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Van: Michel de Groot <michel@vvebeheergroep.com>
Verzonden: woensdag 30 september 2020 09:27
Aan: Michel de Groot
Onderwerp: uitnodiging digitaal vooroverleg VvE St. Job
Bijlagen: Advies opstelling liften Jobsveem.pdf; Financieringsplan Meerjarenonderhoud 

Jobsveem.pdf

Urgentie: Hoog

Beste appartementseigenaar, 
 
Het Bestuur nodigt u uit voor een digitaal vooroverleg, via Microsoft Teams, aangaande een voorstel voor een 
besluit voor de installatie van nieuwe liften en een bijbehorend financieringsplan, te houden op 
 

Woensdag 7 oktober, van 19h30 – 21 uur. 
 
 

Middels deze link kunt u inloggen in de vergadering: Deelnemen aan Microsoft Teams-vergadering  
 
 
Ter toelichting: 
Zoals eerder medegedeeld, heeft het bestuur zich met ondersteuning van de Technische Commissie (TC), beraden 
over de liften en de vraag of deze al dan niet vervangen moeten worden.  
Na onderzoek van de opties en van de ontvangen voorstellen voor revisie of vervanging is de TC tot de conclusie 
gekomen dat een vervanging en installatie van nieuwe liften de voorkeur heeft.   
Het Bestuur heeft dit advies overgenomen en zal daartoe binnenkort een besluit aan de ALV voorleggen.  
 
Doel van de bijeenkomst op 7 oktober is opties voor een financiering met u te bespreken, zodat het bestuur aan de 
ALV een compleet voorstel kan doen dat kan rekenen op de ondersteuning van de eigenaren (en de vereiste 
meerderheid van stemmen!).    
 
De financiering vraagt nadere aandacht. De reserves van de VvE zijn niet toereikend om deze investering te 
bekostigen. Maar hoe dan ook zal een herziening van de eigenaarsbijdragen noodzakelijk zijn om te bereiken dat de 
in de komende jaren noodzakelijke investeringen gefinancierd kunnen worden. Rekening houdend met zowel het 
gewicht van de te treffen besluiten, als met de beperkingen van COVID-19, nodigt het Bestuur daarom uit tot deze 
informatieve bijeenkomst, waarin een en ander kan worden toegelicht en uw vragen aan de orde kunnen komen 
zodat onduidelijkheden zoveel mogelijk voor de ALV kunnen worden opgehelderd.  
 
In de bijlagen treft u twee documenten aan:  

- het advies van de Technische Commissie over de liften en  
- een toelichting op de benodigde financiering voor de investeringen uit hoofde van het 

meerjarenonderhoudsplan (MJOP). 
 
Wilt u uw vragen het liefst voorafgaand aan het overleg per e-mail inbrengen, om zeker te zijn dat deze 
daadwerkelijk tijdens deze gelegenheid beantwoord kunnen worden.  
De vragen kunnen gestuurd worden aan stjobsveem@outlook.com  .  
 
De besluitvorming zal dan kunnen plaatsvinden tijdens een ALV die conform de geldende richtlijnen eveneens via 
Microsoft Teams zal worden gehouden, en wel op  
 

Donderdag 29 oktober 2020, van 19h30 – 21h30.  



2

 
Een agenda zal tijdig aan de eigenaren worden toegezonden. Daarop zullen te vinden zijn:  

- Het voorgestelde besluit ten aanzien van de liften;  
- Een beperkte bijstelling van het MJOP; 
- Het plan van financiering;  
- De vaststelling van de begrotingen 2020 en zo mogelijk 2021,  
- Alsmede van de eigenaarsbijdrage (peildatum: 1 januari 2021).  

 
Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat we voldoende duidelijkheid scheppen om op korte termijn deze belangrijke 
beslissingen te kunnen nemen.  
  
Namens het Bestuur, 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans van der Werf 
i.d. Voorzitter VvE St Jobsveem  
Lloydstraat 50 C 
3024 EA Rotterdam 
 
T  0107370852 
M 0653792810 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


