Nieuwsbrief 4 Eendenplas
Beste wijkeigenaren,
De eerste koophuizen zijn inmiddels opgeleverd en de tweede Algemene Leden Vergadering (ALV)
staat voor de deur. De hoogste tijd om u weer op de hoogte te brengen van de laatste feiten en de
activiteiten van het bestuur.
Algemene Leden Vergadering / Volmacht
Tijdens de aankomende ALV wordt voor het eerst gestemd over een aantal basis onderwerpen, die
van invloed zijn op het functioneren van de Vereniging van Wijkeigenaren (VvW) en uw woongenot.
Wij verzoeken elke stemgerechtigde dan ook aanwezig te zijn. Bent u toch verhinderd, vul dan in ieder
geval de bijgevoegde volmacht in, zodat uw stem toch wordt uitgebracht. De ALV zal plaatsvinden op
2 oktober 2002, in Hotel Gorinchem. U bent vanaf 19.30 uur welkom voor een kop koffie en het
tekenen van de presentielijst. Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering.
Huishoudelijk reglement
Over het concept Huishoudelijk Reglement (HR) bent u in de eerste nieuwsbrief al geïnformeerd.
Inmiddels heeft notaris Snoek ook zijn licht laten schijnen over het HR. Het HR is de ruggengraat van
de VvW en over aanname van het reglement zal dan ook gestemd worden. Apart wordt gestemd over
de schotels, schuttingen en zonwering, daar deze onderwerpen tijdens de vorige vergadering veel stof
deden opwaaien. Bijgevoegd vindt u een kopie van het concept HR. Wij vragen een ieder het HR
vooraf te lezen omdat hierover tijdens de ALV in de stemronde gestemd gaat worden.
Nieuwe bestuursleden
Tijdens en na de laatste ALV hebben zich een aantal nieuwe bestuursleden aangemeld. Het bestuur
bestaat hiermee uit 12 personen. Hieronder vindt u een onderverdeling van het bestuur naar
commissies. De commissies hebben ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden.
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In dit lijstje mist u nog een kascontrole commissie. Deze moet bestaan u twee personen en een
reservelid die geen deel uitmaken van het bestuur. De kascontrole commissie controleert jaarlijks de
begroting en de boeken. Voor de vergadering hopen wij drie personen te vinden die de kascontrole
commissie willen vormen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het secretariaat.
Ophanging cv-ketel
Zoals aangegeven in de tweede nieuwsbrief, wordt de CV ketel niet bevestigd conform de tekening of
de verkoopbrochure. In de ogen van het bestuur is dit nadelig voor de koper en het bestuur heeft
daarom de aannemer, Bouwbedrijf Gebr. Van Wanrooij aangeschreven. De aannemer heeft inmiddels
gereageerd op dit schrijven en stelt dat het bestuur van de vereniging van wijkeigenaren zich niet mag
mengen in zaken die de binnenkant van individuele woningen betreffen. Strikt genomen is dit correct.
Bent u het met deze verandering niet eens, dan zult u helaas zelf actie moeten ondernemen. We

raden een ieder die het niet met deze aanpassing eens is een protestbrief te schrijven naar de
aannemer. Een mogelijke tekst die u daarvoor kunt gebruiken vindt u bijgevoegd. Het bestuur kan
hierin helaas niet meer voor u betekenen.
Machtigingen bestuur
Tijdens de ALV zal gestemd worden over twee machtigingen voor het bestuur.
In de eerste plaats wil het bestuur graag gemachtigd worden voor het verlenen van toestemming in
verband met bouwkundige aanpassingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een dakkapel of dakraam.
Op dit moment is het zo, dat wanneer een individuele bewoner een bouwkundige verandering aan wil
brengen, dit goedgekeurd moet worden door de ALV. Dit duurt erg lang en het is onzeker of de
opkomst voor de ALV in de toekomst ook zo hoog blijft. Goedkeuring (of afkeuring) voor bouwkundige
veranderingen zal sneller gegeven worden wanneer het bestuur gemachtigd is om hierover te
beslissen. We stellen voor dat deze machtiging tijdelijk zal zijn voor de duur van één jaar. U zult wel te
allen tijden een bouwvergunning bij de gemeente aan moeten vragen.
Ten tweede zou het bestuur graag toestemming van de ALV krijgen voor het behartigen van de
belangen van alle bewoners die te maken hebben met zaken binnen “de schil” van het huis. Dit heeft
dan betrekking op bijvoorbeeld de ophanging van de CV, zoals al eerder genoemd in deze
nieuwsbrief. Strikt genomen heeft het bestuur geen bevoegdheid om uit naam van individuele
bewoners actie te ondernemen over zaken binnen de muren van de woning. (Zelfs als dit geldt voor
alle individuele bewoners.) Wij denken dat het in het voordeel van alle bewoners is, wanneer wij ook
hierin als vereniging kunnen handelen. Het bestuur kan dit dan namens de vereniging doen. U verliest
echter nooit uw rechten als individueel (rechts)persoon.
Eerste opleveringen
De eerste koophuizen zijn inmiddels opgeleverd. Een aantal van de kopers die inmiddels hun huis
opgeleverd hebben gekregen, wil de nieuwsbrief gebruiken om iedereen over de oplevering te
informeren. Aandachtspunten bij de oplevering zijn:
- De ophanging van de warmte terugwin unit en CV ketel, de opleveraar weigert een eventuele
klacht hierover als zijnde “niet akkoord” in ontvangst te nemen. Laat u hierdoor niet onder druk
zetten. Tekent u “onder protest” en vermeldt daarbij datgene waartegen u protesteert.
(Bijvoorbeeld: Onder Protest ivm ophanging cv-ketel.) Meer informatie hierover vindt u terug in het
gele boekje, onder artikel 6.
- Het schilderwerk is matig van kwaliteit, dit geldt voor binnen (trap, kozijnen) en buiten. Grondverf
is soms nog waarneembaar.
- Onder de dorpel van het keukenkozijn/aansluiting vloer is niet opgevuld. Hier is slechts een plint
voorgezet.
- Krassen op ruiten, wederom binnen en buiten.
- Tegelwerk controleren op lucht onder de tegels door middel van kloppen.
- Sluitwerk dubbele openslaande deuren. Boven of onder sluit onvolledig.
- Schone oplevering.
- Vlakheid van de plafonds, niet alle platen liggen vlak.
- Aansluiting voordeur met het kozijn metselwerk moet goed waterdicht en geschilderd zijn.
- Lekkage van toiletpot, beide verdiepingen.
Bij oplevering valt er volgens de aannemer heel veel binnen “de norm”. Dit is zeker niet altijd het
geval. Laat u hier niet door afbluffen of misleiden. Wederom willen wij benadrukken dat het verstandig
is tijdens de opleveringskeuring een deskundige (eventueel van “Eigen Huis”) mee te nemen.
We denken u met deze nieuwsbrief geïnformeerd te hebben over zaken die u allemaal aangaan. Tot
ziens tijdens de ALV van 2 oktober in Hotel Gorinchem. Het postadres van het secretariaat is per 0409-2002 veranderd in Eendenplas 28, 4205 XE, Gorinchem.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Vereniging van Wijkeigenaren “De Eendenplas”
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