
NOTULEN 
 

Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaren Wormerveerstraat 65 t/m 85, gehouden op 

dinsdag 28 januari 2020, om 19:30 uur in de Wormerveerstraat 63 te Den Haag. 

 

Aanwezig, c.q. vertegenwoordigd, zijn 6 stemmen aanwezig zodat rechtsgeldige besluiten kunnen worden 

genomen. Tevens is aanwezig M.K.B.M. Kiesenberg en R.R. Kiesenberg van Kiesenberg V.v.E. beheer 

als administrateur. 

1. opening 
 

Om 19:30 uur opent de heer Kiesenberg, de vergadering met een woord van welkom. En zit de 

vergadering voor. 

2. mededelingen 

De heer Kiesenberg geeft aan dat afgelopen jaar mevrouw Jonker is overleden. De heer Jonker geeft een 

korte toelichting.  

3. ingekomen stukken 

Er is een afmelding van Familie Ek binnengekomen.  

4. Goedkeuring notulen vorige vergadering 

De vorige notulen wordt goedgekeurd met dank aan de notulist.  

 

5. Groot onderhoud 
Afgelopen jaar is er groot onderhoud gepleegd aan het pand. Er is geschilderd en de portiekverlichting is 

vervangen. Dit is allemaal naar tevredenheid uitgevoerd.  

6. Jaarrekening 

Op de jaarrekening staat een post van € 830,- open met te vorderen maandelijkse bijdragen. Deze post is 

inmiddels ontvangen. Er wordt decharge verleend aan het bestuur met name Kiesenberg V.v.E. beheer. 

 
7. Begroting 
De maandelijkse bijdragen zijn dit jaar iets hoger, dit komt door de hogere schoonmaakkosten van het 

portiek. De vereniging is akkoord met de verhoging en keurt de begroting goed.  

8. Rondvraag 

- De heer Knuit geeft aan dat hij overlast ervaart van zijn onderburen door een sterke wietlucht.  

  Tevens meld hij dat de huurders ook in de keldergang wiet roken.  

  De vraag is of hier iets aan gedaan kan worden.  

  Deze klacht zal aan de eigenaar worden doorgegeven met het verzoek de huurder hierop aan te spreken. 

- Mevrouw Paalvast geeft aan dat zij gaat verhuizen en dat dit haar laatste vergadering is.  

- De heer Jonker geeft aan dat dit ook voor hem de laatste keer is dat hij aanwezig is op de vergadering.  

9. Sluiting 

19:45 sluiting met dank aan de familie Knuit voor de gastvrijheid.  

 




