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Notulen    ALV 2022                                                                                      
 
Datum      :  13-02-2022     
 
Betreft      :  Algemene Ledenvergadering BVK. 
  
Aanwezig :   36 bewoners per mail voorzien van alle data en 1 nieuwe bewoner via hard copy. 
         25 leden hebben gebruik gemaakt van hun stemrecht.  
Afwezig    :  nvt. 
 
Bijlage(n) :    uitslag stemming (bijlage 1) 
 
 
1e Opening: 
Ondanks het feit dat de voorzitter de leden niet persoonlijk kon toespreken heeft hij middels de agenda 
een ieder een gezond en gelukkig 2022 toe gewenst. Op deze wijze staan we toch nog graag even stil bij de 
mensen die ons in 2021 zijn ontvallen, waarbij de beperkende omstandigheden bij het afscheid en uitvaart 
het verlies niet makkelijker hebben gemaakt. 
Ook was er een woord van beterschap voor enkele van onze bewoners sukkelen met hun gezondheid en 
op dit moment weer langzamerhand aan de beterende hand zijn. Tevens een woord van welkom aan 
nieuwe bewoners, zowel als bewoner van de Kolonel als nieuwe burger in de maatschappij. 
Deze wat onpersoonlijke digitale manier van communiceren was op dit moment onze beste mogelijkheid 
om met u besluiten te nemen en als bestuur verantwoording af te leggen. 
 
2e Mededelingen: 
a) Wijziging schoonmaak contract van Kroon naar de firma DROS. 
     Per 1 april 2022 wordt het contract van Kroon ontbonden. 
     Medio februari 2022 zal een overeenkomst voor de firma DROS worden afgesloten. 
     Fa DROS neemt dan de schoonmaak, raambewassing en het schoonmaken van de dakgoten voor zijn  
     rekening. 
b) De verhuurder heeft laten weten dat de levering van filters wtw installatie via v/d Sluis en verrekening  
     via de servicekosten bij de volgende onderhoudsbeurt zal plaats vinden.. 
c)  De verhuurder geeft aan dat het overleg met de nieuwbouw aannemer in een vergevorderd stadium is  
     aangaande de aanpak van de z.g. bollingen op de hoeken bij de ramen. Op het moment dat er meer  
     duidelijkheid is zal de BVK en de bewoners hierover worden geïnformeerd. 
d)  De verhuurder heeft laten weten geen 24 uurs contract voor de garagedeur met Alsta Nassau te   
     hebben. Spoed storingen komen via het Vesteda systeem  of direct bij de firma Pactum terecht. In de   
      bevestiging van de melding staat het telefoon nummer nogmaals vermeld. 
     Uit veiligheidsrisico wordt het niet kunnen openen als prio beoordeeld.  
     Na een defect aan het tandwiel van de motor zijn inmiddels de overige kabels en besturingsunit  
     vervangen en is de deur van een zwaardere motor voorzien.      
e)  De firma Groendus heeft de installatie van zonnepanelen op verzoek van Vesteda aan een onderzoek  
     onderworpen. De bevindingen uit het rapport zijn gedeeld met de nieuwbouw aannemer met het   
     verzoek de inspectie punten te verhelpen.  Tevens is de aannemer verzocht een (destructief) onderzoek   
     te laten uitvoeren om aan te tonen of deze ook volgens de richtlijnen zijn aangebracht. 
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3e Ingekomen en uitgaande stukken: 
a) Digitale Nieuwjaars bijeenkomst Vesteda op 20 januari 2022. 
b) Bedankjes voor de kerst en beterschapskaarten. 
 
4e Vaststelling notulen ALV 2021: 
Geen op en of aanmerkingen op de notulen. 
Met dank aan notulist A.P. de Knegt zijn de notulen goedgekeurd.  
 
5e Jaarverslag 2021: 
Met dank aan de secretaris is het jaarverslag zonder op en of aanmerkingen goedgekeurd. 
 
6e Financieel verslag BVK 2021 
Met dank aan penningmeester Gert Meurs is het jaarverslag zonder op en aanmerkingen goed gekeurd. 
Bij stemming is door 24 van de 25 stemmers decharge aan het bestuur verleent. 
 
7e Kascontrole: 
De kascontrole commissie bestond dit jaar uit Rob van der Beijl en Arjon van Akkeren, zij hebben de kas 
gecontroleerd en goedgekeurd, kopie van parafen zijn toegevoegd aan het financieel jaarverslag, kopie 
opgenomen in het goedgekeurde jaarverslag. 
Wij danken beide voor de genomen moeite. 
Volgens de statuten treed het eerste lid af en wordt opgevolgd door het tweede lid, normaal schuift de 
reserve dan door naar tweede lid en kiezen we een nieuwe reserve. 
Door omstandigheden gedwongen, hebben we deze ALV gezocht en gevonden een tweede lid en reserve. 
Rob schuift als tweede lid door naar eerste lid voor 2022, Co Vink heeft zich beschikbaar gesteld en is voor 
2022 als tweede lid genoteerd , Johanna Ittmann heeft zich ook aangemeld en is als reserve kas controle 
lid genoteerd. 
 
8e Plan van aanpak 2022: 
Het plan van aanpak is goedgekeurd. 
Hierbij zijn de volgende zaken uitgelicht en besproken: 
 
Huurprijsbeleid: 
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. 
 
Op basis van de overlegwet verwachten we eind februari 2022 een informatie brief aangaande het 
huurprijs-beleid van Vesteda. Het bestuur heeft op de ALV bewoners gevraagd, deel uit te willen maken 
van een klankboord groep die dit beleid wil toetsen en indien noodzakelijk een breed gedragen 
bezwaarschrift op te stellen. Vooraf zal het bestuur vastleggen in een notitie “referentie kader 
klankboordgroep” wat er van de betrokenen wordt verwacht. Gert Meurs, penningmeester van de BVK 
heeft zich voor ook voor de klankboordgroep aangemeld en zal na het ontvangen van de brief het 
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initiatiefnemen om iedereen met gebruik van de middelen van de BVK bij elkaar te roepen en te voorzien 
van de juiste info. In gezamenlijk overleg kunnen zij dan de verder aanpak vaststellen. 
Aangemeld hebben zich A. van Akkeren,  W. Albers, M. van Roekel, J.Randewijk en B.Scherrenburg. 
 
Papiercontainer. 
Vanaf de aanvang van het beschikbaar komen van het complex hebben we de mogelijkheid ons oude 
papier in de rolcontainer te kunnen aanbieden. De laatste 3 jaar onder de hoede van Astrid en John wordt 
deze iedere woensdag aan de weg gezet. Gezien de toekomstige ontwikkelingen is het wenselijk indien er 
meerdere bewoners hiervoor beschikbaar zouden zijn. Mocht dit niet mogelijk zijn geweest dan is het 
noodzakelijk bij de gemeente Ede opnieuw te raden te gaan voor de mogelijkheid van een ondergrondse 
container. Dit lijkt voorlopig niet aan de orde want de volgende personen hebben zich aangemeld om op 
zijn tijd de container buiten te willen zetten n.l. W.Albers, H.Smit, M.v.Roekel, H.Groote, G.Meurs, 
J.Dammers, R.Keuning, C.Fisher en W.Fennis van Ravens.   
Om dit gestroomlijnd plaats te laten vinden zal Hans  in overleg met John en Astrid het voortouw nemen 
om o.a. een groeps App hiervoor op te zetten en wat afspraken te maken over de invulling. 
 
Rondgang Kazerneterreinen. 
Het Militair Platform verzorgt rondleidingen op aanvraag over de kazerneterreinen. 
Het bestuur heeft deze ALV gepeild of er onder de bewoners interesse is om hier aan deel te nemen ten 
einde kennis te vergaren over onze eigen woon omgeving. 
Middels het stemformulier hebben wij 10 aanmeldingen ontvangen waarbij de interesse voor een 
rondgang is uitgesproken. 
Het bestuur zal de mogelijkheden bekijken welke er zijn bij het militair platform en komen met een 
voorstel, tevens zal zij een alternatief voorstel voorleggen omdat Harry Groote heeft aangeboden 
eventueel deze rondleiding te willen verzorgen, daar hij in zijn actieve loopbaan bij defensie ook deze 
kazernes heeft mogen bezoeken / bewonen. 
  
GSM module lift. 
Op dit moment maken we voor de lift gebruik van een vaste telefoonlijn, hiervoor betalen we € 629,20 
inclusief BTW. In veel complexen in Nederland wordt inmiddels gebruik gemaakt van GSM modules met 
een antenne voor ontvangst en bereik op het dak. De verbinding wijzigt maar de voorzieningen in de lift 
blijven het zelfde. Op verzoek van het bestuur van de BVK heeft Vesteda navraag gedaan naar de kosten 
deze voorziening. De jaarlijkse kosten voor deze twee modules zijn  € 375,78. 
Het overstappen is financieel voordeliger en kan door Vesteda worden geregeld. 
Bij het overstappen is waarschijnlijk wel een overlap in weken nodig omdat plaatsing, opzegging etc vaak 
niet op elkaar aansluiten. 
Van de 25 uitgebrachte stemmen hebben er 20 voor gestemd, 4 tegen en 1 blanco. 
Er is onder de tegen stemmers een duidelijke zorg over de werking zodat bij invoering geborgd zal moeten 
worden dat zoals vastgelegd in eerdere onderzoeken dat dit plaats vindt conform paragraaf 14.2.3 van de 
Europese geharmoniseerde norm NEN-EN 81.  
Hierin is onder andere vastgelegd dat het mobiele netwerk gelijkwaardig is aan de vaste verbinding. 
Er voldoende signaalontvangst moet zijn over de gehele hefhoogte van de lift 
Bij stroomuitval de voortdurende werking voor tenminste 1 uur gegarandeerd moet zijn. 
De verplichting tot het eens in de 3 dagen automatisch testen van het systeem, inclusief melding aan het 
lift-onderhoudbedrijf. 
Het bestuur zal informeren bij Vesteda naar de ervaring bij de andere complexen waar dit reeds is 
toegepast, tevens zullen met Vesteda in overleg treden of de huidige stem uitslag voldoende is voor de 
vervanging en of dat ook hier de 2/3 regeling van uit te brengen stemmen op toegepast dient te worden. 
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Gebruik van deuren naar berging en garage. 
Deuren van het trappenhuis zijn voorzien van sloten tijdens het defect aan de garagedeur. 
Van uit de bewoners is de vraag gekomen of dit omgezet kan worden naar een permanente situatie 
omwille van de veiligheid in het gebouw. Uit oogpunt van veiligheid in het gebouw is het wenselijk dat alle 
drie deuren aan de buitenzijde voorzien zijn van een vaste knop zodat bij vertrek de deur vanzelf sluit en 
alleen te openen is met een sleutel. ( zie tekening ). Aan de binnenzijde een klink om de deur te openen. 
In dit geval hoeven de deuren niet op slot gedaan te worden , maar is betreden van uit de garage zonder 
sleutel niet mogelijk. Het beslag van de bergingen zou gedraaid moeten worden en het beslag van beide 
andere deuren zou vervangen moeten worden. 
Er zijn circuleren verschillende versies over de reden waarvoor de sloten eerder verwijderd zijn, waaronder 
het feit dat de parkeergarage bij het afsluiten van de deuren, buiten het gebruik van de ontgrendeling van 
de garagedeur bij stroom uitval alleen nog maar over de vluchtweg beschikt via de achterzijde van de 
garage.   
 

  
 
Het bestuur zal eerst bij Vesteda informeren of de laatst genoemde reden inderdaad van toepassing is op 
onze parkeergarage, waarbij dan het instant houden van vluchtwegen prevaleert boven veiligheid in het 
gebouw. Indien de verhuurder hier geen problemen voorziet dan zal het bestuur een bewoners 
raadpleging houden over de wens van het al dan niet afsluiten van de deuren. 
 
Vervangen ALV bijeenkomst. 
Vooruitlopend en onder voorbehoud van versoepeling van de corona maatregelen is het plan van het 
bestuur om in het tweede deel van de maand mei 2022 een gezellige bijeenkomst te organiseren. 
Voor deze bijeenkomst zullen wij in overleg met Vesteda bij voorkeur gebruik gaan maken van de ruimte 
buiten. Jeannette van Roekel zal hierbij het voortouw nemen en zal te zijner tijd vrijwilligers onder de 
bewoners gaan werven. 
 
9e Begroting: 
Leden zijn blij dat de contributie voor 2022 op € 10,00 per appartement blijft. 
Met dank aan de penningmeester is de begroting goed gekeurd. 
Voor het voldoen van uw contributie ontvangt u eind februari 2022 een verzoek tot betaling per mail. 
Om in aanmerking te komen voor de voordeur bijdrage van Vesteda (€ 410,00 ) zal de BVK een jaarverslag, 
financieel verslag, activiteitenplan (Plan van aanpak) , Agenda ALV en Notulen ALV voor 1 maart 2022 aan 
de verhuurder leveren. 
.  
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10e Bestuursverkiezing: 
Gert Meurs was als penningmeester weer voor 3 jaar herkiesbaar. 
Er is door 23 bewoners mee ingestemd.. 
 
De vacature voor het vijfde lid van het bestuur is deze ALV niet ingevuld. 
Na aanpassing statuten in 2021 geeft dit ook geen problemen en heeft het geen invloed op functioneren 
van het bestuur. 
 
11e Overige zaken: 
 
AED training. 
De voorzitter heeft het militair platform op de hoogte gesteld van het feit dat we inmiddels een bewoner 
in ons midden hebben welke ook instructie voor het gebruik van de AED kan geven. 
Gert Meurs heeft inmiddels met bewoner Co Vink wat zaken besproken over de uitvoering. 
Het uitgangspunt is dat we een datum vaststellen en afhankelijk van de corona maatregelen het aantal 
deelnemers kunnen bepalen waarna diegene welke reeds direct of indirect te kennen hebben gegeven 
deel te willen nemen aan de instructie benaderen of het hen op dat moment ook schikt. 
 
12e Website: 
Er zijn geen opmerkingen over het beheer van de website ontvangen.. 
Voorlopig blijft de secretaris de beheerder. 
Nieuwe zaken en ideeën blijven welkom. 
 
13e Rondvraag: 
Er zijn geen aanvullende zaken aan de orde gesteld. 
 
14e Sluiting: 
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 voelt.  
Wij hopen dat de leden met eenzelfde gevoel hierop terugkijken. 
Er hebben 25 leden gebruik gemaakt van het recht om te stemmen 
Zoals u weet kunt u zaken die ons allen betreffen altijd bij het bestuur aankaarten. 
Lang deze weg danken de voorzitter en de overige bestuursleden u voor uw bijdragen en hopen dat u met 
ons nog lang van het woongenot in de Kolonel te mogen genieten. 
 
Ter info: 
Van alle uitslagen van stemmingen heeft u per onderdeel een opsomming gezien, hieronder vindt u 
schematisch een totaal van uitgebrachte stemmen per onderdeel. 
Een overzicht van individuele formulieren worden in verband met APV niet in breed gezelschap gedeeld, 
echter een totaalbeeld kunnen we zoals ook op een normale ALV van toepassing kunnen we u wel bieden, 
zie bijlage 1. 
Mocht u zich willen overtuigen van de geldigheid van de uitslag dan zijn (de formulieren) ze na afspraak 
met de secretaris beschikbaar om ingezien te worden.  
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Bijlage 1 

 


