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1e Inleiding: 

Het jaar 2021 is een minder enerverend jaar te noemen dan 2020, ondanks de Corona maatregelen. 
Zowel bij het bestuur, huurders als verhuurder is er enige gewenning ontstaan in de gewijzigde manier 
van overleg en communicatie. 
 
Langs digitale weg zijn er ook dit jaar weer een aantal zaken geregeld door gebruik te maken van mail, 
nieuwsbrieven en overleg met de verhuurder via Teams. 
In onze directe leef omgeving resteren op dit moment van schrijven vooral nog de adviezen betreffende 
het aantal bezoekers thuis, de 1,5 meter afstand, de persoonlijke hygiëne bij thuiskomst en een beperkt 
aantal mensen in de lift. 
Veel van deze zaken worden stilzwijgend op vele plaatsen in de maatschappij en ons gebouw toegepast 
zonder gebod of verbod waarschuwingsbordjes. 
 
Als bestuur willen we u graag deelgenoot maken van de zaken welke in 2021 voor complex De Kolonel 
de revue zijn gepasseerd.  
 
Op het moment van samenstellen van de documentatie voor de ALV2022 is het besluit genomen u deze 
verslagen e.d. digitaal aan te bieden. Op basis van de huidige gang van zaken en de nog geldende corona 
maatregelen is de kans op het organiseren van een ALV een te onzekere factor. 
De ervaring met een digitale ALV in 2021 sterkt het huidige bestuur in zijn overtuiging ook dit voor 2022 
tot een goed einde te kunnen brengen. 
  
Het bestuur. 
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2e Het bestuur: 

De volgende personen hebben vanaf de ALV op 11-2-2021 zitting in het bestuur: 
Voorzitter:                                   Hans Smit. 
Secretaris:                                    Andries de Knegt. 
Penningmeester:                        Gert Meurs 
Algemeen bestuurslid:              Jeannette van Roekel. 
Algemeen bestuurslid:              Vacature. 
Als algemeen bestuurslid heeft Jeannette de taak op zich genomen voor het verzorgen van het 
welkomst bloementje. 
Door wijziging van de statuten is een bestuur van 3 bewoners voldoende, echter lopende het jaar was 
de mogelijkheid aanwezig om zich als aanvulling te melden.  
 
Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen  (wtbr) in werking getreden. 
Er zijn regels opgesteld voor taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. 
Wantoestanden uit het verleden, zoals zelfverrijking, onverantwoordelijk financieel beheer en falend 
toezicht worden door deze wtbr tegengegaan. 
Deze wet staat boven de statuten van de vereniging, waardoor er geen verplichting is om de statuten 
direct via de notaris te wijzigen, hiervoor is een overgangstermijn van 5 jaar in opgenomen. 
 
Na toetsing van de statuten van de Belangen Vereniging de Kolonel meent het bestuur geen verdere 
stappen te hoeven ondernemen omdat: 
a)  De vereniging heeft een beperkte rechtsbevoegdheid. 
b)  De statuten zijn niet notarieel vastgelegd. 
c)  Het bestuur bestaat uit bewoners van de Kolonel, gekozen door bewoners van de Kolonel met 
verantwoording aan de bewoners van de Kolonel via een jaarlijkse Algemene Leden vergadering. 
d)  De vereniging houd 1 maal per jaar een Algemene Ledenvergadering met de bewoners, hier op 
worden een plan van aanpak, een jaarverslag en financieel verslag besproken, tevens wordt van de 
ALV notulen opgesteld. Een copy van bescheiden wordt en plaatsvinden wordt aan de verhuurder 
aangeleverd.  
e)  Middels de website, nieuwsbrieven, enquêtes en mails worden huurders geïnformeerd en 
betrokken bij het bepalen van standpunten. 
f)  Artikel 11  lid 3 van de statuten geeft aan dat: Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het 
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van register goederen, ook 
niet tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging als borg of hoofdelijk schuldenaar 
verbindt, zich voor derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van derden 
verbindt. 
g) In artikel11 lid 4 is vastgelegd dat: Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van 
nalatenschappen, tenzij dit plaats vindt onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 
h) Op de ALV is vastgelegd dat bij stemming in het bestuur bij staken van de stemmen, ivm de huidige 
bezetting van 4 bestuursleden de voorzitter zich van stemming zal onthouden. 
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i) Wijzigingen van lopende contracten van de BVK kunnen alleen gewijzigd worden middels stemming 
onder de leden, waarbij minimaal 70 % van de bewoners zich voor het voorstel moeten uitspreken. 
 

3e Klankboordgroep: 
Er zijn dit jaar geen grote problemen in het complex geweest waar een uitgebreid onderzoek nodig 
was om een breed gedragen advies van de bewoners tot stand te brengen. 
Het bestuur heeft dit jaar dan ook geen gebruik hoeven maken van de mogelijkheid om een 
klankboordgroep te benoemen om een dergelijke taak op zich te nemen. 
 

4e Leden: 
Dit jaar zijn er alweer 7 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. 
De nieuwe huurder kan via het aanmeldingsformulier al dan niet aanmelden voor de BVK, maar wordt 
ook gevraagd zijn mail adres aan ons kenbaar te maken. 
Ook niet leden worden door de BVK op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen welke het complex 
betreffen. In 2021 was 1 bewoner geen lid van de BVK. 
 
Door de kleine omvang van ons complex hebben we allen van dichtbij ervaren dat er helaas weer een 
aantal bewoners zijn overleden, in een tijd waarin een waardig afscheid ons maar beperkt gegund is. 
Het bestuur wil dus zeker in dit verslag nogmaals stil te staan bij dit verdriet wat in kleine kring 
verwerkt moest worden. 
 

5e Activiteiten: 
a) De nieuwjaarsbijeenkomst is door de Corona maatregelen niet door gegaan.   
b) De geplande ALV heeft door de geldende Corona maatregelen digitaal in de perioden van 24 

januari 2021 tot en met  12 februari 2021 plaats gevonden. 
c) Instructie in het gebruik van de AED heeft nog niet plaats gevonden ivm Corona maatregelen. 
d) Het gezamenlijk sneeuwruimen is waarschijnlijk bijna een van de weinige toegestane 

activiteiten geweest welke we met elkaar hebben kunnen uitvoeren. 
e) Middels de site Ede-doet heeft Harry Groote een initiatief gestart om in 2021 de plantenbakken 

bij de ingang te vervangen. Met een extra bijdrage uit de BVK kas, aangevuld door Vesteda voor 
de beplanting heeft hij in samenwerking met een aantal vrijwilligers een mooi resultaat weten 
te bewerkstelligen. 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 door Astrid en John van uit de garage aan de straat gezet 

om geleegd te worden. We zijn ze hier weer dankbaar voor. 
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i) De fietsapp onder beheer van Gert Meurs is in de periode maart tot september door een heel 
kleine groep gebruikt.  

j) Enquête aangaande het gebruik van de scootmobiel ruimte voor het plaatsen van een 
spinningfiets en home trainer heeft uitgewezen dat dit niet wenselijk werd geacht. Ook bij deze 
stemming werd voor toestemming tot uitvoering door de verhuurder een instemming van 70 % 
van de bewoners vereist. 

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.  

 

6e Bestuursvergaderingen: 
De eerste bestuursvergadering in januari stond in het teken van de te houden ALV2020. 
Ook in april en oktober heeft er een fysieke bestuursvergadering plaats gevonden. 
Van de bijeenkomsten van jan, april en oktober zijn notulen opgemaakt en opgeslagen in de Dropbox. 
Het overige overleg heeft veelal plaats gevonden via mail-verkeer, in combinatie met de whatsapp 
groep van de BVK.  
 

7e De jaarvergadering: 
De ALV heeft in 2021 digitaal plaats gevonden, tussen 24 januari 2021 en 12 februari 2021. 
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 ALV2020, schema van 
aftreden bestuur, het Jaarverslag inclusief financieel verslag en Plan van Aanpak 2021. 
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 27 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. 
Tijdens de ALV  is op aangeven van een bewoner duidelijk geworden dat de verhuurder aan de nieuwe 
huurders geen huishoudelijk reglement bij sleuteloverdracht overhandigde, in de lijn van het reeds 
bestaande huishoudelijk reglement van MVGM is dit alsnog opgesteld en door de verhuurder aan de 
nieuwe huurders verstrekt. 
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Op verzoek van Vesteda heeft het bestuur van de BVK de klachten aangaande wateroverlast op de 
balkons geïnventariseerd en geclusterd voor de verhuurder. 
Afhandeling hiervan is een aangelegenheid tussen verhuurder en huurder waarvan de BVK geen 
rapportage e.d. van zal ontvangt.  
Tevens heeft de verhuurder geïnventariseerd wie er last heeft van bollingen op de hoeken bij de 
ramen en wie dit graag opgelost zou willen zien. Tot op heden beraad de verhuurder zich op de aanpak 
en tracht de kosten op de bouwer te verhalen. 
Onderdeel van het overleg in 2021 was veelal de overgang van MVGM naar Vesteda met 
onduidelijkheden op gebied van lopende contracten en daarbij horende kosten, meerdere keren is 
hierbij gevraagd hier bij de verrekening van de servicekosten rekening te houden. 
Bijzonderheden uit dit overleg worden 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) Is er een servicecontract voor de elektrische garage deur en wat houd dit in. 
c) Wat wordt de vervolg aanpak van de schuine perceel grenzen door de groencontractor. 
d) Wanneer gaat het nieuwe schoonmaak contract in. 
e) Is er al een besluit over de aanpak van de bollingen.  
f) Wat is de status van onderzoek van de ingebruik zijnde zonnepanelen. 

 

9e Overleg Vestedaplatform: 
Het bestuur heeft begin dit jaar digitaal kennisgemaakt met een deel van dit platform. 
Hier zijn ook de ervaringen met en over Vesteda met andere verenigingen besproken. 
In het najaar is er een overleg bijgewoond te Utrecht, waar een deel van de andere BVK’s ook 
aanwezig waren. Hier is onder andere de nieuwe wet “Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen” 
besproken, aangevuld met advies van de woonbond is het aan iedere vereniging eventuele stappen te 
ondernemen. Het bestuur van de BVK meent op basis hiervan en na bestudering van de eigen statuten 
hier geen actie in te hoeven nemen, behalve deze argumentatie vast te leggen in de actielijst van de 
Belangen Vereniging de Kolonel. 
 
 

10e Overleg met derden: 
Het bestuur heeft zich aangesloten bij het Buurtcomité Maurits Noord, inmiddels omgedoopt in 
“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. 
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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: 
Op basis van het adviesrecht, zoals in de Overlegwet verwoord heeft Vesteda de BVK in maart 2021 
gevraagd te reageren op hun huurprijsbeleid. Aansluitend hebben we gezamenlijk met de bewoners 
een bezwaarschrift opgesteld en ingediend, hetgeen helaas is afgewezen. 
Naar aanleiding van een door de politiek afgedwongen besluit, hebben we een maximale verhoging 
van 2,4 % per 1 juli 2021 ontvangen. 
De laatste bijeenkomst heeft het bestuur van de BVK nogmaals zijn zorg uitgesproken over de vele 
wisselingen in het gebouw en de daarbij doorgevoerde huurverhogingen, waardoor een ongelijkheid in 
huren versus vierkante meters ontstaat. 
De BVK heeft nogmaals aangegeven te vrezen voor verdere door ontwikkeling van de huren terwijl van 
een aantal bewoners de pensioenen de afgelopen jaren niet zijn geïndexeerd. 
 

13e Afrekening servicekosten: 
Door problemen met HBV-portal is het overzicht van de servicekosten over 2020 pas in oktober aan 
ons gezonden. Het portal is benodigd voor het inzien van de betaalde facturen door Vesteda. 
Het gebruik van het portal zorgt voor een goed inzicht in de gemaakte kosten, waarbij dit jaar vooral 
de opbrengst van zonnepanelen positief waren en het feit dat de energiekosten bij Vesteda door het 
gebruik van andere contracten ook positief uit pakten. 
Zoals bij het overleg met de verhuurder vermeld is er meerdere keren gesproken over omgang met 
servicecontracten waarbij aangedrongen is op coulance voor verrekening over 2020. 
Vesteda heeft dit gehonoreerd en neemt het te kort van € 1300 voor haar rekening. 
Door het vaststellen van de kadaster grenzen heeft de gemeente Ede de verhuurder verzocht de 
schuine perceelgrenzen ook te onderhouden. De verhuurder heeft de groencontractor in overleg met 
de bewoners gekozen voor het inzaaien van wilde bloemen op dit deel. Na vaststelling dat de perceel 
afmetingen reeds in het contract waren vastgelegd is in overleg tussen verhuurder en groencontractor 
afgestemd dat er geen recht op meerwerk ontstaat. 
Over de huidige plantengroei wordt echter nog wel met de groencontractor overlegd. 
Door terugkerende problemen met de schoonmaak is er een bewoners raadpleging geweest over de 
overgang naar een nieuwe contractor, 32 bewoners hebben middels mail hun instemming hiervoor 
uitgesproken. Een tweede voorstel voor uitbreiding van de glasbewassing met het eenmalig per jaar 
reinigen van kozijnen en raamdorpels heeft niet de benodigde 70 % van voorstemmers behaald. 
Inmiddels ligt het verzoek bij de verhuurder het huidige contract te beëindigen en een nieuwe 
overeenkomst op basis van de uitgebrachte offerte af te sluiten.     
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14e Acties complex gerelateerd: 
a) In overleg heeft de verhuurder is de verlichting in de parkeergarage aangepast. 
b) Na poging tot inbraak bij de oostelijke deur van de berging zijn de stalen deuren voorzien van 

een afschermplaat. Advies na bezoek van de wijkagent blijft echter wel om de deur iedere maal 
op slot te doen ten einde open hengelen te voorkomen. 

c) Vaststelling perceelgrenzen door kadaster, voor effect zie servicekosten groenvoorziening. 
d) Controle van aansluiting en constructie zonnepanelen n.a.v. een studie van TNO. 
e) Verwijderen vuilrooster uit de dakgoot afvoer aan de zuid en westzijde.  
f) De schotten op de gangen van de bovenste verdieping zijn door de verhuurder voorzien van 

sloten. 
g) Na 3 jaar is voor het eerst de garagedeur gereinigd, streven is dit ieder jaar te herhalen. 
h) Na 3 jaar zijn voor het eerst de roosters van de garage gereinigd, streven is dit ieder jaar te 

herhalen. 
i) Na 3 jaar zijn voor het eerst de betonnen muren bij berging en in de parkeergarage 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. 
Afgelopen jaar hebben we geïnventariseerd welke fotocollage er wel en niet op de site openbaar 
mogen staan, de huidige collages staan met toestemming van de bewoners op de site. 
Nieuwe collages zoals van het bezoek aan Smook en Smaak zijn pas toegevoegd na toestemming van 
betrokkenen. 
Hieronder vindt u een overzicht van bezoekers aantallen per categorie om een indicatie te hebben 
waar de bezoeker naar op bezoek is. 
Behalve het feit dat het aantal bezoeken inzichtelijk is zien we ook waar de interesse van de bezoekers 
naar uit gaat. 
 
Website te vinden via :  www.dekolonel-ede.com 
5-1-2022 Website De Kolonel     
Totaal Bezoekers 29096 55683 

nummer Website   

de
c-

20
 

ja
n-

22
 

1 Home 10765 18515 
2 De Vereniging 2086 2859 
2a HR Vesteda 0 360 
2b HR MVGM 0 311 
2c Contact vereniging 970 1698 
3 Bestuur BVK 1943 2732 
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4 ALV, Statuten en HR 1032 1514 
4a ALV  956 1437 
4b Statuten 813 1281 
4c HR 629 1118 
4d Begripsbepalingen. 639 1131 
4e SOK 2020 versie 1.1 32 447 
5 Nieuws 1484 2122 
5a Parklaan info 969 1981 
5b Prins Maurits Kazerne 479 1387 
5c World Food Center 933 1767 
5d Bergansiuskazerne 881 1516 
5e De van Essenkazerne 12 947 
5f Ontwikkeling PMK 0 199 
5g De Veluwse Proeftuin 1489 2772 
5h De Geldersestadstuin 0 161 
5i Nieuwbouw Station 44 813 
5j De omgeving 979 1589 
6 Info huren 747 1172 
6a Markt informatie 11 394 
6b Maatregelen ministerie 8 372 
6c Huurcommissie 9 359 
6d Servicekosten 10 395 
6e Huurverhoging 2021 5 357 
7 Klankbordgroep 403 739 
8 Verhuur maatschappij 809 1249 
8a Spoedmeldingen 0 399 
8b Huurders onderzoek 0 295 
9 Contact   471 979 
10 Foto collage 967 1553 
10a Smook en Smaak 0 675 
10b Foto's van de Buurt 0 2318 
10c Plantenbakken 0 4863 
10d Foto's Parklaan 59 1103 
10e Tuin geschikt maken 1384 2589 
10f Oprichting 3660 5684 
10g Kick-off BVK 2018 2294 3647 
10h Bouw de Kolonel 4170 6803 
10i Foto entree kerst 0 1064 
11 Huurders info 1003 1462 
11a Nieuwsbrieven 683 1229 
11b Werking AED 0 391 
11c Garantie verl afzuigkap 942 1394 
11d Gebruik CV 825 1251 
11e Lamp fietsenbox 144 459 
11f Kiep en kantelramen 704 1055 
11g Handdoek radiatoren 395 864 
12 WOZ Waarde 685 1049 
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16e Financieel verslag 2021 BVK: 
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                                                       Origineel in bezit penningmeester. 


