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Verslag         99649 – ABC2 
 
van de 2e ledenvergadering van de Vereniging van eigenaars Flatgebouw Admiraal de 

Ruyterweg 20a t/m 30e te Rotterdam    

 

Locatie: Portiek Admiraal de Ruyterweg 20 - 22, 3031AC Rotterdam 

Datum:  vrijdag 13 mei 2016, aanvang 09:00 uur 

 

     

01. Opening vergadering 

 De heer K. Soekimin, VvE manager van VP&A Vastgoedmanagement BV (hierna te 

noemen: de beheerder) zit de 2e ledenvergadering voor en heet de aanwezigen van harte 

welkom.  

In de vergadering van 5 april jl. werd het quorum niet behaald en konden er geen besluiten 

worden genomen. In verwijzing naar artikel 37 lid 5 van vigerend splitsingsreglement zal 

in deze vergadering over de aanhangige onderwerpen een besluit kunnen worden 

genomen ongeacht het aantal stemmen, dat ter vergadering kan worden uitgebracht. 

 

De beheerder stelt voor het verslag van deze vergadering door te lopen en de daarin 

geformuleerde voorgenomen besluiten te bekrachtigen. De vergadering kan hiermee 

instemmen. 

   

 Besluiten  

160513.0101 Agenda van ALV 5 april 2016 goedgekeurd en vastgesteld 

160513.0301 Benoeming de heer M. van Rijn (20E) en mevr. M. Soeriowardojo (26 E) 

   – algemeen bestuurslid 

160513.0401 Verslag ALV (1) 9.06.2015 goedgekeurd en vastgesteld 

160513.0402 Verslag ALV (2) 29.06.2015 goedgekeurd en vastgesteld 

160513.0501 Jaarstukken 2015 goedgekeurd en vastgesteld 

160513.0502 Exploitatieresultaat 2015 ten gunste/ laste van Reserve 

160513.0503 Decharge bestuur/ beheerder voor gevoerd financieel beleid 2015 

160513.0601 Herbenoeming KC2016: dhr. A. Schalker (28B) en mw. I. Mahn (30C) 

160513.0702 Opstellen MJOP doorschuiven volgende ALV 

160513.0703 Mandaat bestuur opdracht inspectie riolerings- en standleidingen € 

54.650,- + 10% i.v.m. meerkosten 

160513.0704 Mandaat onderzoek galerij-/ balkonvloeren ad. € 2.500,- 

160513.0801 Begroting 2016 na toelichting goedgekeurd en vastgesteld 

160513.0802 Ingangsdatum VvE-bijdragen 2016 per 01.07.2016  

160513.0901 Machtiging VP&A tot treffen incassomaatregelen 2016 

 

  

02. Sluiting. 

Niets meer aan de orde zijnde wordt een ieder bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng.  


