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Voorwoord	
Voor	u	 ligt	het	 jaarverslag	2014.	Na	een	heel	druk	en	vooruitstrevend	 jaar	heeft	het	bestuur	hard	

gewerkt	 om	 zaken	 op	 orde	 te	 krijgen.	 Er	 zijn	 nog	 verschillende	 onderwerpen	 die	 nog	 opgepakt	

moeten	worden	maar	het	bestuur	is	zeer	tevreden	met	hoe	het	jaar	is	verlopen.	Met	dit	document	

sluiten	wij	het	desbetreffende	jaar	af	en	kijken	wij	vooruit	naar	de	volgende	jaar.		

Het	 jaarverslag	 wordt	 bijna	 een	 jaar	 later	 gepubliceerd	 wegens	 verschillende	 wisseling	 in	 het	

dagelijks	bestuur.	

Wij	hopen	doormiddel	van	dit	verslag	u	als	lezer	voldoende	te	kunnen	informeren	en	onze	keuzes	te	

verantwoorden.	Als	 laatst	willen	wij	Stadswonen	en	alle	andere	partners	bedanken	voor	de	goede	

samenwerking.	 	
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Inleiding	
	

Dit	is	het	jaarverslag	van	het	woongebouw	Boezemsingel.	Het	verslag	geeft	Stadswonen	Rotterdam	

en	bewoners	 inzicht	 in	het	uitgevoerde	beleid	 in	het	 jaar	2014.	Het	 jaarverslag	 is	onderverdeeld	 in	

vijf	hoofdthema’s;	bestuurlijk,	sociaal,	technisch,	financieel	beleid	en	werkzaamheden.		
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A Het	Gebouw	
Rustig gelegen aan de gelijknamige Boezemsingel. Het centrum is op steenworp afstand 
en met de fiets zijn meerdere onderwijsinstellingen goed te bereiken. Bus- en tramhaltes 
zijn op loopafstand. 

 

1 Pand	kenmerken	
	

Onderwerp	 Omschrijving	

Adres	 Van	Meekerenstraat	52	t/m	130	

Gebied	 Centrum	Noord	

Soort	woongebouw	 Middelgroot	

Woonlagen	 6	

Beheervorm	 Wooncommissie	

Doelgroep(en)	 ⎯ Short	stay	
⎯ Studenten	HBO	
⎯ WO	in	Rotterdam	

	 	

Aantal	kamer's					 115	

Aantal	studio's	 24	

Aantal	appartementen	 23	

Aantal	shortstay	kamers	 6	

	 	

Faciliteiten	 ⎯ Fietsenberging	aanwezig	
⎯ Parkeerfaciliteiten 
⎯ Voldoende	parkeergelegenheid	voor	en	om	het	gebouw,	parkeren	met	

parkeervergunning 
⎯ Gemeenschappelijke	buitenruimten 
⎯ Er	is	een	dakterras	aanwezig 
⎯ Lift aanwezig 
⎯ Gemeenschappelijke	wasmachines	en	-drogers	aanwezig 
⎯ Veiligheid	door	camera	toezicht 
⎯ Politie	Keurmerk	Veilig	Wonen	(PKVW) 
⎯ Internet (via Kennis	Glas	aanwezig) 
⎯ Digitaal	mededelingenbord	
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2 Huurprijzen	/	Afmetingen¹	/	Huurtoeslag²	
	

  studio 1 appartement kamer 
Gem. kale huur € 288,24 € 377,01 € 205,38 

Servicekosten € 145,40 € 176,59 € 146,83 
Gem. totale huur € 433,64 € 553,60 € 352,21 

Huurtoeslag 
mogelijk 

Ja Ja Ja 

Gemiddelde 
oppervlakte 

29 m² 37 m² 19 m² 

Stoffering Ja Ja Ja 
Eigen keuken Ja Ja Nee 

Keuken inventaris Ja Ja Ja 

Meubilair Nee Nee Nee 
Eigen badkamer Ja Ja Nee 

Eigen toilet Ja Ja Nee 

Huurperiode 	 	 	

 

 

  studio 1 
(shortstay) 

appartement 
(shortstay) 

kamer 
(shortstay) 

Gem. kale huur € 0,00 € 0,00 € 270,53 

Servicekosten € 0,00 € 0,00 € 148,58 
Gem. totale huur € 0,00 € 0,00 € 419,11 

Gemiddelde 
oppervlakte 

0 m² 0 m² 20 m² 

Stoffering Ja Ja Ja 

Eigen keuken Ja Ja Nee 

Keuken inventaris Ja Ja Ja 
Meubilair Nee Nee Nee 

Eigen badkamer Ja Ja Nee 

Eigen toilet Ja Ja Nee 
Huurperiode maximaal 1 jaar maximaal 1 jaar maximaal 1 jaar 
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B Bestuur	
Het	bestuur	 is	onder	 te	verdelen	 in	een	dagelijks	bestuur	en	een	algemeen	bestuur.	De	dagelijkse	

bestuurders	maken	 ook	 deel	 uit	 van	 het	 algemeen	 bestuur.	 Het	 beleid	wordt	 door	 het	 algemeen	

bestuur	vastgesteld	en	uitgevoerd	door	het	dagelijkse	bestuur.	De	algemene	bestuursleden	hebben	

daarnaast	 ook	 de	 taak	 om	 toezicht	 te	 houden	 op	 de	 uitvoering	 van	 de	 taken	 van	 het	 dagelijks	

bestuur.	 Zij	 sturen	 de	 dagelijkse	 bestuursleden	 aan	 en	 geven	 ondersteuning	 bij	 de	 uitvoering	 en	

organisatie	van	activiteiten.	In	het	jaar	2014	hebben	algemene	bestuursleden	meegeholpen	met	de	

hygiënecontrole,	het	organiseren	van	de	bewonersactiviteiten	en	diverse	opruimwerkzaamheden.		

3 Bestuurssamenstelling	
In	 dit	 onderdeel	 volgt	 als	 eerst	 de	 samenstelling	 van	 het	 bestuur	 ten	 tijde	 van	 het	 opstellen	 en	

goedkeuren	van	dit	jaarverslag	en	de	bestuurssamenstelling	in	het	jaar	2014.	

3.1 Huidige	bestuurssamenstelling	

Dagelijks	bestuur	

Naam	 Functie	 Benoemd	op	

Jai’rus	Barry	 Voorzitter	-	Beheerder		
(Algemeen	en	Sociale	zaken)	
Bestuurslid		

31-10-2013	
	

10-05-2010	(WoCo:	sept-2009)	

Benedict	Hennep	

	

Secretaris	–	Assistent	beheerder	
(Technische	zaken)	
Bestuurslid	

13-05-2014	
	

	

Teun	Steenbergen	 Penningmeester	
(Financiële	zaken)	
Bestuurslid	

19-12-2015	

	

Algemene	bestuursleden	

Naam	 Bijzondere	functie	 Benoemd	per	

Zoë	Nicolaas	 Administratieve	Ondersteuner	
Bestuurslid	

10-03-2015	

	

3.2 Bestuurssamenstelling	2014	

In	dit	onderdeel	wordt	een	overzicht	gegeven	van	alle	bestuursleden	gedurende	het	jaar	2014.	

In	2014	bestond	de	wooncommissie	voornamelijk	uit	acht	leden.	Het	Dagelijks	bestuur	bestond	uit	
dhr.	JJ	Barry	als	voorzitter	en	beheerder,	dhr.	Hennep	als	secretaris	en	assistent	beheerder	en	dhr.		
Hut	als	penningmeester.		De	algemene	bestuursleden	bestonden	uit	dhr.	van	der	Velden,	mw.	
Stelea,	mw.	Simons	en	mw.	Ayoubi.		
	
De	vereniging	was	van	09-09-2014	tot	09-03-2015	zonder	een	penningmester.	Dhr.	Hut	heeft	per	09-
09-2015	zijn	functie	als	penningmeester	per	whatsapp-bericht	opgezegd	wegens	drukte	op	zijn	
stage.	In	de	periode	09-09-2014	tot	09-03-2015	werden	bijzondere	betalingen	gedaan	door	de	
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voorzitter.	Helaas	zijn	de	financiële	stukken	zoals	bonnen	nooit	ingeleverd	door	dhr.	Hut.	Wel	zijn	
alle	transacties	giraal	gebeurt	en	er	zijn	geen	verdenkingen	van	fraude.			
	
Ook	is	geconstateerd	door	de	voorzitter	dat	mw.	Simons	niet	ingeschreven	stond	bij	de	KVK	als	
bestuurder	van	de	vereniging.	Hetzelfde	geldt	voor	mw.	Stelea	en	mw.	Geerman,	zij	konden	pas	per	
datum	01-11-2013	worden	geinschreven	worden	bij	de	KVK.		
	

Bijzondere	wijzigingen	tot	01-06-2015	

Naam	 Bijzondere	functie	 Benoemd	per	

Niko	van	der	Velden	 Bestuurslid	 Feb-2005		t/m	04-05-2015	

Nicole	Stelea	 Bestuurslid	 2010	t/m	04-05-2015	

Mehdi	el	Manouzi	 Bestuurslid	 04-12-2013	t/m	1-12-2015	

Matthijs	Hut	 Bestuurslid	 08-10-2013	t/m	10-03-2015	

Naomi	Simons	 Bestuurslid	 2012	t/m	06-04-2015	

Noura	Ayoubi	 Bestuurslid	 10-12-2012	t/m	17-02-2015	

Luz	Geerman	 Bestuurslid	 07-02-2011	t/m	01-07-2014	

	
	

4 Vergaderingen	

4.1 Bestuursvergaderingen	

Het	 algemeen	 bestuur	 vergadert	 elke	 eerste	 maandag	 van	 de	maand.	 De	 vergadering	 begint	 om	

21:00	 uur	 en	 duurt	 gemiddeld	 drie	 uur.	 Daarnaast	 vergadert	 het	 dagelijks	 bestuur	 regelmatig	 per	

maand.	

Het	 algemeen	 bestuur	 heeft	 gekozen	 voor	 een	 meer	 gestructureerde	 werkwijze.	 Een	 werkwijze	

waarbij	 	meer	 inzicht	 en	 transparantie	 gegeven	wordt	 in	 besluiten,	 acties,	werkzaamheden	 en	 de	

financiën.		Deze	werkwijze	leid	soms	tot	wat	langere	bestuursvergaderingen	en	heftige	discussies.			

Veel	notulen	van	2014	zijn	pas	in	het	najaar	van	2015	goedgekeurd	door	vertraging	bij	het	 leveren	

van	de	notulen.	Dit	 is	 de	 reden	dat	 er	 is	 besloten	om	de	administratieve	 taken	 te	 splitsen	 van	de	

assistent	 beheerder.	 Er	 is	 nu	 een	 administratieve	 ondersteuner	 waardoor	 de	 assistent	 beheerder	

zich	kan	focussen	op	de	technische	aspecten	van	zijn	werkzaamheden.		

Het	bestuur	heeft	besloten	om	de	 functie	van	assistent	beheerder	 te	 splitsen	 in	een	administratie	

ondersteuner	 en	 de	 overige	 taken	 blijven	 bij	 de	 assistent	 beheerder.	 Daarnaast	 zullen	 nieuwe	

bestuursleden	 een	 bepaalde	 functie	 hebben	 namelijk,	 of	 administratief,	 technisch,	 ICT,	 of	 het	

ondersteunen	bij	activiteiten.		
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Hier	volgen	de	vergaderdata:	

Vergadering	 Voorzitter	 Notulist	 Type	 Vergadering	 Voorzitter	 Notulist	 Type	

06-01-2014	 Jai'rus	 Luz	 WoCo	 06-10-2014	 Jai'rus	 Benedict	 WoCo	

03-02-2014	 Jai'rus	 Luz	 WoCo	 03-11-2014	 Jai'rus	 Benedict	 WoCo	

03-03-2014	 Jai'rus	 Jai'rus	 WoCo	 01-12-2014	 Jai'rus	 Benedict	 WoCo	

31-03-2014	 Jai'rus	 Bennict	 WoCo	 	 	 	 	

06-05-2014	 Jai'rus	 Benedict	 WoCo	 	 	 	 	

13-05-2014	 Jai'rus	 Benedict	 ABV	 	 	 	 	

02-06-2014	 Jai'rus	 Benedict	 WoCo	 	 	 	 	

07-07-2014	 Jai'rus	 Benedict	 WoCo	 	 	 	 	

01-09-2014	 Jai'rus	 Benedict	 WoCo	 	 	 	 	

Toelichting:	

Afkorting	 Betekenis	

WoCo	 Bestuurvergadering	-	Wooncommissievergadering	

DB	 Dagelijks	bestuurvergadering	

ABV	 Algemeen	bewonersvergadering	

	 Geen	notulen	

	

4.2 Bewonersvergadering	

In	 2014	 is	 er	 één	 bewonersvergadering	 gehouden.	 Deze	 vond	 plaats	 op	 13-05-2014.	 Tijdens	 deze	

vergadering	 kregen	 de	 bewoners	 de	mogelijkheid	 om	 vragen	 te	 stellen	 aan	 het	 dagelijks	 bestuur.		

Centraal	 stond	 het	 goedkeuren	 van	 het	 jaarverslag	 2013.	 Daarnaast	 werden	 bestuursleden	

gedechargeerd	en	geïnstalleerd	voor	het	jaar	2014.	Ook	werden	er	twee	nieuw	kascommissieleden	

aangesteld.	 Het	 bijzondere	 van	 deze	 vergadering	 was	 de	 grote	 opkomst	 en	 betrokkenheid	 van	

bewoners.		

4.3 Overleg	Bestuur	en	Vestia	Stadswonen	

	

Jaarlijks	dienen	er	twee	overleggen	met	Stadswonen	georganiseerd	te	worden.	Eén	specifiek	om	de	
servicekosten	te	bespreken	en	een	ander	om	de	samenwerking	en	voortgang	op	bepaalde	acties	of	
onderwerpen	 tussen	 de	 twee	 organisatie	 te	 bespreken.	 In	 2014	 heeft	 alleen	 een	 servicekosten	
overleg	plaatsgevonden,	wel	zijn	er	meerdere	onderwerpen	besproken	tijdens	dit	overleg.			

Het	overleg	vond	plaat	op	07-05-2014	

Hierbij stuur ik je een overzicht van de gemaakte afspraken: 

Service	kosten	
1. De	 wooncommissie	 neemt	 de	 door	 Vestia	 Stadswonen	 voorgestelde	 percentages	 en	

bedragen,	op	één	na,	voor	de	servicekosten	2014	over.	
Het	verzoek	van	de	commissie	is	om	het	percentage	van	de	kosten	elektra	algemeen	met	
3%	te	verlagen.	Dit	voorstel	wordt	vooralsnog	overgenomen.	

2. Door	de	wooncommissie	is	de	bijdrage	kleine	herstellingenfonds	op	€	2,40	gezet.	
3. Door	de	wooncommissie	is	de	bijdrage	van	het	leefbaarheidsfonds	op	€	1,-		gezet.	

	
Kabel	

4. De	wooncommissie	heeft	aan	Vestia	Stadswonen	aangegeven	dat	de	kosten	van	UPC	als	
te	hoog	wordt	ervaren	voor	wat	wij	als	bewoners	ontvangen.	De	commissie	begrijpt	dat	
er	nog	geen	voortgang	is	naar	alternatieven.			
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Glasbewassing	

5. Opgemerkt	 wordt	 dat	 glasbewassing	 in	 2013	 drie	 maal	 in	 rekening	 wordt	 gebracht	
terwijl	er	feitelijk	maar	twee	keer	per	jaar	de	ramen	worden	gezeemd	
Na	 overleg	 met	 de	 afdeling	 servicekosten	 worden	 de	 facturen	 uit	 2012	 en	 2013	
overlegd.	 Uit	 deze	 facturen	 blijkt	 dat	 de	 glasbewassing	 aan	 het	 eind	 van	 het	 jaar	
plaatsvindt	namelijk	in	december.	
In	2012	is	een	factuur	uit	2011	pas	in	2012	binnengekomen	en	ook	in	dat	jaar	geboekt.	
De	glas	bewassing	eind	2012	is	in	2013	geboekt,	halverwege	het	jaar	vind	er	weer	een	
glasbewassing	plaats.	
De	 factuur	 van	 de	 glasbewassing	 van	 december	 2013	 komt	 in	 december	 2013	 ook	
daadwerkelijk	binnen	en	wordt	ook	in	2013	geboekt.	Dit	verklaart	waarom	er	in	2013	3	
facturen	geboekt	zijn.	
Voorstel	 Vestia	 is	 om	 1	 factuur	 2013	 naar	 2014	 te	 boeken	 zodat	 er	 twee	 facturen	
worden	 doorbelast.	 De	 wooncommissie	 ziet	 hier	 vanaf	 omdat	 de	 rekening	 toch	 wel	
komt.	 	Wel	 is	 het	 verzoek	 om	 er	 in	 de	 toekomst	 er	 voor	 zorg	 te	 dragen	 dat	 er	 in	 1	
boekjaar	maar	2	facturen	worden	doorbelast.	
	

Inventarisfonds	

6. Vestia	 Stadswonen	 heeft	 intern	 een	 werkgroep	 inventarisfonds.	 Deze	 werkt	 op	 dit	
moment	uit	hoe	met	dit	fonds	om	te	gaan.	Inmiddels	zijn	de	terugbetalingen	voldaan.	

	
Groenonderhoud	

7. De	wooncommissie	heeft	in	eerdere	contacten	onder	de	aandacht	gebracht	dat	het	groen	
langs	de	parkeerplaatsen	aan	de	zijde	Boezemsingel	gesnoeid	dient	te	worden.	Dit	geldt	
ook	voor	 twee	struiken	op	de	binnen	plaats	en	één	struik	aan	de	andere	kant	van	het	
pand.	 Vestia	 Stadswonen	 heeft	 aangegeven	 dat	 er	 geen	 onderhoudscontract	 voor	 dit	
groen	is.	Door	de	afdeling	planmatig	onderhoud	is	een	offerte	opgevraagd	om	het	groen	
eenmalig	te	snoeien.	Vestia	Stadswonen	stelt	voor	dat	de	commissie	de	groenstrook	in	
eigen	beheer	neemt.	Wooncommissie	staat	hier	niet	afwijzend	tegenover	maar	wil	graag	
eerst	 de	 offerte	 afwachten	 en	 of	 Vestia	 Rotterdam	 Stadswonen	 ook	 daadwerkelijk	 tot	
opdrachtverstrekking	overgaat.		
	

De	wooncommissie	ondertekende	de	akkoordverklaring	en	het	overleg	werd	afgesloten.	

	

4.4 SHS	Stichtingvergadering	

Er	 zijn	 verschillinde	 vergaderingen	 die	 georganiseerd	 worden	 door	 Stichting	 Huurdersbelang	

Stadswonen	(SHS).	SHS	is	voornamelijk	bezig	met	de	volgende	onderwerpen:		

1. Verkoop	aan	woonstad	

2. Verrekeningen	inventarisfonds		

3. Televisie	en	internet		

4. Warmtewet	

SHS	werd	uitgenodigd	 tijdens	een	algemene	bewonersvergadering	om	 toelichting	 te	gegeven	over	

hun	werkzaamheden.	Als	wooncommissie	zijn	wij	niet	direct	betrokken	bij	een	werkgroep	van	SHS	

maar	wij	laten	onze	mening	horen	tijdens	alle	stichtingvergaderingen.		 	
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C Sociaal	Jaarverslag	

5 Verhuur	
In	 dit	 onderdeel	 zal	 kort	 worden	 stilgestaan	 bij	 de	 gang	 van	 zaken	 rond	 de	 verhuur	 in	 het	

woongebouw	over	het	jaar	2014.	

In	het	werkveld	van	de	verhuur	en	de	hierbij	behorende	werkafspraken	speelt	de	wooncommissie,	in	

de	persoon	van	de	beheerder,	een	belangrijke	rol.	De	beheerder	is	betrokken	bij	de	voordracht	van	

nieuwe	huurders	en	de	uitgifte	van	sleutels.	

In	het	jaar	2014	hebben	er	in	totaal	46	verhuurmutaties	plaatsgevonden.	In	2014	is	de	
samenwerking	op	gebied	van	verhuur	goed	verlopen.		
	

6 Klachtenbehandeling	en	bewonerscontact	

6.1 Spreekuur	

Het	 spreekuur	 is	 bedoeld	 om	 het	 directe	 contact	 tussen	 de	 individuele	 bewoners	 en	 de	

wooncommissie	 te	 bevorderen.	 Om	 te	 voorkomen	 dat	 de	 beheerder	 en	 assistent	 beheerder	

dagelijks	 tijdens	 hun	 studie	 of	 op	 het	 werk	 gestoord	 worden,	 wordt	 er	 een	 wekelijks	 spreekuur	

gehouden	op	maandagavond	van	20:00u	tot	en	met	21:00u.	

Op	 het	 spreekuur	 komen	 diverse	 zaken	 aan	 de	 orde.	 De	 beheerder	 handelt	 in	 opdracht	 van	 de	

wooncommissie	 en	 treedt	 op	 als	 vertegenwoordiger	 en	 belangenbehartiger	 van	 de	 bewoners.	Op	

geen	 enkele	 wijze	 is	 de	 beheerder	 een	 vertegenwoordiger	 van	 Vestia	 Stadswonen,	 ook	 al	 gaan	

bewoners	vaak	hiervan	uit.	De	beheerder	geeft	desgevraagd	voorlichting	en	advies	of	verwijst	naar	

instanties	binnen	of	buiten	Vestia	Stadswonen.	

Naast	het	houden	van	gesprekken	met	bewoners	en	klachtenafhandeling	worden	er	ook	wasmunten	

tijdens	het	spreekuur	verkocht.	Dit	zal	in	de	volgende	paragraaf	toegelicht	worden.	

6.2 Muntverkoop	

In	2009	heeft	het	bestuur	besloten	om	een	wascommissie	 in	het	 leven	te	roepen.	Deze	commissie	

bestaat	 uit	 drie	 personen	 die	 verantwoordelijk	 zijn	 voor	 de	muntadministratie.	 De	 drie	 personen	

hebben	 elk	 een	 specifieke	 functie	 namelijk:	 de	 beheerder	 als	 muntverkoper,	 een	

waspenningmeester	 en	 een	 muntcollector	 die	 de	 munten	 uit	 de	 kasten	 haalt.	 In	 2013	 heeft	 de	

wooncommissie	 geconstateerd	 dat	 het	 gehele	 systeem	 van	 muntverkoop	 een	 betere	 controle	

vereiste.	 De	 vele	 malen	 miscommunicatie	 en	 gebrek	 aan	 administratie	 was	 de	 aanleiding	 om	

duidelijke	afspraken	te	maken	omtrent	het	totaalbedrag	aan	contant	geld	dat	in	kas	gehouden	mag	

worden.		Daarnaast	heeft	het	bestuur	het	om	in	het	jaar	2014	geen	enkel	contant	geld	meer	in	kas	te	

houden	maar	betaling	van	wasmunten	slechts	mogelijk	 is	door	middel	van	pinnen.	 	Ook	dienen	de	

drie	 afzonderlijke	 leden	 van	 de	 wascommissie	 een	 aparte	 administratie	 bij	 te	 houden	 en	 per	

kwartaal	een	controle	te	houden.	Het	voornemen	is	om	de	controle	in	2014	door	de	kascommissie	te	

laten	uitvoeren.	

Daarnaast	heeft	er	een	verandering	 in	de	samenstelling	van	de	wascommissie	plaatsgevonden.	De	

verkooprol	 wordt	 nog	 steeds	 door	 de	 beheerder	 gedaan,	 de	 waspenningmeester	 functie	 is	
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overgedragen	aan	de	penningmeester	van	het	dagelijks	bestuur	en	de	rol	van	muntcollector	wordt	

vervuld	door	een	bestuurslid.	

6.3 Facebook	

Het	bestuur	maakt	 steeds	meer	gebruikt	van	het	social	medium	Facebook.	Steeds	meer	bewoners	

worden	 lid	 van	 de	 bewonersgroep	 waardoor	 een	 grote	 groep	 bewoners	 op	 snelle	 wijze	

geïnformeerd	 kunnen	 worden	 over	 bepaalde	 gebeurtenissen	 en	 activiteiten	 rondom	 het	

woongebouw.	Daarnaast	wordt	de	facebookgroep	door	bewoners	gebruikt	om	vragen	aan	elkaar	te	

stellen,	 om	 onderling	 tweedehandse	 artikelen	 te	 verkopen	 en	 om	 hun	 zorgen	 te	 delen.	 De	

facebookgroep	bestaat	tot	op	heden	uit	174	leden,	bestaande	uit	huidige	en	voormalige	bewoners.		

6.4 Digitale	mededeling	boord	

Het	bestuur	heeft	besloten	om	een	dynamisch	mededelingenbord	in	de	vorm	van	een	lobbyscherm	

te	plaatsen	op	de	begaande	grond.	Het	digitale	mededelingenbord	moet	bewoners	meer	prikkelen	

om	 mededelingen	 te	 lezen,	 te	 plaatsen	 en	 door	 te	 vertellen.	 Het	 was	 de	 bedoeling	 dat	 het	

mededelingenbord	 in	 het	 voorjaar	 geplaatst	 zou	 worden.	 Alle	 onderdelen	 van	 het	

mededelingenbord	zijn	reeds	gekocht.	Voormalig	bestuurslid	dhr.	Van	der	Velden	had	als	opdracht	

om	de	behuizing	 af	 te	maken.	Dit	 heeft	 hij	 deels	 gedaan.	Na	 lang	wachten	heeft	 had	het	 bestuur	

besloten	de	opdracht	te	geven	aan	een	externe	partij	namelijk	Steero	BV.	Pas	in	het	najaar	van	2015	

is	de	mededelingenboord	geplaatst	en	functioneel	gemaakt.		

6.5 Vendingmachine		

Sinds	 januari	2014	heeft	het	gebouw	twee	vending	machines.	Hieraan	zijn	geen	kosten	verbonden	

voor	 de	 vereniging.	 Wel	 worden	 er	 inkomsten	 gegenereerd.	 In	 de	 ene	 vending	 machine	 worden	

uitsluitend	non-alcoholische	drank	verkocht	en	in	de	andere	snacks	en	non-food	producten.		

6.6 Enquête	TV	Beeld	

de	wooncommissie	heeft	 een	klein	enquête	gehouden	om	de	bepalen	hoe	bewoners	de	TV	beeld	

ervaren.	Dit	naar	aanleiding	van	veel	klachten	van	bewoners	tijdens	het	spreekuur.	Hieronder	zijn	de	

resultaten.	 Verdere	 onderzoek	 zal	 gedaan	 worden	 tijden	 een	 hygiëne	 controle	 om	 een	 bredere	

groep	te	benaderen.		
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6.7 Bergingsstallingen	

De	wooncommissie	heeft	 in	2013	geïnvesteerd	 in	bergingsstallingen.	Deze	zodat	bewoners	spullen	

kunnen	 bergen.	 De	 wooncommissie	 heeft	 een	 huurprijs	 vastgesteld	 op	 2	 euro	 per	 vak	 per	 jaar		

exclusief	eventuele	administratiekosten	en	eventuele	kosten	voor	een	doos.	Bewoners	kunnen	altijd	

spullen	bergen	of	halen	tijdens	een	spreekuur	of	buiten	het	spreekuur	tegen	een	vergoeding	van	€1.		

6.8 Telefoon	centrale	

De	 wooncommissie	 heeft	 in	 2014	 geïnvesteerd	 in	 een	 telefooncentrale.	 De	 kosten	 hiervoor	 zijn	

vergelijkbaar	 met	 de	 vorige	 kosten.	 Met	 de	 centrale	 heeft	 het	 pand	 één	 nummer	 waarmee	

bewoners	en	anderen	contact	kunnen	nemen	met	zowel	de	beheerder	als	assistent	beheerder.		

6.9 Incidenten	

6.9.1 Gestolen	fietsen	

In	2014	zijn	er	vier	fietsen	gestolen.	Eén	vanuit	de	fietsenstalling	en	drie	op	het	buitenplein	van	het	

pand.	Van	de	vier	heeft	één	bewoner	aangifte	gedaan.		

7 Leefbaarheidsbevordering	activiteiten	
Het	bestuur	heeft	verschillende	activiteiten	georganiseerd	om	de	sociale	cohesie	binnen	het	gebouw	

te	bevorderen.	Hier	volgt	een	overzicht	van	de	activiteiten:	

7.1 Nieuwjaarsborrel	

2014	 was	 begonnen	 met	 een	 succesvolle	 Nieuwjaarsborrel	 met	 rond	 de	 20	 bewoners	 aanwezig.	

Enige	verbeterpunt	voor	2015	is	meer	bier	kopen.		

7.2 Barbecue	

De	 jaarlijkse	 zomerbarbecue	 is	 in	2014	gehouden.	De	bewoners	konden	hier	geheel	 kosteloos	aan	

deelnemen.	Naar	 schatting	waren	er	ongeveer	25	bewoners	die	deelnamen	aan	de	barbecue.	Het	

bestuur	was	tevreden	met	de	opkomst	maar	zal	in	het	vervolg	de	opkomst	proberen	te	verhogen.	

7.3 Kerstviering	

In	 de	 tweede	 week	 van	 december	 is	 er	 een	 kerstvieringactiviteit	 gehouden	 voor	 de	 buurt.	 Het	

bestuur	had	een	kerstcommissie	samengesteld	om	de	organisatie	hiervan	op	zich	te	nemen.		

Stichting	Opzoomer	Mee	Rotterdam	maakt	mogelijk	dat	in	verschillende	straten	van	Rotterdam,	aan	

het	eind	van	het	 jaar,	een	kerstboom	geplaatst	kan	worden.	Door	middel	van	een	formulier	stuurt	

men	een	verzoek	naar	Stichting	Opzoomer	Mee	om	een	kerstboom	geplaatst	te	krijgen	in	de	straat.	

Of	 er	 wel	 of	 niet	 een	 boom	 geplaatst	 wordt,	 die	 beslissing	 ligt	 bij	 Stichting	 Opzoomer	 Mee	

Rotterdam.	Een	kerstboom	was	toegekend.	

Belangrijk	 is	 dat	 de	 commissie	 bepaald	wat	 ze	 graag	willen	 doen,	wie	 ze	 bij	 deze	 activiteit	willen	

betrekken	en	hoe	de	activiteit	eruit	zal	zien.	Voor	2014	was	de	doelgroep	net	als	het	jaar	daarvoor:	

bewoners	van	het	pand	en	kinderen	en	ouderen	uit	de	buurt.	Het	idee	was	om	de	doelgroep	uit	te	

nodigen	 door	 middel	 van	 posters	 en	 flyers	 om	 onder	 het	 genot	 van	 warme	 chocolade	 melk	 en	

warme	gebakjes	samen	in	de	kerststemming	te	komen	door	de	kerstboom	te	versieren.	Tevens	was	

het	 idee	om	de	doelgroep	aan	 te	moedigen	om	een	kerstwens	op	een	kerstbal	op	 te	 schrijven	en	

deze	in	de	boom	te	hangen.	
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Verbeterpunten/Aanbevelingen	

- Uitnodigingen	tijdig	sturen	naar	buren	
	

	

	 	



	

17	

D Technische	Jaarverslag	

8 Onderhoud	
Binnen	dit	hoofdstuk	komt	informatie	rond	de	kleine	herstellingen	en	planmatig	onderhoud	over	het	

betreffende	boekjaar.	

8.1 Reparatieverzoeken	bewoners	

Reparatieverzoeken	worden	behandeld	door	de	assistent	beheerder.	Hij	zorgt	voor	contact	met	de	

bewoner	bij	een	melding	evenals	het	uitvoeren	van	de	werkzaamheden	om	de	klacht	te	verhelpen.	

Reparatieverzoeken	kunnen	worden	gemeld	tijdens	het	spreekuur,	telefonisch	of	via	de	servicedesk	

van	Vestia	 Stadswonen	op	de	website.	 In	 tegenstelling	 tot	 2013	dienen	bewoners	 vanaf	 2014	alle	

reparatieverzoeken	 in	 te	 dienen	 via	 Stadswonen.	 Stadswonen	 geeft	 dan	 opdracht	 aan	 de	

wooncommissie	om	een	reparatie	uit	te	voeren.		

Toelichting:	

Alle	reparatieverzoeken	worden	behandeld	door	de	technische	beheerder	en	de	technische	dienst.	

Door	 contact	 op	 te	 nemen	 met	 de	 bewoners	 worden	 deze	 reparatie	 verzoeken	 op	 afspraak	

afgehandeld.	 Afhankelijk	 van	 de	 situatie	 wordt	 besloten	 of	 deze	 binnen	 het	 kleinenherstellingen	

fonds	 valt,	 of	 dat	 de	 reparatie	 uitbesteedt	 moet	 worden.	 Reparatie	 verzoeken	 worden	 op	 vier	

verschillende	manieren	vermeld,	dat	kan	men	elke	week	tijdens	het	spreekuur,	telefonisch	via	email	

of	via	de	site	van	Vestia.	Zodra	het	verzoek	binnen	 is	 zal	de	 technische	beheerder	contact	met	de	

bewoner	opnemen	en	de	klacht	zo	snel	mogelijk	afhandelen.		

De	totale	reparatie	verzoeken	die	binnen	zijn	gekomen	bedragen	60	reparatieverzoeken	waarvan	17	

officieel	 vermeld	 afgehandeld	 zijn	 en	 nog	 43	 verzoeken	 nog	 open	 staan.	 Het	 aantal	

reparatieverzoeken	dat	officieel	is	voldaan	bedragen	meer	dan	17.	Het	is	wel	tot	de	aandacht	van	de	

technische	beheerder	gekomen	dat	Vestia	de	administratie	van	de	reparatieverzoeken	niet	bijhoud.	

Er	zijn	 reparatieverzoeken	die	sinds	2014	afgehandeld	zijn	die	nog	steeds	vermeld	worden	als	niet	

voldaan.	Het	 kan	 zijn	 dat	 er	 sommige	 verzoeken	dubbel	 zijn	 vermeld	 en	dat	 dit	 de	 reden	 kan	 zijn	

waarom	het	aantal	verzoeken	is	opgelopen.	Maar	dit	betekend	niet	dat	deze	niet	afgehandeld	zijn.	

8.2 Planmatig	onderhoudswerkzaamheden	-	Vestia	Stadswonen	

De	 volgende	 werkzaamheden	 zijn	 uitgevoerd	 door	 een	 aannemer	 in	 opdracht	 van	 Vestia	

Stadswonen	als	onderdeel	van	het	planmatig	onderhoud	2014.	

Op	 basis	 van	 de	 planning	 2014	 van	 Vestia	 Stadswonen	 Vestia	 waren	 er	 voor	 woongebouw	

Boezemsingel	geen	werkzaamheden	ingepland.	

8.2.1 Nalatig	of	onduidelijke	werkzaamheden	
Vestia	Stadswonen	heeft	laten	weten	dat	de	onderstaande	punten	ook	in	behandeling	zijn	genomen.	

Helaas	heeft	het	bestuur	nooit	een	terugkoppeling	hiervan	ontvangen.	Het	was	ook	niet	mogelijk	om	

na	te	gaan	of	deze	werkzaamheden	ook	reeds	zijn	uitgevoerd	.		

• Het	steekproefsgewijs	controleren	van	de	bellen	en	intercoms	

• Het	nazien	van	het	schakelmateriaal	in	de	gangen	en	trappenhuizen	
• Het	vervangen	van	de	defecte	armaturen	of	onderdelen	

• Het	nazien	van	het	schakelmateriaal	in	de	gangen	en	trappenhuizen	
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9 Schoonmaak	

9.1 Van	Leeuwen	Schoonmaak	(VLS)	

In	de	 loop	van	2014	zijn	de	geleverde	diensten	van	VLS	onveranderd	gebleven.	Er	zijn	verder	geen	

opmerkingen	geweest	over	de	kwaliteit	van	de	schoonmaak.	

De	schoonmaakwerkzaamheden	bestaan	uit:	

Wekelijks	(op	donderdag)	 1	X	Per	maand	 1	X	per	3	maanden	

• Entreeruimte	 nat	 reinigen/	 stofzuigen,	
incl.	toegangsdeuren	en	postboxen	

• Lift	 stofzuigen,	 liftdeuren	 nat	 afnemen	 +	
moppen	spiegel	zemen	

• Verkeersruimten	(gangen)	stofzuigen	
• Trappenhuizen	vegen	en	moppen	
• Wasruimte	nat	reinigen	inclusief	het	stof	

vrijmaken	van	de	droogtrommelfilters	
incl.	prullenbak	legen	

• Deurblokkade	bij	entree	en	branddeuren	
verwijderen	

	

• Fietsenstalling	aanvegen	
zonder	optillen	en	
verplaatsen	van	fietsen	

	

• Randen	 en	 richels	 in	 de	
verkeersruimte	stofvrij	maken	

• Spinrag	 verwijderen	 en	 overig	
stofwerk	

• Containerruimte	uitspuiten	
• Dakterras	aanvegen		
	

	

Het	bestuur	heeft	gekeken	naar	de	verdere	uitbreiding	van	de	schoonmaak	werkzaamheden,	maar	

wegens	de	kosten	werd	dit	niet	aangenomen.	De	kosten	voor	het	uitbreiden	zijn	te	hoog	en	daar	zal	

er	een	andere	oplossing	voor	moeten	gezocht	worden.	

9.2 Hygiënecontrole	

Voor	het	jaar	2014	werd	de	hygiëne	controle	op	24	juni	tot	en	met	26	juni	gehouden.	Een	groot	deel	

van	 de	 bewoners	 heeft	 meegedaan	 aan	 de	 hygiënecontrole.	 Er	 waren	 bewoners	 die	 zelf	 een	

afspraak	 hadden	 gemaakt	 om	 het	 op	 een	 andere	 datum	 de	 controle	 te	 laten	 uitvoeren.	 De	

hygiënecontrole	werd	door	de	heer	Barry	en	de	heer	Hennep	uitgevoerd,	dit	gaaf	men	de	kans	om	

met	 de	 bewoner	 kennis	 te	 maken	 gezien	 dat	 de	 heer	 Barry	 en	 de	 heer	 Hennep	 beide	 nieuwe	

beheerders	waren.	In	de	gegeven	kolom	kan	men	zien	hoeveel	units	werden	gecontroleerd.	

	

	

Totale	units	 163	

Ronde	1	

Totale	controles	 33	

Afwezig	 7	

Hercontroles	 14	

Goedgekeurd	 23	

Ronde	2	

Totale	controles	 36	

Afwezig	 7	

Hercontroles	 3	
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Goedgekeurd	 29	

Ronde	3	

Totale	controles	 33	

Afwezig	 10	

Hercontroles	 3	

Goedgekeurd	 24	

	

In	 totaal	 zijn	 er	 102	 units	 gecontroleerd	 waarvan	 er	 61	 units	 naar	 Vestia	 Stadswonen	 zijn	

doorverwezen.	

9.3 Fietsenactie	

Zoals	 elk	 jaar	 weer	 wordt	 er	 fietsen	 actie	 gehouden	 en	 dit	 jaar	 heeft	 de	 wooncomissie	 op	 23	

november	de	fietsen	actie	gehouden.	Er	zijn	in	totaal	45	fietsen	weggehaald	waarvan	er	drie	fietsen	

door	 hun	 eigenaar	 terug	werden	 gehaald.	 In	 totaal	 zijn	 er	 42	 fietsen	weggehaald	waarvan	deze	 3	

maanden	gehouden	worden	en	daarna	aan	een	stichting	als	goed	doel	worden	uitgeleverd.	

9.4 Groenonderhoud	

In	 het	 gehele	 jaar	 2014	 heeft	 er	 geen	 groenonderhoud	 plaatsgevonden.	 Vestia	 Stadswonen	 heeft	

aangegeven	dat	dit	al	enige	tijd	uit	de	service	kosten	is	gehaald.	Het	bestuur	is	van	mening,	gezien	de	

service	 overeenkomst	 tussen	 Vestia	 Stadswonen	 en	 de	 bewoners,	 de	 wooncorporatie	 de	 kosten	

hiervoor	moet	dragen.	Het	bestuur	heeft	een	offerte	aangevraagd	bij	Hoveniersbedrijf	Van	der	Lee	

(bedrijf	verzorgd	groen	bij	andere	gebouwen	en	is	bekend	bij	Vestia	Stadswonen),	maar	wegens	de	

kosten	 en	 onduidelijkheden	 over	 wie	 de	 rekening	moet	 betalen	 is	 dit	 onderwerp	 doorgeschoven	

naar	het	jaar	2015.	

9.5 Glazenwasser:	Driesgroep	

In	de	loop	van	2014	zijn	de	geleverde	diensten	van	Driesprong	groep	onveranderd	gebleven.	Er	zijn	

verder	geen	opmerkingen	geweest	over	de	kwaliteit	van	de	glasbewassing.	

Werkzaamheden	werden	uitgevoerd	op:	

• Vanaf	25-06-2014	en	duurde	een	paar	dagen	

• Vanaf	18-12-2014	en	duurde	een	paar	dagen	

9.6 Bijzondere	werkzaamheden	

Binnen	het	gebouw	zijn	er	een	aantal	bijzondere	werkzaamheden	verricht	door	goedkeuring	van	de	

wooncommissie.	

• Reparatie	van	de	VGA	extender		

• Overname	inventaris	van	eerdere	assistent-beheerder	

Verwarming	

In	2014	waren	er	veel	klachten	over	de	verwarming.	Monteurs	werden	herhaaldelijk	geroepen	om	

reparaties	te	voeren.	Dit	wordt	bijgehouden	door	de	assistent	beheerder.		
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Deurintercom	

De	 wooncommissie	 heeft	 veel	 klachten	 ontvangen	 van	 de	 deurintercoms.	 Deze	 klachten	 zijn	

neergelegd	bij	Vestia	Stadswonen.		

Deze	Bijzondere	werkzaamheden	worden	door	de	technische	beheerder	uitgevoerd	op	opdracht	van	

de	Wooncommissie.	
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E Financieel	jaarverslag	
	

10 Beginbalans,	resultatenrekening	en	eindbalans	
	

Balans 1 januari 2014 €   € 

Bank spaarrekening ING 	€	27.651,20		  Beheerfonds  	€	4.573,84		

Bank betaalrekening ING 	€	960,35		  Kleine Herstellingenfonds  	€	13.008,88		

Kas 	€	20,00		  Leefbaarheidsfonds  	€	74,16		

  		  Wasmachinefonds  	€	10.974,67		

Totaal 	€	28.631,55		   	€	28.631,55		

        

Resultatenrekening 2014       

Uitgaven    Inkomsten    

Beheerfonds  € 5.679,17   Beheerfonds   € 9.184,50  

Kleine Herstellingenfonds  € 894,26   Kleine Herstellingenfonds   € 8.105,40  

Leefbaarheidsfonds  € 1.102,94   Leefbaarheidsfonds   € 3.084,56  

Wasmachinefonds  € 1.684,72   Wasmachinefonds   € 11.641,35  

Totaal  € 9.361,09     € 32.015,81  

        

Positief resultaat 	€	22.654,72		     

        

Balans 31 december 2014       

Bank spaarrekening ING 	€	40.892,56		  Beheerfonds  	€	8.079,17		

Bank betaalrekening ING 	€	10.386,66		  Kleine Herstellingenfonds  	€	20.220,02		

Kas 	€	7,05		  Leefbaarheidsfonds  	€	2.055,78		

  		  Wasmachinefonds  	€	20.931,30		

Totaal 	€	51.286,27		   	€	51.286,27		
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11 Toelichting	financieel	jaarverslag	
	

11.1 Beheerfonds	

	
Inkomsten	 €	9.184,50	 Beginbalans	 €	4.573,84	
Uitgaven	 €	5.679,17	 Eindbalans	 €	8.079,17	
Resultaat	 €	3.506,33	
	

Kosten	van	het	beheerfonds	bestaan	uit	de	vergoedingen	voor	het	dagelijks	bestuur	en	uit	uitgaven	
die	direct	samenhangen	met	het	functioneren	van	de	woonvereniging.		
	
De	kosten	van	het	beheerfonds	bestaan	in	2014	voornamelijk	uit	de	vergoedingen	voor	het	dagelijks	
bestuur	(beheerder,	assistent-beheerder,	penningmeester),	aanschaf	van	kantoorartikelen,	
telefoniekosten	en	kosten	van	de	ING	zakelijke	bankrekening.		
	

De	inkomsten	van	dit	fonds	wordt	gegenereerd	door	de	service	contract	van	alle	bewoners	met	
Stadswonen.	Het	uitbetaald	bedrag	van	Vestia	aan	de	wooncommissie	van	januari	tot	en	met	mei	
bedraagt	dit	jaar	5.144,30	euro	(dit	bevat	de	fonds	van	augustus	2013	tot	en	met	mei	2014).	Van	juni	
tot	en	met	december	is	het	bedrag	gelijk	aan		3.676,19	euro.	Deze	bedragen	worden	door	
Stadswonen	van	de	bewoners	geïnd	en	vervolgens	aan	de	wooncommissie	uitbetaald.		Daarnaast	
werden	de	opbrengsten	van	de	jaarlijkse	fietsenactie	en	de	renteontvangsten	op	onze	zakelijke	
spaarrekening	ook	aan	dit	fonds	toegevoegd.		
	
Het	bedrag	in	het	beheerfonds	is	gegroeid	over	het	jaar	2014	tot	een	bedrag	van	€8.079,17.		
	

11.2 Kleine	herstellingenfonds	

	

Inkomsten	 €	8.105,40	 Beginsaldo	 €		13.008,88	
Uitgaven	 €				894,26		 Eindsaldo	 €		20.220,02		
Resultaat	 €	7.211,14	
	
Kosten	van	het	kleine	herstellingenfonds	bestaan	uit	alle	uitgaven	die	worden	gemaakt	voor	het	
uitvoeren	van	kleine	herstellingen.	Namelijk	de	vergoeding	van	de	technische	dienst,	facturen	van	
reparaties	via	Vestia	Stadswonen	en	de	inkoop	van	goederen	die	vervangen	moeten	worden.		
	
De	uitgaven	aan	kleine	herstellingenfonds	dit	jaar	zijn	opvallend	laag,	dit	komt	voornamelijk	door	dat	
er	weinig	is	besteed	aan	de	vergoeding	van	technische	dienst	en	weinig	goederen	die	dit	jaar	
vervangen	moeten	worden.			
	
De	inkomsten	van	dit	fonds	wordt	gegenereerd	door	de	service	contract	van	alle	bewoners	met	
Vestia	Stadswonen.	Het	uitbetaald	bedrag	van	Vestia	Stadswonen	aan	de	wooncommissie	van	
januari	tot	en	met	mei	bedraagt	dit	jaar	5.130,00	euro	(dit	bevat	de	fonds	van	augustus	2013	tot	en	
met	mei	2014).	Van	juni	tot	en	met	december	is	het	bedrag	gelijk	aan	2.975,40	euro.	Deze	bedragen	
worden	door	Vestia	Stadswonen	van	de	bewoners	geïnd	en	vervolgens	aan	de	wooncommissie	
uitbetaald.			
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Het	kleine	herstellingenfonds	is	dit	jaar	verder	gegroeid	tot	een	ruim	positief	saldo.	We	verwachten	

deze	 positie	 in	 het	 komende	 jaar	 te	 consolideren	 wegens	 kosten	 van	 technische	 dienst	 en	 het	

meerdere	technische	reparaties	verzoeken	die	binnen	komen.	

	

11.3 Leefbaarheidsfonds	

	

Inkomsten	 €		3.084,56	 Beginbalans	 €								74,16	
Uitgaven	 €		1.102,94	 Eindbalans	 €				2.055,78	
Resultaat	 €		1.981,62	
	
Het	leefbaarheidsfonds	is	een	fonds	dat	de	wooncommissie	naar	eigen	inzicht	kan	besteden	ten	
behoeve	van	de	leefbaarheid	in	het	woongebouw.	
	
De	inkomsten	van	dit	fonds	wordt	gegenereerd	door	de	service	contract	van	alle	bewoners	met	
Vestia	Stadswonen.	Het	uitbetaald	bedrag	van	Vestia	Stadswonen	aan	de	wooncommissie	van	
januari	tot	en	met	mei	bedraagt	dit	jaar	1.710,00	euro	(dit	bevat	de	fonds	van	augustus	2013	tot	en	
met	mei	2014).	Van	juni	tot	en	met	december	is	het	bedrag	gelijk	aan		1.197,00	euro.	Deze	bedragen	
worden	door	Vestia	Stadswonen	van	de	bewoners	geïnd	en	vervolgens	aan	de	wooncommissie	
uitbetaald.		Ook	worden	de	inkomsten	van	de	vending	machine	en	de	betaling	van	boetes	door	
bewoners	hierbij	gerekend.		
De	kosten	van	het	leefbaarheidsfonds	bestaan	in	2014	vooral	uit	de	boodschappen	van	de	
benodigdheden	voor	de	nieuwjaarsborrel	en	de	barbecue,	inkoop	van	dozen	voor	de	berging,	
boodschappen	voor	de	Chilluur	en	activiteiten.	De	uitgaven	zijn	dit	jaar	relatief	laag,	waardoor	we	dit	
jaar	een	positief	resultaat	hebben	geboekt	en	het	saldo	is	nu	relatief	hoog.	Wij	verwachten	een	
relatief	lager	positief	bedrag	te	boeken	in	2015.	
	

11.4 Wasmachinefonds	

	
Inkomsten	 €11.641,35	 Beginbalans	 €	10.974,67	
Uitgaven	 €		1.684,72	 Eindbalans	 €	20.931,30	
Resultaat	 €		9.956,63	
	
De	inkomsten	van	het	wasmachinefonds	bestaan	volledig	uit	het	verkopen	van	wasmunten	tijdens	
het	spreekuur	van	de	beheerder	op	de	maandagavond.	Een	grote	som	contant	geld	is	gestort	in	het	
begin	van	het	jaar	die	afkomstig	is	van	verkoop	van	voorgaande	jaren.	Er	zijn	in	totaal	11.641	
wasmunten	verkocht	in	2014.	Er	is	per	kwartaal	controle	gedaan.	Het	bedrag	over	2014	dat	is	
ontvangen	vanuit	de	wasmuntenverkoop	bedroeg	€11.641,35.		
	
De	uitgaven	van	het	wasmachinefonds	bestaan	dit	jaar	uit	de	vergoeding	aan	de	wascommissieleden	
en	het	onderhoud	van	wasmachines	bij	Miele.		
	
Het	fonds	heeft	nu	een	hoog	positief	resultaat,	namelijk	een	bedrag	van	€9.956,63.	Voor	dit	fonds	is	
een	grote	buffer	ook	van	belang,	omdat	we	elk	jaar	een	bedrag	moeten	sparen	om	in	de	toekomst	
wasmachines	te	kunnen	vervangen.	De	grootte	van	het	wasmachinefonds	is	momenteel	op	een	peil	,	
dat	we	ons	geen	zorgen	hoeven	te	maken	wanneer	er	enkele	wasmachines	vervangen	of	
gerepareerd	dienen	te	worden.	We	verwachten	deze	goede	financiële	positie	in	2015	te	behouden.	
	
De	kosten	voor	een	wasmunt	zullen	verhoogd	worden	wegens	transactiekosten	die	niet	meer	
betaald	zullen	worden	door	de	wooncommissie	maar	door	de	wasmachine	gebruiker	(bewoner)	zelf.	
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12 Overige	opmerkingen	bij	financieel	jaarverslag	
	
Algemeen	

2014	was	een	degelijk	jaar	voor	de	financiën	van	de	woonvereniging.	We	hebben	een	positief	
resultaat	geboekt	van	€22.654,72	en	hebben	ruim	voldoende	vermogen	om	de	toekomst	met	
optimisme	tegemoet	te	zien	en	om	ook	in	de	toekomst	te	kunnen	investeren	in	de	leef	kwaliteit	voor	
de	bewoners	van	Woongebouw	Boezemsingel.			
	
Facturen	

De	wooncommissie	heeft	geen	penningmeester	gehad	van	september	tot	en	met	december	2014	.	
Bij	het	intreden	van	de	nieuwe	penningmeester	is	echter	geconstateerd	dat	er	voor	een	langere	
periode	geen	boekhouding	is	gedaan.	Zorgelijk	is	dat	de	facturen	van	januari	tot	en	met	augustus	
niet	ingeleverd	waren.	De	wooncommissie	stelt	dhr.	Hut	verantwoordelijk	voor	eventuele	schade	die	
dit	nu	of	in	de	toekomst	kan	veroorzaken.	Dhr.	Hut	beweert	deze	facturen	niet	te	bezitten,	maar	ze	
zijn	ook	nergens	te	vinden	in	het	kantoor	van	de	wooncommissie.	Dit	heeft	tot	gevolg	dat	we	over	de	
periode	januari	tot	en	met	augustus	onze	financiële	uitgaven	niet	via	facturen/bonnen	kunnen	
declareren,	maar	alleen	via	bankafschriften.	In	de	bankafschriften	worden	de	uitgaven	echter	
duidelijk	met	omschrijvingen	gedeclareerd.	Wij	hebben	ons	best	gedaan	om	online	facturen	te	
achterhalen	en	deze	toe	te	voegen	aan	het	dossier.	Met	behulp	van	het	excel-bestand	dat	ons	
financiële	jaaroverzicht	weergeeft	zijn	alle	inkomsten	en	uitgaven	duidelijk	geordend.	Bovendien	zijn	
de	bonnen	die	we	missen	in	het	excel	bestand	vermeld.	We	hopen	hiermee	voldoende	te	kunnen	
bijdragen	aan	het	financiële	gedeelte	over	het	jaar	2014.		
	
Ook	al	vinden	we	dat	er	geen	degelijk	boekhouding	administratie	is	gehouden,	hebben	wij	geen	
vermoeden	van	fraude	van	Dhr.	Hut.	Dit	is	ook	niet	geconstateerd.	Hij	werd	wel	onterecht	
doorbetaald	van	oktober	tot	en	met	december,	dit	geld	is	inmiddels	teruggevraagd	en	ontvangen.		
	
Datum	

Naar	aanleiding	van	de	aanbeveling	van	de	kascommissie,	hebben	we	geprobeerd	om	de	datums	te	
rangschikken	volgens	de	factuurdatums.	Helaas	is	het	ons	niet	gelukt	om	dat	voor	elkaar	te	krijgen,	
wegens	gebreke	aan	de	facturen	die	de	heer	Hut	niet	aan	ons	overgedragen	heeft.	Daarom	hebben	
we	alles	toch	volgens	de	datums	uit	de	bankafschriften	aangehouden.	Echter	zullen	we	in	2015	deze	
aanbeveling	toepassen	in	de	boekhouding	en	alle	facturen	goed	ordenen.		
	
Kasgeld	

Aan	het	einde	van	2013	is	geld	dat	in	kas	beheerd	wordt	vrijwel	volledig	afgebouwd.	Het	beleid	ten	
aanzien	van	kasgeld	is	namelijk	veranderd.	De	wooncommissie	wil	in	principe	zo	weinig	mogelijk	geld	
in	kas	hebben,	omdat	ten	eerste	het	veiliger	is	om	het	geld	op	de	bank	te	stallen	dan	in	het	gebouw	
in	een	kluis	te	houden,	ten	tweede	omdat	je	er	anders	geen	rente-inkomsten	over	ontvangt	en	ten	
derde	dat	het	zo	op	elk	willekeurig	moment	inzichtelijker	is	wat	de	financiële	positie	van	de	
wooncommissie	is.	
	
Er	zijn	een	aantal	stortingen	gedaan	in	het	begin	van	het	jaar	2014;	deze	stortingen	bestaan	uit	de	
contante	opbrengsten	van	de	wasmuntenverkoop	in	2013.	Helaas	was	er	geen	controle	mogelijk	op	
of	dit	de	werkelijke	inkomsten	waren,	ook	dit	is	een	van	de	redenen	geweest	om	niet	meer	kasgeld	
te	gebruiken.	De	toenmalige	waspenningmeester	mw.	Simons	hield	geen	boekhouding	bij.	Deze	
opbrengsten	worden	dus	van	de	kas	gehaald	en	in	de	bank	gestort.	Bovendien	wordt	er	een	aantal	
keren	geld	opgenomen	uit	de	bank	en	opgenomen	in	de	kas	voor	het	doen	van	boodschappen	in	
winkels	waar	pinnen	niet	mogelijk	is.		
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Er	kan	bij	de	muntenverkoop	alleen	met	pin	betaald	worden	en	het	is	dan	ook	de	bedoeling	dat	er	in	
de	loop	van	2015	helemaal	geen	geld	meer	in	kas	is	en	dat	de	wooncommissie	al	zijn	financiële	
zaken	giraal	regelt.	Aan	het	doen	van	pintransacties	bij	de	muntenverkoop	zijn	voor	de	
wooncommissie	kleine	kosten	verbonden	(die	wij	niet	zullen	doorrekenen	in	de	prijs	van	de	
wasmunten),	maar	die	zijn	zo	laag	dat	de	genoemde	voordelen	tegen	de	kosten	opwegen	wat	
betreft	de	wooncommissie.	
	
We	hopen	in	de	toekomst	echter	alleen	girale	transacties	uit	te	voeren,	op	deze	manier	kunnen	we	
optimaal	alles	onder	toezicht	houden.		
	
Boekhouding	programma	

Om	sneller	inzicht	aan	de	wooncommissie	over	de	financiële	zaken	te	tonen,	had	de	wooncommissie	

besloten	om	een	boekhouding	programma	aan	te	sluiten.	De	voormalige	penningmeester	Dhr.	Hut	

had	een	 jaarabonnement	 afgesloten	 (met	 toestemming	 van	de	wooncommissie)	 bij	 Conscribo.	Dit	

abonnement	 is	 een	doorlopend	 abonnement,	 tenzij	 het	 op	 tijd	wordt	 stopgezet.	Helaas	was	 deze	

service	niet	gebruikt	door	de	voormalige	penningmeester.		Naar	mijn	mening	is	deze	service	ook	niet	

geschikt	 voor	 hoe	 de	 wooncommissie	 op	 dit	 moment	 haar	 boekhouding	 beheert,	 en	 daarom	 is	

achteraf	 niet	 gebruik	 gemaakt	 van	 deze	 service.	 Dit	 betekent	 in	 feite	 dat	 wij	 twee	 jaar	 hebben	

betaald	 aan	 dit	 boekhouding	 programma	 zonder	 gebruik	 hiervan	 te	 maken.	 Abonnement	 is	 voor	

2015	betaald	en	gelijk	stopgezet	voor	volgende	 jaren.	Er	wordt	nu	echter	gezocht	naar	een	betere	

oplossing.	

Aanpassingen	service	kosten	2014	

Fonds	 Nu	 Per	1-7-2014	

Beheerfonds	 €	2,48	 €	2,54	

Kleine	hertellingenfonds	 €3,00	 €2,40	

Leefbaarheidfonds	 €1,00	 €1,00	
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Bijlagen	

Bijlage	1:	Verklaring	Kascommissie	
	

Taak	

Het	is	onze	taak	om	aan	de	bewonersvergadering	verslag	uit	te	brengen	van	onze	bevindingen	naar	

aanleiding	van	ons	onderzoek	van	de	rekening	en	verantwoording	van	het	bestuur,	bestaande	uit	de	

balans,	 het	 exploitatie	 overzicht	 en	 de	 toelichting.	 De	 jaarrekening	 is	 opgesteld	 onder	

verantwoordelijkheid	van	de	wooncommissie.	

Werkzaamheden	

Onze	werkzaamheden	 zijn	 erop	 gericht	 om	een	 redelijke	mate	 van	 zekerheid	 te	 verkrijgen	 dat	 de	

jaarrekening	 geen	 onjuistheden	 van	 materiaal	 belang	 bevat	 en	 bestaan	 onder	 meer	 uit	 een	

onderzoek	door	middel	van	deelwaarnemingen	van	informatie	ter	onderbouwing	van	de	bedragen.	

Wij	zijn	van	mening	dat	onze	werkzaamheden	een	deugdelijke	grondslag	bieden	voor	ons	oordeel.	

Bevindingen	

De	kascommissie	heeft	geconstateerd	dat	van	een	deel	van	de	uitgaven	in	het	onderhavige	boekjaar	

onvoldoende	 documentatie	 bestaat:	 alle	 facturen	 uit	 het	 eerste	 deel	 van	 dit	 jaar	 ontbreken.	 Na	

overleg	met	de	beheerder	van	het	woongebouw	(de	heer	Barry)	en	de	huidige	penningmeester	(de	

heer	Steenbergen),	 in	samenhang	met	de	controle	van	het	bankboek	waarin	de	overboekingen	en	

pintransacties	waren	opgenomen,	zien	wij	geen	grond	om	aan	te	nemen	dat	er	uitgaven	zijn	gedaan	

die	niet	te	rechtvaardigen	zijn.	Hoewel	dit	alles	in	de	toekomst	uiteraard	niet	meer	mag	voorkomen,	

is	de	Kascommissie	van	mening	dat	deze	tekortkoming	niet	in	de	weg	staat	aan	het	vormen	van	een	

getrouw	beeld	van	de	financiële	positie	van	het	woongebouw	per	balansdatum	en	het	resultaat	en	

gedane	uitgaven	over	het	boekjaar	2014.		

De	 Kascommissie	 constateert	 verder	 dat	 alle	 uitgaven	 ten	 laste	 zijn	 gebracht	 aan	 de	 daarvoor	

bestemde	budgetten	en	dat	zij	redelijk	en	terecht	te	noemen	zijn.		

De	Kascommissie	maakt	graag	van	de	gelegenheid	gebruik	om	haar	waardering	uit	te	spreken	voor	

het	 feit	 dat	 de	 heer	 Steenbergen,	 ondanks	 dat	 hij	 pas	 in	 het	 jaar	 2015	 is	 begonnen	 als	

penningmeester,	zich	samen	met	de	heer	Barry	volledig	heeft	 ingezet	om	de	boekhouding	van	het	

jaar	 2014	 te	ordenen	en	de	 verschillende	 verslagen	af	 te	 ronden.	Daarnaast	 zouden	wij	 nogmaals	

willen	 benadrukken	 dat	 het	 overstappen	 op	 digitale	muntverkoop	 voor	 de	wasmachines	 een	 zeer	

verstandige	beslissing	is	geweest.	Niet	alleen	vanwege	het	gebruiksgemak,	maar	ook	omdat	hiermee	

het	fraudegevoelige	systeem	van	contante	verkoop	eindelijk	is	afgesloten.		

Tot	 slot	 merkt	 de	 Kascommissie	 op	 dat	 zij	 het	 prettig	 vindt	 dat	 de	 gedane	 aanbevelingen	 in	 het	

kascommissieverslag	over	het	boekjaar	2013	zijn	overgenomen.		

Aanbevelingen	

De	kascommissie	zou	in	de	toekomst	graag	zien	dat	zij	tijdig	bij	grote	investeringsbeslissingen	wordt	

betrokken.	 Bij	 grote	 investeringsbeslissingen	 denkt	 de	 Kascommissie	 aan	 investeringen	 die	 langer	
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dan	 één	 jaar	 mee	 gaan	 en	 een	 bedrag	 van	 €1.000	 te	 boven	 gaan.	 Het	 een	 en	 ander	 om	 een	

effectieve	controle	op	de	financiën	van	de	wooncommissie	mogelijk	te	maken	en	om,	indien	nodig,	

tijdig	in	te	kunnen	grijpen.		

Daarnaast	zou	de	Kascommissie	graag	zien	dat	zo	snel	als	enigszins	mogelijk,	doch	in	ieder	geval	voor	

01-07-2016,	de	boekhouding	opgenomen	wordt	 in	het	boekhoudprogramma	Davilex.	Het	 verdient	

daarbij	de	aanbeveling	om	te	bekijken	of	grote	investeringen	in	de	toekomst	niet	beter	op	de	balans	

meegenomen	 kunnen	 worden.	 Hierdoor	 is	 het	 mogelijk	 de	 investeringskosten	 over	 een	 langere	

periode	uit	te	smeren	en	toe	te	schrijven	en	daarnaast	draagt	dit	bij	aan	een	realistischer	beeld	van	

de	financiële	situatie	van	het	woongebouw.	

Tot	slot	merkt	de	Kascommissie	op	dat	in	overleg	met	de	penningmeester	is	besloten	minimaal	één	

keer	 per	 kwartaal	 de	 boekhouding	 van	 de	 Wooncommissie	 te	 controleren.	 Dit	 lijkt	 ons	 een	

verbetering	ten	opzichte	van	de	huidige	situatie.	

Oordeel	

Wij	zijn	van	oordeel	dat	de	onderhavige	jaarrekening	(balans,	resultatenrekening	en	de	toelichting)	

een	 getrouw	 beeld	 geeft	 van	 de	 financiële	 positie	 van	 het	woongebouw	 per	 balansdatum	 en	 het	

resultaat	over	het	boekjaar	2014.		

Met	deze	verklaring	verzoeken	wij	de	vergadering	om	decharge	te	verlenen	aan	de	leden	van	het	

dagelijks	bestuur	en	de	wooncommissie	van	woongebouw	De	Boezemsingel	voor	de	jaarrekening	

2014.		
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Rotterdam,	maandag	30	mei.		

Hierbij	 verklaart	 de	 kascommissie	 akkoord	 te	 gaan	 met	 de	 door	 de	 wooncommissie	

voorgestelde	 wijzigingen,	 bestaande	 uit:	

	

	

• Beamer	349	van	beheerfonds	naar	leefbaarheidsfonds	(2015)	

• Cadeau	Marvin	15	euro	van	leefbaarheidsfonds	naar	beheerfonds	(2014)	

• Herstelkosten	329,76	euro	van	leefbaarheidsfonds	naar	klein	herstellingenfonds	(2014)	

• Inkopen	bij	action	13.98	euro	van	beheerfonds	naar	leefbaarheidsfonds	(2014)	

• Terugbetaling	Barry	1,29	euro	van	beheerfonds	naar	klein	herstellingenfonds	(2014)	
	

30-05-2016	

	

Hendrik	Schepers	 	 	 	 	 	 Robin	Smoor	

Van	Meekerenstraat	52B	 	 	 	 	 Van	Meekerenstraat	128A	
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Bijlage	2:	Verklaring	Wooncommissie	
	

Hierbij	 verklaren	 het	 dagelijks	 bestuursleden	 en	 de	 algemene	 bestuursleden	 gezamenlijk	 ook	

genoemd	de	wooncommissie	van	het	(vereniging)	woongebouw	Boezemsingel	zich	te	verenigen	met	

het	jaarverslag	2014.	

Het	bestuursbesluit	tot	goedkeuring	van	het	jaarverslag	is	genomen	op	01-03-2016	.	

Het	bewonersbesluit	tot	goedkeuring	van	het	jaarverslag	wordt	genomen	op	17-03-2016.	

Aldus	ondertekend	te	Rotterdam	op	01-03-2016.	

	

		

	 	 		
	



	

Bijlage	3:	Financiële	Mutaties	overzicht	2014	
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Bijlage	5:	Notulen	Bestuursvergadering	
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Bijlage	6:	Notulen	Bewonersvergadering	
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