Algemene ledenvergadering PK1 en PK2
13 december 2021

Agenda
1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Vaststelling aanwezige stemmen

3.

Mededelingen:
- Oproep voor kandidaten voor de werkgroep Laadpalen
- Oproep voor de uitbreiding van onze Technische Commissie
- Notitie uitoefening stemrecht in de vve met toelichting

4.

Notulen ALV 1 november 2021

5.

Tweede stemronde inzake goedkeuring jaarrekeningen 2019 en 2020

6.

Uitbesteding financiële administratie

7.

Toelichting op de begroting 2022, inclusief de memo over het reservefonds

8.

Vaststellen van de begroting 2022

9.

Verhuur van motorparkeerplaatsen

10. Rondvraag
11. Sluiting
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2. Vaststellen aanwezige stemmen
Vereiste aantal stemmen voor geldig besluit:
zie Notitie Stemmen in de ALV PK 1&2 op 13
december 2021.
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6. Uitbesteding financiële
administratie
Toelich(ng:
Vanwege het vertrek van Meine als penningmeester is het gewenst de ﬁnanciële administra(e
van zowel PK1 als PK2 uit te besteden. In de begro(ng is hiervoor een geschat bedrag van € 5.000
opgenomen.
Inmiddels zijn enkele gesprekken gevoerd met gegadigden, maar er moet nog een keuze worden
gemaakt. Criteria daarvoor zijn:
• Prijs: hoogte van oﬀerte en mate van voorspelbaarheid (geen hoge nafacturering)
• kwaliteit: te verwachten juiste, (jdige en volledige verwerking en het nakomen van afspraken
• Doorgroeimogelijkheden naar:
–
–
–

•

andere VvE's van Welgelegen Haven
betere processen (zoals communica(e naar leden)
meer processen (zoals technisch beheer)

con(nuïteit: solide organisa(e, dienstverlening niet persoonsgebonden

Het bestuur vraagt mandaat tot een bedrag van € 7.500 om op basis van deze criteria
een organisa9e te selecteren.
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7. Begro)ng 2022

Toelich)ng RFGO (reservefonds groot onderhoud)

De hoogte van het RFGO is arbitrair.
Onderzekerheden in berekening RFGO:
• Levensduur, mede afhankelijk van gebruik
• Kosten bij onderhoud/vervanging
• Inflatie, of goedkoper door nieuwe techniek
• Te ontvangen rente op fonds
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7. Begroting 2022
Toelichting opzet RFGO
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7. Begro)ng 2022

Posten buiten RFGO gehouden
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7. Begroting 2022
Toelichting grondslagen

•
•
•
•
•

Omschrijving van bouwkundige of installa>epost
Jaar aanschaf + verwachte levensduur = jaar vervanging
Oﬀerte, met prijspeil van bepaald jaar
Inﬂa>e (schaHng)
Vervangingswaarde = oﬀerte + inﬂa>e
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7. Begroting 2022

Toelichting reservering RFGO
• Vervangingswaarde =
offerte + inflatie
• Jaarlijkse reservering =
waarde / levensduur
• Reservering einde jaar =
vervangingswaarde naar
verstreken levensduur
• Gewenste reservering =
PK1 70%, PK2 30%
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7. Begro)ng 2022

Toelich)ng verwachte stand RFGO

• Stand begin + dota)e + rente -/- vervanging = stand eind
• Stand eind -/- gewenste stand = verschil
• Bij s)jging jaarlijkse bijdrage met 10% loopt nega)ef
verschil nog verder op, daarna daalt het.
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7. Begro)ng 2022
Stand RFGO te laag

Redenen:
• Financiering BMI nog niet gecompenseerd
• Jaarlijkse dotatie lager dan berekende jaarlijkse reservering
• Inflatie over vervangingswaarde veel hoger dan rente over
opgebouwd fonds
Dus er is hogere dotatie aan het RFGO nodig en daarom moet
de bijdrage verhoogd worden.
Bovendien is het gewenst een (financiële) commissie in te
stellen die de uitgangspunten voor het RFGO opnieuw
overweegt en onderzoekt of en hoe het rendement op het
RFGO kan worden verbeterd.
NB: daarnaast is belangrijk deel van de onderhoudsposten buiten berekening
RFGO gehouden.
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8. Vaststelling begrotingen
PK1 en PK2 voor 2022
BegroMng 2022:
• Bedragen geactualiseerd, o.a.
vanwege aangepast onderhoudscontract na uitbreiding BMI
• Extra kosten uitbesteding ﬁnanciële
administraMe, schaTng € 5.000
• Hogere reservering groot
onderhoud
Voorstellen:
• Voornemen groot onderhoud uit
RFGO in 2022:
– vervanging toegangsdeur en
sleuteluitgiYe-systeem, en
– groot onderhoud relais en
ontruimingsinstallaMe,
– in totaal € 87.900

•

Verhoging bijdrage met 15% tot
€ 6,26 per breukdeel per maand.

Begrotingspost

2022

2020

Kleinonderhoud bouwkundig

500

1.000

Kleinonderhoud installaties

500

2.000

Brandmeldinstallatie

6.500

4.500

Ventilatieapparatuur

3.000

4.000

Toegangsdeur onderhoud

1.500

2.500

Verlichting onderhoud

1.200

500

10.000

7.000

5.000

-

800

-

20.785

18.954

Elektriciteit
Uitbesteding financiële admininstratie
Opbrengst elektriciteit laadpunten
Reservering groot onderhoud
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9. Verhuur
motorparkeerplaatsen
Toelichting:
• Aantal beschikbare plaatsen: 3 (in PK1, tussen pp11 en pp30)
• Parkeerplaats mag alleen worden gebruikt voor het stallen van een
motorrijwiel
• Huur is gelijk aan de servicekosten van 3 breukdelen, volgens de
voorgestelde begroting van 2022 € 18,78 per maand.
• De voorwaarden voor de huur worden in een huurcontract geregeld.
• Aanmelding uiterlijk 10 december bij Meine: mjdeheij@gmail.com .
• Bij meer dan 3 gegadigden zullen de parkeerplaatsen via loting worden
toegewezen.
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Afsluiting
10. Rondvraag
11. Sluiting
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