordt door hem in eigen beheer
gedaan. Dit scheelt erg veel geld.
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VERSLAG FINANCIËLE ZAKEN
We behandelen de bezittingen & schulden en daarna de baten & lasten.

Bezittingen en schulden 2015/2016
Alle bedragen in euro’s (€)
1
1.1

ultimo
2016

ultimo
2015

Bezittingen
Vorderingen

1.1.1

Vorderingen op leden
Rekening courant

7.106

11.300

Doorbelastingen

3.635

-

10.741

11.300

1.314

1.425

-

1.400

2.538

6.726

-

83.490

3.853

93.041

-

3.671

WA-verzekering huiseigenaren

1.406

1.406

Totaal overlopende posten

1.406

5.077

1.006.726

1.000.000

733.034

449.608

14.372

16.989

3.725

2.823

1.757.857

1.469.420

1.773.856

1.578.838

2.228

1.791

437

437

2.665

2.228

1.183.404

1.767.391

BIJ: Exploitatieoverschot 2014 (ALV 2015)

-

13.893

BIJ: Subsidie Gemeente inz. Gevelbeplating

-

83.490

408.800

414.091

-

1.002.958

4.420

-

Totaal vorderingen op leden
1.1.2

Overige vorderingen
Rente ABN AMRO spaarrekening
Liander huur traforuimte
Rente Roparco
Subsidie Gemeente inz. Gevelbelating
Totaal overige vorderingen

1.1.3

Overlopende posten
Rechtsbijstandverzekering

Totaal vorderingen
1.2

Liquide middelen

1.2.1

Deposito's
Robeco (Roparco)
ABN AMRO spaarrekening
Totaal deposito’s

1.2.2

Bankrekeningen
ABN AMRO rekening courant
ING-bank complexcommissies
Totaal bankrekeningen
Totaal liquide middelen
Totaal bezittingen

2
2.1

Schulden
Ledenreserve
Stand 31 december 2015 resp. 2014
BIJ: Inschrijfgelden (ing. Art 3, lid 3 HHR)
Totaal ledenreserve

2.2
2.2.1

Bestemmingsreserves
Grootonderhoud gebouwen en installaties
Stand 31 december 2015 resp. 2014

BIJ: Toename vlg. aangepaste begroting
AF: Project gevelbeplating
AF: Advies-/begeleidingskosten kitproject
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AF: Renovatie schoorstenen

14.755

73.334

AF: Project garagedeuren

85.426

-

AF: LED-verlichting en overige armaturen

43.333

2.092

AF: Renovatie liften

27.371

17.077

7.179

-

1.409.720

1.183.404

Stand per 31 december 2015 resp. 2014

50.000

50.000

BIJ: Toename vlg. aangepaste begroting

8.216

2.126

AF: Glas- en inbraakschades

8.216

2.126

50.000

50.000

350

3.198

2.781

5.908

622

-

3.540

8.756

213

350

251.786

341.373

40.500

41.409

AF: Rioleringen
Totaal grootonderhoud gebouwen en installaties
2.2.2

Glas- en inbraakschade eigen risico

Totaal glas- en inbraakschades
2.2.3

Dubieuze debiteuren
Stand per 31 december 2015 resp. 2014
BIJ: Mutatie 2016 resp. 2015
BIJ: Oude vorderingen van leden
AF: Verliezen bij executieverkopen
Totaal dubieuze debiteuren (zie HHR)

2.2.4

Voorzieningsreserve onvoorzien
Stand per 31 december 2015 resp. 2014
BIJ: Toename volgens begroting
AF: Explotatietekort 2015

6.191

-

AF: Meerkosten project gevelbeplating

136

130.996

Totaal voorzieningsreserve onvoorzien

285.959

251.786

1.745.892

1.485.540

12.385

10.106

885

896

7.500

6.000

10.230

79.996

2.555

263

Totaal bestemmingsreserves
2.3
2.3.1

Schulden op korte termijn
Schulden aan leden
Rekening courant

2.3.2

Premie- en loonheffing
Ontvangen dir. Belastingen

2.3.3

Overlopende posten
Accountant
Onderhoudskosten
Energiekosten
Overige kosten

902

-

21.187

86.259

34.456

97.261

Exploitatiesaldo

-9.157

-6.191

Totaal schulden

1.773.856

1.578.838

Totaal overlopende posten
Totaal schulden op korte termijn
2.4

De vorderingen op leden nemen fors af, van 11.300 naar 7.106. Dit betekent dat er minder
betalingsachterstanden zijn. Dit komt door executieverkopen, waarbij sommige achterstanden
werden weggeboekt. De post ‘Doorbelastingen’ is nieuw, en gaat over reparaties die de Vereniging
heeft laten uitvoeren, die betaald gaan worden door een eigenaar.
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Staat van baten en lasten
Hieronder vergelijken we de begroting van 2016 met de realisatie en de realisatie van vorig jaar. U
kunt dan zien wat de mee- en tegenvallers waren.
Alle bedragen in euro’s (€)
Baten
1
Bijdrage leden
2
Interest
3
Diversen
Exploitatiekosten
4
Kleinonderhoud gebouwen
Onderhoudsabonnement liften
Onderhoud liften
Onderhoud excl. liften, materialen

5
6

Realisatie
2015

674.480
3.853
1.428

674.400
8.000
1.400

665.239
8.228
1.400

27.259

32.000

27.216

32.296
43.727

Salaris
Pensioenlasten, verzekeringen, etc.

11.842
7.764
7.611

31.300
42.700

35.573
8.154

Administratiekosten
Accountant
Energiekosten
Algemene kosten

29.724
11.964
28.856
21.558

Vergoedingen bestuur, RvC en CC’s
Telefoonkosten (incl. liften)
Bankkosten
Werkrekeningen CC’s
Kantoorbehoeften
Vergaderkosten
Representatiekosten / diversen
Belastingen / leges / water

11

Begroting
2016

12.582
8.911
11.892

Schoonmaker
Personeelskosten

7
8
9
10

Realisatie
2016

34.778
6.613

29.700
8.500
27.600
22.400

11.835
2.884
594
1.349
2.112
1.026
1.195
564

Verzekeringskosten

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

29.470
41.391
29.141
8.332
27.065
22.607
12.901
2.452
797
3.850
896
811
605
296

33.237

36.900

32.303

2.781
8.216
408.800
40.500

800
2.600
408.800
40.500

5.908
2.126
414.091
41.409

-9.157

-6.191

*In het vorig jaar verslag stond een typefout: 40.800 in plaats van 40.500.

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

•

(02, Interest) De ontvangen interest is een tegenvaller. Gezien de huidige lage rentestand
begroten we voorlopig, en vanaf heden, met 0,25% in plaats van 0,5% rente.
(08, Accountant). Kosten stijgen gestaag de laatste jaren. Vanwege reserveringen is dat nu
pas te zien in de cijfers. Het bestuur gaat onderzoeken of hier iets aan gedaan kan worden.
(12, Dubieuze debiteuren) We hebben afscheid genomen van de laatste eigenaar die meer
dan een jaar betalingsachterstand heeft. Het kost wat, maar we zijn ook weer een rotte appel
kwijt.
(13, Glas- en inbraakschade ER) Afgelopen jaar was er relatief veel schade. Hier is weliswaar
een potje voor, maar die moet wel worden aangevuld tot €50.000.

We sluiten af met een negatief saldo van €9.157 (1.37% van de inkomsten). We vragen uw
toestemming om dit saldo te onttrekken uit de reserve voor onvoorziene uitgaven.
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PREADVIES RAAD VAN COMMISSARISSEN

Geachte leden van de Administratievereniging Buikslotermeer,

Het aantal leden van de Raad van Commissarissen bestaat sedert de ledenvergadering
van 20 april 2016 uit drie leden.
•
•
•

Dhr. H. Truyens (President commissaris)
Dhr. E. van der Kwast (Technisch commissaris)
Mevr. I.J. Smit (Financieel commissaris/secretaris)

De commissarissen hebben kennis genomen van de jaarcijfers. Uit onderzoek zijn geen
onvolkomenheden of verschillen aangetroffen. Een accountantsverklaring is op moment
van schrijven echter nog niet beschikbaar. Dit is wat ons betreft een vereiste, en
derhalve een voorbehoud voor een positief pre-advies.
Wij als Raad van Commissarissen willen de leden adviseren om het Bestuur te dechargeren
voor het in 2016 gevoerde beleid, onder voorwaarde van een accountantsverklaring. Ook
adviseren we de leden goedkeuring te verlenen voor de voorgestelde begrotingen, en de
aanpassingen aan de ledenbijdragen.
Verder willen wij het Bestuur bedanken voor de samenwerking.

Amsterdam, 13 maart 2017
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 de werkzaamheden en voorstellen van
het bestuur.
Het project vervanging garagedeuren en led verlichting zijn naar wens verlopen.
Óp 14 maart 2017 is in de vergadering van de 5 complexcommissies o.a. met het bestuur besproken:
•
•
•

begroting 2017 en 2018
jaarcijfers 2016
planning groot onderhoud

Wij adviseren de leden op de Algemene Ledenvergadering goedkeuring te verlenen aan het door het
Bestuur voorgelegde jaarverslag over 2016 met daarin de staat van bezittingen en schulden en de
staat van baten en lasten over 2016, de begroting 2017-2018 en de planning voor groot onderhoud
en haar te dechargeren voor het gevoerde beleid.
Amsterdam, maart 2017

De complexcommissies A,B,C,D en E
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BEGROTINGEN EN ONDERHOUDSPLAN
Op de algemene ledenvergadering vraagt het bestuur u om toestemming over een aantal financiële
zaken. Op hoofdlijnen zijn dit:
•
•
•

Nieuwe ledenbijdragen, met een stijging van 1,25%.
Het aanpassen van de begroting voor 2017.
Het vaststellen van de begroting voor 2018.

Ook presenteren we u onze voornemens voor wat betreft het grootonderhoud.

Begrotingen 2017 en 2018
Op de ALV vragen we uw goedkeuring voor twee dingen.
•
•

Het aanpassen van de begroting 2017.
De nieuwe begroting 2018.

Hiermee vragen we ook goedkeuring voor bovenstaande nieuwe ledenbijdragen. De begrotingen voor
2017 en 2018 staan in de tabel hieronder.
Alle bedragen in euro’s (€)

2017

2017
aangepast

2018

683.700
8.900
1.400

681.000
4.000
1.000

693.000
3.000
1.000

694.000

686.000

697.000

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

32.600
31.800
44.400
30.200
8.700
28.100
22.800
33.500

31.000
33.000
45.000
31.000
13.000
30.000
22.000
32.000

32.000
34.000
47.000
31.000
13.000
30.000
22.000
32.000

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

800
2.600
416.900
41.600

1.000
5.000
403.000
40.000

1.000
5.000
410.000
40.000

694.000

686.000

697.000

BATEN
1
Bijdragen leden
2
Interest
3
Diversen vergoedingen Liander
Totaal baten

Totaal lasten
Wat is er nieuw aan de aangepaste begroting 2017?
•
•
•
•
•
•

We gaan afronden op duizendtallen in plaats van honderdtallen.
(1) De ledenbijdrage stijgt 1.25%. Dit is minder dan verwacht.
(2) De rente over onze reserves viel in 2016 wederom tegen. We begroten voor 2017 en
2018 geen 0,5% maar 0,25%.
(8) Omdat de accountantskosten zo tegenvielen, begroten we deze post fors hoger.
(11) We hebben een nieuwe verzekeraar met scherpere premies.
(13) De schades nemen de laatste jaren toe. Onze reserveringen dus ook.

Hoe zijn we op de begroting voor 2018 gekomen?
•
•
•

(1) De ledenbijdrage is berekend op basis van een stijging van 2% per 1 juli 2018.
(3, 7, 8, 9, 11) Deze zijn gebaseerd op de realisaties in 2016, met inflatiecorrectie.
(4, 10, 13) Deze zijn gebaseerd op de gemiddelden over 2012-2016, met inflatiecorrecties.
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•

(6) Personeelskosten zijn gebaseerd op 18,9x het bruto maandsalaris van de technisch
medewerker. De technisch medewerker heeft een salarisverhoging gekregen vanwege
inflatie en goed presteren.

De inflatiecorrectie bedraagt 1,38% en is het gemiddelde over de periode 2012-2016.

Maandelijkse bijdrage per 1 juli 2017
We stellen voor de ledenbijdrage per 1 juli 2017 met 1,25% te verhogen. Dit is lager dan de
gemiddelde inflatie (1,78%), maar we hebben een goed jaar achter de rug.
•
•
•

Heeft u een 4-kamerappartement? U betaalt vanaf 1 juli € 210,65.
Heeft u een 1-kamerappartement? U betaalt vanaf 1 juli € 138,10.
Heeft u een garage? U betaalt vanaf 1 juli € 17,00.

Betaalt u uw bijdrage per automatische incasso? Dan hoeft u niks te doen. Betaalt u per
overschrijving? Pas dan gelijk uw bijdrage aan.
We verwachten dat de ledenbijdragen met ca. 2% per jaar zullen stijgen de komende jaren.

Vooruitblik grootonderhoud
We kijken 15 jaar in de toekomst. We willen niet alleen in 2017 en 2018 goed uitkomen, maar ook
daarna. Hierbij is het grootonderhoud het belangrijkst.
In de tabel hieronder ziet u de planning voor de komende vijf jaar. Diverse onderdelen zijn
weggelaten omdat die pas ná 2021 aan bod komen. Onderdelen die onder exploitatiekosten vallen
zijn ook weggelaten.
Alle bedragen in €
Volledig galerij tussentijds balkon
Kitvoegen lange gevel
vloerbedekking
onderhoudsplan
metselwerk
Garages
garagemuren
garagedaken vervangen
ontluchting vervangen
Diversen
horizontale leidingen
verticale leidingen
beheersplan legionella
reinigen gevels
Subtotaal
Onvoorzien (10% van subtotaal)
Directievoering (3%) over subtotaal
Totaal grootonderhoud
Schilderwerk en
kitvoegen
Liften

2017

2018

2019

2020

2021

3.283
52.092

52.809

53.535

5.297
6.890

5.370

725.982
367.994
50.688

51.385
6.073

86.543
5.084
6.614

6.950
5.154

5.225
4.642

45.630
516.923
51.692
15.508
584.122

841.174
84.117
25.235
950.527

65.242
6.524
1.957
73.724

64.996
6.500
1.950
73.445

47.539
106.444
10.644
3.193
120.281

Zoals u ziet rekenen we op onvoorziene kosten (10%) en kosten voor directievoering (3%). Voor dit
overzicht hebben we gewerkt met een jaarlijkse prijsstijging van 1,38% (gemiddelde 2012-2016).
We zijn momenteel op zoek naar een goedkopere manier om onze liften te onderhouden.
Bijvoorbeeld door van onderhoudsbedrijf te wisselen, of ze te vervangen. Het kan zijn dat de ca.
€ 50.000 die nu jaarlijks wordt gereserveerd, in het begin hoger wordt, en verder in te toekomst
lager. Bovenstaande planning is dus een indicatie waar vanaf kan worden geweken.
In totaal plannen we 15 jaar vooruit. Wilt u meer informatie? Stuur dan een bericht naar
vvebuikslotermeer@outlook.com.
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PERSONALIA
Raad van Commissarissen
Voor de twee vacatures bij de RvC zijn twee kandidaten, namelijk door de dames H.A. Norbruis en
Y. Koop. Mw. I. Smit is volgens het rooster aftredend. Zij stelt zich niet meer herkiesbaar. Derhalve
blijft er één vacature bij de RvC.

Bestuur
Twee leden van het bestuur treden tussentijds af vanwege verhuizing en het bereiken van de 70jarige leeftijd, respectievelijk mw. J. Walters en dhr. A. Van Sundert.
Het bestuur had nog steeds een vacature en is verheugd dat zich meerdere kandidaten hebben
gemeld. Mw. S.F. de Bree en de heren R. Baidjoe, M. Dijkstra stellen zich beschikbaar als kandidaatbestuurslid. Met uw goedvinden bestaat het bestuur na de ALV uit de vereiste 5 leden.

Complexcommissies
Gebouw
A
B
B
C
D

Reden
4
4
0
1
4
1
1

Aftredend
Mw. L. Velten
T. Kalsbeek

Kandid(a)at(en)

C. Tolman
S.J. van ‘t Wout
Mw. I van Sundert
M.C. Hertog

E

1

Mw. A. Simons-Egas

R. Middelkoop

Volgens artikel 17, lid 5 van het 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. Dit 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).

Nieuwe bestuursleden stellen zich voor
Sophie de Bree
Dag allemaal, mijn naam is Sophie de Bree en ik woon nu bijna 1,5 jaar in gebouw D. Ik heb een
LAT-relatie met Kees die in de Westerparkbuurt woont. Jullie kunnen mij vaak buiten zien
wandelen met mijn actieve border collie Max. In het dagelijks leven ben ik docent Frans aan een
middelbare school in Amstelveen. Dit doe ik sinds ruim zes jaar en heb er veel plezier in om me
bezig te houden met de ontwikkeling en de opvoeding van 12-17 jarigen op, met name de havo en
het vmbo-t. Hiervoor was ik werkzaam in het bedrijfsleven als subsidieconsultant, projectleider en
coach. Afgelopen zomer heb ik gereageerd op de oproep van het bestuur van de VVE omdat ik het
belangrijk vind om maatschappelijk betrokken te zijn. Ik wil met de andere bestuursleden mee
blijven bouwen aan het verantwoordelijk omgaan met onze middelen, het onderhoud en het welzijn
van de bewoners. Ik ben voorstander van respect in hoe we met elkaar omgaan, iedereen in zijn
waarde laten maar ook van efficiënt vergaderen.
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Randy Baidjoe
Mijn naam is Randy Baidjoe, ik ben 42 jaar, en ben geboren in Suriname en getogen in Zaandam. Ik
heb twee dochters, Sheyenne is 14 jaar en Chanel is 10 jaar. Sinds januari 2016 woon ik in
Amsterdam, Amerbos, flat A.
Na 16 jaar te hebben gewerkt in de retail, waar ik veel ervaring heb opgedaan op gebied van
management, HRM, commercie en sales m.b.t. de consumentenmarkt en de zakelijke markt, heb ik
in 2015 de stap genomen om een eigen onderneming te starten.
Ik ben sinds februari 2015 eigenaar van Straetus Debiteurenbeheer, Incasso & Consultancy. Straetus
is onderdeel van Straetus NL, een franchise concept met 29 vestigingen.
De belangrijkste reden voor mij om in een bestuur te gaan is, vanuit mijn kennis en kunde wil ik
graag een bijdrage leveren, en het motiveren en binden van mensen. Aangezien ik enige ervaring
heb op dit gebied, heb ik al geleerd hoe dingen fout kunnen gaan bij miscommunicatie of gebrek aan
inzet.
Het geeft mij veel voldoening als zaken succesvol lopen. Daarnaast vindt ik het belangrijk dat er
mensen zijn die hun nek uitsteken en zo een maatschappij levend houden.

Martin Dijkstra
Mijn naam is Martin Dijkstra oud 59 jaar en woonachtig in Amsterdam, Amerbos, flat B.
In het dagelijks leven werk ik als nachtreceptionist in Hotel de Hallen in Amsterdam. Hiervoor was ik
o.a. actief als sales promotor, beveiligingsbeambte en marechaussee.
Gedreven door mijn hobby, het welzijn van dieren, ben ik een aantal jaren in Arnhem, mijn vorige
woonplaats, actief geweest als Voorzitter Dierenbescherming regio Arnhem en organisator van de
jaarlijkse collecte op Werelddierendag.
Graag zou ik als algemeen bestuurslid een positieve bijdrage willen leveren aan het woongenot in en
om onze flats. Ik hoop uw vertrouwen hierin te mogen krijgen, zodat wij als bestuur tot in lengte
van jaren kunnen zorgen voor een plezierige woonomgeving.
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BIJLAGE: OVERIGE FINANCIËLE ZAKEN
Indexatie bedragen uit het HHR en RSE
Bedragen uit het HHR en RSE zijn geïndexeerd. Dat wil zeggen dat ze jaarlijks veranderen afhankelijk
van de consumentenprijsindex. Hier ziet u de recente bedragen.

art.

lid

type

26

4

rse

bedrag in €
12.447,67

26

5

rse

12.447,67

27

2

rse

622,38

37

2

rse

12.447,67

37

5

rse

12.447,67

40

4

rse

12.447,67

40

5

rse

12.447,67

40

5

rse

24.895,34

3

3

hhr

24,90

24

2

hhr

12.447,67

32

3

hhr

31,10

32

3

hhr

86,42

Kasstroomoverzicht
Alle bedragen in €
Kasstroom uit operationele activiteiten
Exploitatiesaldo
Dotatie reserves
Totaal

2016

2015

-9.157
408.800
339.643

-6.191
414.691
408.500

Mutaties in werkkapitaal
Bestemmingsreserves excl. grootonderhoud
Overige vorderingen en overlopende activa
LB en overlopende passiva
Totaal

34.036
89.224
-65.083
58.177

-91.704
-72.878
49.704
-114.878

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

457.820

293.622

0
-182.484
-182.484

13.893
-1.013.302
-999.409

437
4.194
2.279
6.191
13.101

437
11.924
1.705
-13.893
173

288.437

-705.614

Bankier per 1 januari per saldo
Toename geldmiddelen

1.469.420
288.437

2.175.034
-705.614

Bankier per 31 december per saldo

1.757.857

1.469.420

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Dotatie bestemmingsreserve grootonderhoud
Bestedingen grootonderhoud
Totaal
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aanpassingen ledenreserve
Mutaties in vorderingen op leden
Mutaties in schulden aan leden
Exploitatiekosten vorig jaar
Totaal
Netto kasstroom
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Prijzen verkochte woningen 2016
Verkoopprijzen zijn relevant voor het beoordelen van uw WOZ-waarde.
In 2016 werden 16 drie-/vierkamerappartementen, 6 éénkamerappartementen en 2 garages
verkocht. Een overzicht van prijzen in (duizenden euro’s) volgt hieronder:
3/4-kamer app.
Januari
165
Februari
Maart
147,5
April
160
173,5
Mei
171,5
178
Juni
Juli
166
158
Augustus
147,5
165
September
160
Oktober
200
November
180
189
December
200
Gemiddelde
171
bedragen in duizenden euro’s

1-kamer app.

garage

180
93,5
82

99
81,5
122,5
95

87

28

94
25
26,5

Inbreng in bestemmingsreserves
Uw aandeel in de bestemmingsreserves telt mee voor uw vermogen. Daarom heeft u onderstaande
bedragen nodig bij uw belastingaangifte.
Alle bedragen in euro’s (€)
3- of 4-kamer appartement
1-kamer appartement
garage

Zonder onttrekking
exploitatiesaldo
6.581
2.194
1.254

Na onttrekking exploitatiesaldo
6.524
2.175
1.243

Wij hebben een onderhoudsplan. Voor VvE’s die dat niet hebben, heeft de regering besloten dat ze
0,5% moeten reserveren van de waarde van de gebouwen.
Afgaand op de verzekerde som van de opstalverzekering (€ 68.800.000 in 2016), zouden we dus
€ 344.400 in kas moeten hebben. We hebben het veelvoudige. Dit komt door ons onderhoudsplan,
en dit is waarom onze flats goed onderhouden kunnen blijven worden in de komende jaren.

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.
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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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Toelichting financiële cijfers
In een jaarverslag worden opgenomen:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

De staat van bezittingen en schulden
De staat van baten en lasten
Het kasstroomoverzicht
De grondslagen voor de waardebepaling van de activa en passiva en resultaatbepaling Accountantsverklaring
Het aandeel van de leden in de bestemmingsreserves
De begroting

Om te kunnen vergelijken worden financiële cijfers van het jaar voorafgaand aan afgelopen boekjaar
opgenomen.

A De staat van bezittingen en schulden
Financieel overzicht van de bezittingen en schulden van de AVB per 31 december vorig jaar.
Bezittingen
•

•

Vorderingen
o Vorderingen op leden: nog te ontvangen bijdragen van leden op 31 december vorig
jaar. Deze bijdragen ontvangt de AVB begin januari van het nieuwe jaar.
o Overige vorderingen: de per 31 december nog te ontvangen vergoedingen (UWV,
Liander) en rente van de bank. Bedoelde bedragen ontvangt de AVB begin van het
nieuwe jaar.
o Overlopende posten: betaalde jaarpremies van verzekeringen, waarvan de lasten
gedeeltelijk betrekking hebben op volgend jaar. Het gedeelte van de premies dat
betrekking heeft op het volgend jaar wordt nu tot de lasten van het nieuwe jaar
gerekend.
Liquide
middelen:
alle
tegoeden
op
de
bankrekeningen
van
de
AVB
per 31 december. De tegoeden van de spaarrekening, de lopende bankrekening en de
bankrekeningen van de Complexcommissies.

Schulden
•

•

•

Ledenreserve: reserve om oninbare vorderingen van leden op te vangen. De reserve 'groeit'
o.a. door de entreebijdragen van nieuwe leden. Op de reserve worden definitief oninbare
'rest' vorderingen of definitief nog te betalen 'rest'-schulden van oud leden afgeboekt.
Bestemmingsreserves: dit zijn voorzieningsreserves; de AVB verplicht zich om de in de
begroting vastgestelde bijdragen aan deze bestemmingsreserves te leveren.
o Grootonderhoud en vernieuwing gebouwen en installaties: reserve waaruit alle
uitgaven voor grootonderhoud en vervanging van installaties betaald worden. De
reserve 'groeit' door de jaarlijkse dotatie, gebaseerd op de langetermijnplanning
Grootonderhoud en door toevoeging van het exploitatiesaldo van afgelopen jaar.
Jaarlijks worden de werkelijke uitgaven voor grootonderhoud, zoals deze waren
begroot, ten laste gebracht van deze reserve.
o Glas- en inbraakschade eigen risico: de AVB draagt zelf het risico van glas- en
inbraakschade. De reserve 'groeit' door de jaarlijkse dotatie, gebaseerd op het
gemiddelde van de glas- en inbraakschade van de afgelopen vijf jaren. Jaarlijks
worden de uitgaven van glas- en inbraak ten laste van deze reserve gebracht. De
grootte van de reserve is gemaximaliseerd
o Dubieuze debiteuren: ons huishoudelijk reglement bepaalt dat deze reserve 3% van
het openstaande bedrag per 31 december van vorig jaar bedraagt. Eventuele
achterstallige vorderingen van huidige leden worden ten laste van deze post geboekt.
o Voorzieningsreserve Onvoorzien: om meerkosten van de begrote uitgaven voor
grootonderhoud op te vangen. De reserve 'groeit' jaarlijks door met 10% van het
bedrag van het geplande grootonderhoud van dat jaar. Uitgaven die hoger uitvallen
dan in de langetermijnplanning begroot, worden ten laste van deze reserve gebracht
Schulden op korte termijn: bedragen die binnen een jaar betaald of verrekend moeten
worden.
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o

o

o

o

Schulden aan leden: vooruit ontvangen bijdragen van leden op 31 december. Betreft
bijdragen over januari van het nieuwe jaar, die reeds op 31 december van het oude
jaar ontvangen zijn. Bedoelde bijdragen worden daardoor tot de baten van het
nieuwe jaar gerekend.
Premie- en loonheffing: per 31 december nog af te dragen, op het loon van onze
technische medewerker ingehouden premieheffing. De afdracht vindt plaats in het
eerste kwartaal van het nieuwe jaar.
Overlopende posten: nog te betalen kosten, die voor een deel tot de lasten van het
boekjaar horen, waarover u het jaarverslag heeft ontvangen. Het gedeelte van de
kosten is in het verslagjaar tot de exploitatiekosten gerekend, terwijl de betaling in
het nieuwe jaar plaatsvindt. Deze betaling heeft in het nieuwe jaar dan geen invloed
op de exploitatiekosten.
Exploitatiesaldo: het verschil tussen de baten en lasten van het verslagboekjaar Op
de Algemene ledenvergadering beslissen de leden wat er met dit exploitatiesaldo
gaat gebeuren. De historie van de AVB laat zien dat dit saldo vrijwel altijd toegevoegd
wordt aan de Bestemmingsreserve grootonderhoud en vernieuwing gebouwen en
installaties

B De staat van baten en lasten
Financieel overzicht van de baten (alle ontvangsten in een jaar) en de lasten (de totale
exploitatiekosten over dat jaar).
De Staat van baten en lasten bestaat uit drie verschillende geldkolommen, om daardoor vergelijking
door de leden te vergemakkelijken.
•
Begroting: de baten en lasten, zoals deze vorig jaar zijn begroot, dus zoals deze vooraf zijn
ingeschat. De begroting is op de vorige Algemene ledenvergadering door de leden
vastgesteld.
•
Realisatie: werkelijke baten en lasten van het boekjaar.
•
Realisatie voorafgaand jaar: werkelijke baten en lasten uit het jaarverslag van voorgaand
jaar.
De baten
•
Bijdragen van de leden: uit de afzonderlijke ledenadministratie blijkt dit totaalbedrag. Vooraf
ontvangen en nog te ontvangen bedragen per 31 december zijn in dit bedrag verwerkt
•
Overige baten: rente over de banktegoeden
•
Diverse baten: vergoeding Liander voor in onze gebouwen geplaatste elektriciteitskasten.
De lasten (exploitatiekosten):
•
Klein onderhoudskosten: onderhoudsabonnementen lift- en rioolonderhoud, materialen
t.b.v. technisch medewerker e.d.
•
Schoonmaakkosten: gemaakte kosten voor de werkzaamheden van het schoonmaakbedrijf.
•
Personeelskosten: brutoloonkosten plus overige personeelskosten van de technisch
medewerker.
•
Administratiekosten:
gemaakte
kosten
voor
de
werkzaamheden
van
het
administratiekantoor.
•
Accountantskosten: gemaakte kosten voor het controleren van de administratie door het
accountantskantoor.
•
Energiekosten: door het NUON in rekening gebrachte energiekosten (verlichting algemene
ruimte, liften).
•
Algemene kosten:
o Vergoedingen bestuur, RvC en CC leden voor het verenigingswerk,
o Telefoonkosten
o Bankkosten: kosten die banken in rekening brengen voor zakelijke transacties
o Werkrekeningen complexcommissies: uitgaven die tijdens het boekjaar door de
complexcommissies zijn gedaan.
o Kantoorbehoeften: printpapier, ordners, cartridges, etc.
o Diverse kosten: porti, vergaderkosten (De Nieuwe Wereld en dergelijke),
representatiekosten (Infobulletin, traktatie buurtprikkers), belastingen
•
Verzekeringskosten: premies van de Opstal-, Inventaris-, WA Huiseigenaren-, Bestuurders
aansprakelijkheids-, Ongevallen- en Rechtsbijstandverzekering. Ook taxatiekosten
gebouwen.
•
Bestemmingsreserves
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o

o
o

Dubieuze debiteuren: deze moet per 31 december, volgens ons huishoudelijk
reglement, 3% van het uitstaande bedrag bij leden zijn. Het moet soms met een
minimaal bedrag aangezuiverd worden.
Glas- en inbraakschade Eigen Risico: de werkelijke glas- en inbraakschade die in het
verslagjaar ten laste van de reserve gebracht werd.
Onderhoud en vernieuwing gebouwen en installaties: Het vorig jaar in de begroting
vastgestelde bedrag dat uit de baten gedoteerd moet worden in de reserve.
Dit bedrag ontstond uit de lange termijnplanning voor grootonderhoud en
vernieuwing gebouwen en installaties.

Exploitatiesaldo
Het verschil tussen het totaal van de baten en het totaal van de lasten is het exploitatiesaldo.
Op de Algemene ledenvergadering wordt meestal besloten dit bedrag toe te voegen aan de
bestemmingsreserve grootonderhoud en vernieuwing gebouwen en installaties. In de Staat van
baten en lasten ziet u hoe het exploitatiesaldo ontstaan is. In de Staat van bezittingen en schulden
vindt u ditzelfde saldo, 'wachtend' op wat ermee dient te gebeuren
Aandachtspunten:
•
Niet alle uitgaven van de AVB vindt u onder de exploitatiekosten. Uitgaven i.v.m.
grootonderhoud (vervanging liftmotoren, vernieuwing daken, schilderwerk door externe
bedrijven en dergelijke) staan niet vermeld bij de exploitatiekosten. Deze bedragen worden
direct ten laste gebracht van de bestemmingsreserve grootonderhoud en vervanging
gebouwen en installaties.
•
De bestemmingsreserve grootonderhoud en vervanging gebouwen en installaties
o neemt toe met
▪
het uit de financiële lange termijnplanning berekende bedrag voor
grootonderhoud. Dit bedrag wordt jaarlijks in de begroting vastgesteld.
▪
het voordelig exploitatiesaldo, indien de Algemene Ledenvergadering
daartoe besluit.
o neemt af met
▪
de werkelijke uitgaven voor grootonderhoud, zoals deze waren begroot.
Indien de werkelijke kosten voor grootonderhoud hoger uitvallen dan
begroot, dan wordt het verschil ten laste gebracht van de
voorzieningsreserve Onvoorzien.
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C Het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht, de ontwikkeling van de cash flow, geeft inzicht in het verloop van de
verschillende geldstromen in het afgelopen jaar.
Ter vergelijking is het overzicht van vorig jaar toegevoegd.
Het overzicht is meer bedoeld voor leden die meer zijn ingevoerd in de financiële zaken (hiertoe
behoort ook de accountant).
Het overzicht laat o.a. zien hoeveel van de ontvangen maandbijdragen van leden en de overige baten
is besteed aan de exploitatiekosten van het jaar. Ook laat het zien hoeveel van de ontvangen gelden
in onze bestemmingsreserves is terechtgekomen.

D De grondslagen voor de waardebepaling
Van de activa en passiva en resultaatbepaling – Accountantsverklaring
De grondslagen zijn de uitgangspunten op basis waarvan de accountant de jaarcijfers heeft
gecontroleerd, resulterend in het afgeven vaan de accountantsverklaring.

E Het aandeel van de leden in de bestemmingsreserves
In een jaar met weinig groot onderhoud is het aandeel van de leden in de bestemmingsreserves
hoog. Indien in een jaar veel grootonderhoud uitgevoerd wordt neemt dit aandeel aanzienlijk af.

F De begroting
De begroting is het overzicht van de te verwachten baten en lasten van het volgend jaar en welke
bedragen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserves.
Wij gaan hierbij uit van:
•
de te verwachten exploitatiekosten voor volgend jaar
•
het uit te voeren grootonderhoud voor de komende 15 jaren
Door naar het verleden te kijken, zijn de exploitatiekosten, rekening houdend met het gemiddelde
(over de laatste vijf jaren berekend) inflatiecijfer vrij nauwkeurig te bepalen.
De inschatting van de grootonderhoudskosten is afhankelijk van:
• de volledigheid van ons grootonderhoud plan
• de juistheid van de begrote bedragen
• de ontwikkeling van de inflatie
Om de onderdelen van de begroting zo zuiver mogelijk vast te stellen wordt de begroting van het
lopend boekjaar aangepast aan de laatst bekende gegevens. Nadat de Algemene ledenvergadering
daarvoor toestemming heeft gegeven vervangt deze aangepaste begroting de begroting die vorig
jaar door de leden is aangenomen.
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