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1e Inleiding: 

Het jaar 2022 stond vooral in het teken van de afbouw van de Corona maatregelen en een terug keer 
naar de normale gang van zaken voor het dagelijks leven. Met gebruikmaking van de opgedane ervaring 
in Covid-tijd  met digitaal overleg etc.  
 
Langs digitale weg zijn er dan ook dit jaar weer een aantal zaken geregeld door gebruik te maken van 
mail, nieuwsbrieven e.d. Maar er is weer fysiek overleg met de verhuurder geweest. 
Na het afbouwen van de 1,5 meter maatregel, de mondkapjesplicht en de hygiënische maatregelen bij 
thuiskomst lijkt Covid voor vele van ons verworden te zijn tot een vorm van een griepvirus.   
 
Als bestuur willen we u graag deelgenoot maken van de zaken welke er onder deze omstandigheden in 
2022 voor complex De Kolonel de revue zijn gepasseerd.  
 
Op het moment van samenstellen van de documentatie voor de ALV2023 is er tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst een voorstel gedaan de ALV te combineren met een barbecue in het voorjaar. 
Het bestuur draagt er zorg voor dat u vooraf volledig geïnformeerd bent middels het aanbieden van een 
agenda, digitaal jaarverslag, financieel verslag, Plan van Aanpak en begroting. Deze documenten zullen u 
ruim voor de bijeenkomst worden aangeboden daar zij tevens gebruikt worden voor het verkrijgen van 
de voordeur bijdrage van Vesteda. 
 
Het bestuur. 
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2e Het bestuur: 

De volgende personen hebben vanaf de ALV op 13-2-2022 zitting in het bestuur: 
Voorzitter:                                   Hans Smit. 
Secretaris:                                    Andries de Knegt. 
Penningmeester:                        Gert Meurs 
Algemeen bestuurslid:              Jeannette van Roekel. 
Algemeen bestuurslid:              Vacature. 
Conform de statuten zijn 3 bestuursleden voldoende voor het besturen van de BVK. Echter het streven 
blijft om een bestuur van vijf te formeren. 
Op 1 Juli 2021 is de WTBR in werking getreden, deze “Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen” is ook 
voor de BVK van toepassing. De toetsing is vastgelegd in de actie en besluitenlijst van de vereniging. 
De wet heeft een beperkte invloed op de BVK daar wij een vereniging zijn met beperkte 
rechtsbevoegdheid waarvan de statuten en reglementen niet notarieel zijn vastgelegd. De uitgaven 
zijn beperkt tot de aanwezige financiële middelen, zoals voordeur bijdrage Vesteda en contributie 
leden. Bestuursleden zijn alleen bewoners van het complex. Verkiezing van bestuursleden vindt plaats 
via de ALV. Verantwoording van beleid en uitgaven vindt plaats via een algemene vergadering voor alle 
bewoners. 
. 

3e Klankboordgroep: 
Op basis van de overlegwet ontvingen we eind februari 2022 een informatie brief aangaande het 
huurprijs-beleid van Vesteda. Het bestuur heeft op de ALV bewoners gevraagd, welke deel uit zouden 
willen maken van een klankboord groep die dit beleid wil toetsen en indien noodzakelijk een breed 
gedragen bezwaarschrift op te stellen. 
Aangemeld hiervoor waren A. van Akkeren,  W. Albers,G.Meurs, M. van Roekel, J.Randewijk en 
B.Scherrenburg.. 
Vooraf heeft het bestuur vastlegd in een notitie “referentie kader klankboordgroep” wat er van de 
betrokkenen verwacht werd. In gezamenlijk overleg kunnen zij dan de verder aanpak vaststellen. 
Het opgestelde bezwaarschrift is na gedeeld te zijn met de bewoners aan de verhuurder gezonden. 
Na een de afwijziging door de verhuurder is er door de secretaris in samenspraak met Jan Randewijk 
opnieuw een bezwaar ingediend. 
Helaas is ook dit bezwaar door de verhuurder afgewezen. 
De ontwikkeling van het huurprijsbeleid vindt u terug onder agenda punt 12. 
 

4e Leden: 
Dit jaar zijn er alweer 6 woningen van bewoners gewisseld. 
Nieuwe huurders krijgen bij de overhandiging van de sleutel door Vesteda het huishoudelijk 
regelement, een welkomstbrief en aanmeldingsformulier voor de BVK van de Kolonel. 
Van uit het bestuur wordt het lid namens de BVK middels een bloemetje welkom geheten. 
Om te voldoen aan de AVG wetgeving wordt alleen de benodigde gegevens voor een goede 
communicatie per woning vastgelegd. 
De vast te leggen data per appartement zijn Naam, Adres, Nummer berging, nummer parkeerplaats, 
iedere nieuwe bewoner wordt verzocht of hij al dan niet lid wil worden van de Belangen Vereniging en 
of hij/zij een telefoon nummer en mailadres schriftelijk wil opgeven voor de reguliere communicatie. 
Deze lijst van bewoners zal worden opgeslagen in de dropbox van de vereniging waar alleen de 4 
bestuursleden toegang tot hebben. 



 

 

~ 4 ~ 
 

Na het verlaten van het appartementen complex als huurder worden de gegevens door de secretaris 
uit het ledenbestand verwijderd, 
Voor communicatie naar de leden maakt de BVK gebruik van een aan de BVK toebehorend mailadres. 
Ook niet leden worden door de BVK op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen welke het complex 
betreffen. In 2022 waren 2 bewoners geen lid van de BVK. 
 

5e Activiteiten: 
a) De nieuwjaarsbijeenkomst 2022 is door de Corona maatregelen helaas weer niet door gegaan. 
b) De geplande ALV heeft door de geldende Corona maatregelen digitaal in de perioden van 25 

januari 2022 tot en met  13 februari 2022 plaats gevonden. 
c) AED training. 

Er zijn 6 mensen naar de training geweest n.l : A van Akkeren, G.Fisher, H.Groote, G.Meurs, 
G.van Roekel-Arns en J.Verwoert-Jansen. 
Vesteda vergoed 50 % van de opleidingskosten. 

d) Het gezamenlijk sneeuwruimen is waarschijnlijk bijna een van de weinige toegestane 
activiteiten geweest welke we met elkaar in de winter hebben kunnen uitvoeren. 

e) In het voorjaar is er een barbecue voor de bewoners op de parkeerplaats georganiseerd, De 
interesse en het verloop hebben het idee aangewakkerd om hier een jaarlijks terugkerend 
gebeuren van te maken in combinatie met de ALV. 
Een foto collage hiervan vindt u op de website. 

f) Op officiële feestdagen gaat volgens een vast protocol de vlag in top. 
g) In de scootmobiel ruimte staat een voorraad PDM zakken waar de bewoners gebruik van 

kunnen maken. De voorraad hiervan wordt via de firma ACV op voorraad gehouden. 
h) De papiercontainer is weer wekelijks van uit de garage aan de straat gezet om geleegd te 

worden. Om de vaste mensen ( John en Astrid) wat meer te ontlasten is er hiervoor een App-
groep opgericht waarvoor de volgende personen zich op de ALV hebben aangemeld: W.Albers, 
H.Smit, M.v.Roekel, H.Groote, G.Meurs, R.Keuning, C.Fisher en W.Fennis van Ravens. 
We zijn ze hier weer dankbaar voor. 

i) De fietsapp onder beheer van Gert Meurs is in de periode maart tot september door een heel 
kleine groep gebruikt. 

j) Onder leiding van Harry Groote zijn er twee stuks rondleidingen geweest over de 
kazerneterreinen. Hierbij hebben een aantal bewoners kennis kunnen maken met een stuk 
historie van de Friso, Maurits, Bergansius, Van Essenkazerne en hun bijgebouwen verteld door 
de man welke in al deze kazerne gelegerd is geweest. 

k) De kerstboom is dit jaar weer in de entree geplaatst, met daarbij de mogelijkheid uw kerstkaart 
op te hangen met een kerst of nieuwjaarswens voor uw mede bewoners. 

l) Alle leden van de Belangen Vereniging zijn voorzien van een kerst attentie. 
m) Alle nieuwe bewoners zijn namens alle bewoners, middels een bloemetje welkom geheten. 

 

6e Bestuursvergaderingen: 
De eerste bestuursvergadering in januari stond in het teken van de te houden ALV2022. 
Ook in maart, september en december heeft er een fysieke bestuursvergadering plaats gevonden. 
Van de bijeenkomsten zijn notulen opgemaakt en opgeslagen in de Dropbox van de BVK. 
Overig kort overleg heeft veelal plaatsgevonden via mail-verkeer, in combinatie met de whatsapp 
groep van de BVK. 
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7e De jaarvergadering: 
De ALV heeft in 2022 digitaal plaats gevonden, tussen 25 januari 2022 en 13 februari 2022. 
In een aantal stappen is er hoor en wederhoor toegepast en is er schriftelijk gestemd op een aan tal 
aan de orde zijnde zaken. 
De start was het uitsturen van de Agenda voor de ALV met als bijlage notulen ALV2021, schema van 
aftreden bestuur, het Jaarverslag inclusief financieel verslag en Plan van Aanpak 2022. 
Na het ontvangen van respons op de agenda is een begeleidend schrijven voor het stemformulier 
opgesteld, waarop buiten de toelichting hoe en waarop te stemmen ook een overzicht met reacties op 
de ontvangen respons. De meegestuurde stemformulieren in een excel en pdf format zijn uiteindelijk 
door 24 bewoners ingeleverd. 
De stemming is in een totaal overzicht verwerkt en om privacy reden inzichtelijk bij de secretaris. 
De uitslag is in een notulen van de ALV verwerkt en gecommuniceerd met alle bewoners. 
Het bestuur heeft ondanks alle beperkingen en maatregelen toch een goed gevoel bij de afwikkeling 
van deze ALV. Wij gaan er van uit gezien de reacties dat ieder zich in ieder geval voldoende 
geïnformeerd en gekend heeft gevoelt. 
Van de ALV is notulen opgemaakt en met het jaarverslag en plan van aanpak opgeslagen in de Dropbox 
en inzichtelijk op de website van De Kolonel. 
 

8e Overleg met verhuurder: 
In het Voor en Najaar heeft er overleg plaats gehad met de manager van Vesteda. Hierbij zijn vooral de 
knelpunten van de Kolonel besproken. 
Onderdeel van het overleg in 2022 was veelal de consequentere doorbelasting van de servicekosten 
door Vesteda t.o.v. de eerdere verhuurder MVGM. Het resultaat hiervan vindt u terug bij 
servicekosten ( no 13). 
Bijzonderheden uit dit overleg zijn via de nieuwsbrief met de overige bewoners van de Kolonel 
gedeeld. 
Zaken welke op dit moment nog onder de aandacht zijn: 

a) Levering filters voor de wtw door de firma van der Sluis, verrekening via servicekosten. 
b) Inwerking stelling afzuiging bergingen. 
c) Inwerking stelling afzuiging centrale gangen ( op 4e etage.). 
d) Verder onderzoek betreffende installatie zonnepanelen. 
e) Plaatsing laadpaal op parkeerplaats voor elektrische auto’s. 
f) Plaatsen screens bij hiervoor aangemelde bewoners. 

 

9e Overleg Vestedaplatform: 
Het bestuur heeft dit jaar de jaar vergadering in Utrecht bezocht. 
Hier zijn ook de ervaringen met en over Vesteda met andere verenigingen besproken en heeft het 
bestuur van het platform verantwoording afgelegd. 
De samenvatting van deze bijeenkomst is vastgelegd en bewaard in de Dropbox van de BVK. 
Aan de orde zijn zoal geweest: De financiële verantwoording, overleg zaken intern, overleg zaken met 
Vesteda en overleg met derden zoals overleg met platforms van andere institutionele beleggers in 
GPHP ( Gezamenlijke Particuliere Huurders Platforms). 
Van uit de belangen vereniging is gevraagd of zij ook contact hebben met de FHCS ( Federatie 
Huurders Commerciële Sector ) Het bestuur geeft aan daar ook de ontwikkelingen te volgen, er is in 
het verleden echter gekozen voor een lidmaatschap van de GPHP en hier voelt men zich thuis. 
Tevens zoekt men gezamenlijk naar samenwerking met de woonbond omdat deze partij zij het meer 
voor de sociale sector een grotere vinger in de politieke pap heeft. 



 

 

~ 6 ~ 
 

10e Overleg met derden: 
Het bestuur heeft zich aangesloten bij het Buurtcomité “Buurtcomité Prins Maurits Kazerne” om mee 
te blijven denken/praten over de inrichting en uitvoering van de buurt. Dit houdt op dit moment in dat 
de voorzitter en secretaris beide op persoonlijke titel deel uit maken van dit comité . 
Vooral de ontwikkeling van het Bospark, verdere aanleg Parklaan en uitbreiding Maurits kazerne als 
world food center kunnen van invloed zijn op ons woongenot. 
 
Zoals ook bij de eerdere aanleg van de Largas van de Parklaan streeft het bestuur er naar om Gert 
Meurs hier een centrale rol als contactpersoon naar de firma van Gelder te laten functioneren. 
Informatie over de ontwikkelingen vindt u terug op de website van de Kolonel. 
 

11e Woonbond: 
Wij ontvangen van de woonbond tijdschriften, brochures, folders, notities en boeken die betrekking 
hebben op de belangen van alle huurders. De hard-copy documenten worden in het bestuur gelezen 
en doorgegeven. De digitale edities worden doorgezonden. 
De jaarlijkse uitgave van “Beleidsboek_nutsvoorzieningen_en_servicekosten_versie_1_mei_2021” is 
een goede hulp bij het overleg met de verhuurder. 
 

12e Huurverhoging: 
Het ministerie kondigde in 2021 maatregelen voor de woningmarkt aan, voor betaalbaarheid huurders 
en investeren in leefbaarheid. In de vrije sector mag gedurende drie jaar (1 mei 2021 tot 1 mei 2024) 
de huur jaarlijks verhoogd worden met maximaal inflatie + 1%. Dit is vastgelegd in de Wet maximering 
huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten te vinden op: 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-194.html 
Het inflatiepercentage wordt berekend over 12 maanden: van december tot december. 
Het CBS heeft het inflatiepercentage over de maand november bekendgemaakt. Aan de hand daarvan 
is de inflatie van december 2020 tot december 2021 berekend: 2,3%. Dit betekent dat de jaarlijkse 
huurverhoging in de vrije sector in het kalenderjaar 2022 maximaal 3,3% is. 
 
Zoals eerder vermeld is de klankboordgroep onder aanvoering van Jan Randewijk aan de hand van het 
verstrekte referentie kader van het bestuur aan het werk gegaan. 
Er is een bezwaarschrift opgesteld en aan de verhuurder gezonden. Na afwijzing door de verhuurder is 
in samenwerking met Jan een nieuw bezwaar opgesteld met een excel-bijlage met daarin de 
aanvangshuren, een actueel overzicht van huren inclusief huurverhogingen/ verhoging bij 
huurderswissel, de berekening van de huur op basis van het punten systeem, de berekening middels 
de gemiddelde huurprijs Gelderland e.d., woning gerelateerd. Hiermee is nogmaals bij de verhuurder 
gereclameerd over met name de extra huurverhogingen bij huurders wissels. Helaas is ook dit 
afgewezen. Alle correspondentie hiervan is gefiled in de drop-box van de BVK, 
 

13e Afrekening servicekosten: 
Na het overgangsjaar van MVGM naar Vesteda is dit de eerste afrekening welke van uit de laatste 
partij plaats vind. De eerdere afrekening en de daarbij zijnde te korten (2020) zijn door Vesteda 
middels een coulance regeling op zich genomen. 
Dit jaar heeft Vesteda voor het eerst in Juli 2022 de belangen vereniging de kans te geven de uitgaven 
van de servicekosten te controleren middels het huurders portall Vesteda. 
Zowel de elektriciteit afname als terug levering was inzichtelijk, waarbij we ook nu weer het gunstige 
effect zien van een voordeliger contract dan eerder onder MVGM. 
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In 2021 zijn er voor de WTW installatie gebruik gemaakt van filters welke al in 2020 zijn verrekend. 
Per januari 2021 werden tevens de service kosten met € 5 per inwoner per maand verhoogd om een 
mogelijk te kort te voorkomen. 
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een positief saldo van +/- € 2000, hetgeen aan de inwoners is 
gerestitueerd. 
Een overzicht hiervan in opgeslagen in de Dropbox’ van de belangenvereniging. 
 

14e Acties complex gerelateerd: 
a) De schoonmaakkast in de scootmobiel ruimte is voorzien van een buitenkraan om met een 

tuinslang de plantenbakken van water te voorzien. 
b) Houten betimmering, binnen bij de ingang, is geïmpregneerd tbv brandveiligheid, deze actie 

was na oplevering nog niet uitgevoerd. 
c) Motor en besturing van de garagedeur zijn vervangen. 
d) Beide veren van de garagedeur zijn na breuk vervangen. 
e) Bij niet werken garagedeur is er gebruik gemaakt van sloten op de tussendeuren, deze blijven 

beschikbaar doch niet permanent aangebracht ivm functie als vluchtweg bij brand. 
f) Enkele kilgoten zijn ivm wateroverlast aagepast. 
g) Controle van aansluiting en constructie zonnepanelen n.a.v. een studie van TNO. 
h) Per 1-4-2022 is er een ander schoonmaakbedrijf voor de algemene ruimten en glasbewassing. 
i) De vaste telefoonlijn van de liften zijn vervangen door een GSM-module. 
j) Bij de huurders welke last hadden van bollingen op de muur bij de raamkozijnen en daar graag 

herstel van wilden is dit in 2022 opgelost. 
De overige woningen waar dit nog aanwezig is maar waar de bewoners er geen meer waarde in 
zagen dat dit opgelost zou worden zullen bij een huurders wissel worden hersteld. 

k) De storingen aan het bellen plateau zijn opgelost na vervanging hoofdpaneel. 
l) De generieke problemen op de balkons zijn opgelost, wateroverlast in de goten wordt als 

acceptabel gezien door de verhuurder. 
m) In de gangen van de bergingen en de garage zijn brandblussers aangebracht. 
n) De schuine kanten bij het complex zijn nog 1 maal ingezaaid met wilde bloemen, het effect 

blijft beperkt omdat de gemeente deze nog weleens mee neemt bij het maaien van het 
gemeente deel. 

o) De garagedeur is gereinigd, streven is dit ieder jaar te herhalen. 
p) De roosters van de garage gereinigd, streven is dit ieder jaar te herhalen. 
q) De betonnen muren bij berging en in de parkeergarage zijn gereinigd, streven is dit ieder jaar te 

herhalen. 
 

15e Website: 
Met bezoekers aantallen van 400 tot 500 per week wordt de website nog steeds regelmatig 
geraadpleegd. De site is zoveel mogelijk gebruikt voor het informeren van de leden betreffende het 
complex, de omgeving, de ontwikkelingen binnen de BVK en fotocollages van activiteiten in het 
complex. 
De website is voorzien van een SSL Certificaat. 
Het gebruik van foto’s op de website zal alleen met instemming van de bewoners plaats vinden. 
Afgelopen jaar is de service via 123website over gegaan naar website builder one.com 
De gehele website is geconverteerd naar een nieuwe bewerking tool. 
Voor het uiterlijk is er niets veranderd, echter de bewerking vraagt nog wat meer tijd dan in het 
verleden. 
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Website te vinden via :  www.dekolonel-ede.com 

 
16e Financieel verslag 2022 BVK: 
 
 

 

Financieel verslag 
Boekjaar 2022 

 
 

Akkoord Kascontrole 

 
 

                                                                  Balans per 31-12-2022 
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                                                       Origineel in bezit penningmeester. 


