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1. Juridische procedures
In onze vorige nieuwsbrief nr 16 d.d. 30-122020 lieten wij al weten dat er een 4de ver
zoekschrift nodig is om het huidige bestuur
van de VvE te corrigeren en de ALV naar
het rechte spoor te leiden.
Hierbij het lijstje van verzoekschriften naar
de kantonrechter inzake:
1. fraudeonderzoek
2. jaarrekening 2019
3. MJOP 2021 – 2030
4. begroting 2021
Voorlopig is door de kantonrechter een
mondelinge behandeling gepland op maandag 22-2-2021, aanvang 09:30 uur.
2. Begroting 2021
De conclusie van de vergadervoorzitter
Gerard Miltenburg, op basis van de door
hem verspreide stemuitslagen van de ALV
van 27-1-2021, dat de begroting 2021 zou
zijn goedgekeurd is fout. In die begroting
zijn een aantal posten gezet waarvoor een
twee derde meerderheid nodig is.
Het genomen besluit is een nietig besluit.
Dat komt onder andere door de dotatie aan
het reservefonds van € 200.000, waarbij
artikel 37 van de Akte van Splitsing niet in
acht is genomen. Gevolg daarvan is dat ook
het besluit over de maandelijkse voorschotbijdragen 2021 nietig is.
De penningmeester Jan ter Reehorst heeft
derhalve een recidive, onrechtmatig daad
gepleegd, immers het Gerechtshof Amsterdam vernietigde om precies dezelfde reden
in haar beschikking van 28-4-2020 de door

de ALV aanvankelijk goedgekeurde begroting 2019. Zelfs een ezel stoot zich niet
tweemaal aan dezelfde steen.
In ons verzoekschrift 4 hebben wij nog meer
ongerechtigheden in de begroting 2021
opgesomd.
3. Maandelijkse bijdragen 2021
Is er geen goedgekeurde begroting dan is
er voor de penningmeester geen juridische
titel om in het betreffende boekjaar bij de
leden geld op te halen.
Bij onze VvE is het in zo’n geval gebruikelijk
om op de laatste goedgekeurde begroting
terug te vallen en dat is die van 2020. Daar
wel weer een ALV-besluit voor nodig.
Wij hebben met enige aanpassingen de
begroting 2020 gebruikt om voor 2021 de
maandelijkse bijdragen per woning, berging,
garage voor u te berekenen, zie de achterkant van deze nieuwsbrief.
Het is wel degelijk mogelijk om in 2021 een
eerste stap te zetten naar lagere maandelijkse bijdragen, maar dan zal er moeten
worden bezuinigd.
4. Toepassing begroting 2020 voor 2021
De begroting 2020 hebben wij grotendeels
gelaten zoals hij is. De dotatie reservefonds
hebben wij verlaagd naar € 77.250. Dat is
mogelijk gebleken door alle extra’s die niets
met onderhoud plegen te maken hebben,
uit het MJOP van Frits de Maar te halen.
In 2021 wordt de post personeelskosten
een knelpunt. Zoals de de penningmeester
Jan ter Reehorst dat stelde: “Het wordt tijd
dat wij daar anders over gaan nadenken”.
Liesbeth Straatman en Leo Lampe
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