
NOTULEN 
 

Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren Wormerveerstraat 65 t/m 85, gehouden op 

woensdag 30 januari 2019, om 19:30 uur in de Wormerveerstraat 65 te Den Haag. 

 

Aanwezig, c.q. vertegenwoordigd, zijn 5 stemmen aanwezig zodat rechtsgeldige besluiten kunnen worden 

genomen. Tevens is aanwezig M.K.B.M. Kiesenberg van Kiesenberg V.v.E. beheer als administrateur. 

1. opening 
 

Om 19:30 uur opent de heer Kiesenberg, de vergadering met een woord van welkom. En zit de 

vergadering voor. 

2. mededelingen 

Er zijn geen mededelingen.  

3. ingekomen stukken 

De afmelding van Familie Ek. Ook is er een machtiging binnen van Mevrouw Jonker. 

 

4. Goedkeuring notulen vorige vergadering 

De vorige notulen wordt goedgekeurd met dank aan de notulist.  

 
5. Goedkeuring Huishoudelijk reglement 
Nadat het huishoudelijk reglement besproken is wordt het goedgekeurd. Vanaf heden zal het in werking 

treden. De vergadering vraagt aan de eigenaren die hun appartement verhuren om dit reglement ook aan 

de huurder door te geven (dus ook bij nieuwe huurders). 

 

6. Groot onderhoud 
Het nieuwe Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) wordt uitgereikt en besproken. 

Voor 2019 staat het schilderen van het pand geplant. Er zal worden onderzocht hoeveel het kost om de 

portiek verlichting te vervangen door led verlichting met censor. 

7. Jaarrekening 

Er wordt decharge verleend aan het bestuur met name Kiesenberg V.v.E. beheer. 

 
8. Begroting 
 

De maandelijkse bijdragen zijn dit jaar iets verhoogd, dit gezien de komende uitgave. De vereniging is 

akkoord met de verhoging en keurt de begroting goed. Wel wordt afgesproken dat volgend jaar de 

begroting gelijk blijft. 



9. Rondvraag 

Mevrouw Paalvast is niet tevreden over de portiek schoonmaak. Schoonmaker wordt opgezegd. 

Ook het slot van de voordeur werkt niet altijd. Er zal worden gekeken of het probleem opgelost kan 

worden met een nieuwe sleutel indien dit niet werkt zal het slot moeten worden vervangen. 

 

10. Sluiting 

20:35 sluiting met dank aan mevrouw Van Gent voor de gastvrijheid. Er wordt voorgesteld dat de 

vergadering volgend jaar 29 januari 2020 bij mevrouw Knuit gehouden wordt.  

 

Aktielijst 2019 

Onderwerp Uit te voeren door Status 

Opzeggen schoonmaak contract met de firma Storm Kiesenberg V.v.E. beheer Afgehandeld 

Vervangen portiekverlichting door led verlichting met een 

censor 

Kiesenberg V.v.E. beheer  

 


