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Fijne feestdagen

Inhoud

De maand december is altijd een mooi moment om terug te kijken naar
wat we in het jaar voor u hebben kunnen betekenen. In deze derde
nieuwsbrief van dit jaar delen we dit graag met u. Wist u dat Woonbron
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6.000 particulieren eigenaars en 13.000 huurwoningen van Woonbron?
• Rol van de VvE Beheerder. ................................

• VvE Beheer 2016 in vogelvlucht. ................................
Ook hebben wij dit jaar verder gewerkt aan het optimaliseren van onze
dienstverlening aan u, onze gewaardeerde klant. De reacties van veel
eigenaren, vorig jaar, in het klantonderzoek aan Tevreden.nl hebben ons in
maakt hét verschil. ................................
staat gesteld stappen te kunnen zetten om onze dienstverlening beter te
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laten nemen om de splitsingsaktes aan te passen met als doel de
gemeenschappelijke delen (onderhoud) te minimaliseren. Het opheffen van
een VvE met meerdere eigenaars en hypotheekverstrekkers blijkt vaak niet
haalbaar en is duurder. Ook zijn er aanvullende afspraken gemaakt met de
verzekeraar om u beter van dienst te zijn na het melden van een
opstalschade. Daar waar we eind 2015 zijn begonnen met het meten van
uw tevredenheid na de uitvoering van planmatig onderhoud, starten we
binnenkort met een vragenlijst als iemand te maken heeft gehad met een
reparatieverzoek.

• Uw mening over ons onderhoud

Ook in 2017 zijn wij u graag van dienst en werken wij met plezier aan een
goed beheer van uw VvE. Via onze nieuwsbrieven, de website en de
eigenarensite (Mijn VvE) houden wij u op de hoogte. Daarnaast werken wij
voortvarend verder aan verbeteringen in onze dienstverlening. Uw mening
is daarbij van belang. Dus laat ook in het nieuwe jaar uw stem horen als u
online een vragenlijst via tevreden.nl van ons ontvangt.

Jaargang 1

In deze laatste nieuwsbrief van dit jaar nemen wij u in vogelvlucht mee
welke dienstverlening Woonbron VvE Beheer heeft geleverd, hoe u ons
onderhoud waardeert, wat de rol van een beheerder is en andere
interessante zaken. Namens het team van Woonbron VvE Beheer wens ik u
veel leesplezier en alvast fijne feestdagen.
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Rol van de VvE Beheerder

Uit het klantonderzoek blijkt dat veel eigenaren
graag meer inzicht willen in de rol van de VvE
beheerder, de rol van Woonbron in de VvE en
onze diensten. In deze nieuwsbrief proberen we
de verschillende rollen en taken voor u inzichtelijk
te maken met behulp van de tabel op de pagina
hiernaast en onderstaande toelichting.

VvE-eigenaren
Als eigenaar van een appartement bent u wettelijk
verplicht om lid te zijn van de VvE van het gebouw
waarin u een appartement hebt gekocht. U wordt dus
automatisch lid van de VvE. Elke appartementseigenaar
is verplicht om, samen met de andere eigenaren, het
gebouw te onderhouden en een onderhoudsfonds aan
te leggen voor toekomstig (groot) onderhoud.
Woonbron - als eigenaar van de huurwoningen in uw
woongebouw – is dus ook automatisch en verplicht lid
van de VvE. Woonbron heeft net als u stemrecht in de
vergadering van eigenaars en betaalt net als u VvEbijdragen voor het aantal woningen dat ze bezit in de
VvE. Woonbron brengt deze stem, net als u, zelf uit in
de vergadering of via een volmacht.

Contactpersonen
Persoonlijk contact, betrokkenheid, zichtbaar zijn en
continuïteit zijn belangrijke uitgangspunten in onze
dienstverlening. Daarom werken we voor elke VvE met
een beheerteam en vaste contactpersonen. Een
beheerteam bestaat uit een VvE beheerder
(bestuurder), een opzichter en een boekhouder.

De medewerkers van het
beheerteam zijn
verantwoordelijk voor de
dienstverlening aan uw VvE

Eigenaren van een appartement
zijn wettelijk verplicht om lid te
zijn van de VvE
Dienstverlening Woonbron VvE Beheer
VvE’s hebben Woonbron VvE Beheer aangesteld als
beheerder en vaak ook als bestuurder. In de
beheerovereenkomst staat welke dienstverlening met
uw VvE is overeengekomen. Onze diensten bestaan uit:
technisch beheer, financieel beheer en administratief
beheer. In de tabel hiernaast hebben we de diensten
per onderdeel op hoofdlijnen benoemd.
Complexbeheer
Woonbron biedt VvE’s de mogelijkheid om
complexbeheer af te nemen. Indien de vergadering van
eigenaars hiermee akkoord is, wordt een contract voor
complexbeheer afgesloten met Woonbron. Dit is dus
een apart contract tussen de VvE en Woonbron,
eigenlijk net zoals de VvE een schoonmaakcontract
afsluit met een schoonmaakbedrijf.

De VvE beheerder (bestuurder) heeft de regie op de
totale VvE-dienstverlening en is uw aanspreekpunt. De
VvE beheerder onderhoudt daarnaast contacten met de
voorzitter van de vergadering en de
leefbaarheidscommissie. De opzichter onderhoudt
contacten met de technische commissieleden en de
boekhouder met de kascontrole commissieleden.
Als u ons belt op 088 966 04 00 of een e-mail stuurt
naar vvebeheer@woonbron.nl wordt u geholpen door
onze klantenservice. Aan de hand van uw vraag en
adres krijgt u meteen antwoord of wordt bepaald welke
contactpersoon van het beheerteam u het beste kan
helpen.
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uitvoeren
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planmatig
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• Begroting opstellen
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• Verzekeringen
VvE's
• Leefbaarheidscommissie dient
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de ALV
• Vooroverleg met
voorzitter van de
vergadering

VvE Beheer 2016 in
vogelvlucht
Transparant zijn in wat we doen is één van onze
speerpunten. Met trots delen wij hierna in
vogelvlucht welke diensten wij in 2016 aan uw
en andere VvE’s hebben geleverd.

Technische dienstverlening
Wij zetten ons ten volle in voor het onderhoud van de
collectieve delen van woongebouwen. Dit zorgt voor
waardebehoud en daar heeft u belang bij. In 2016
hebben we € 16,25 miljoen besteed aan het
onderhouden van de gemeenschappelijke delen van de
VvE’s. Hiervan is € 13 miljoen voor planmatig
onderhoud, € 2,5 miljoen voor dagelijks onderhoud
(reparatieverzoeken) en € 0,75 miljoen voor contract
onderhoud. Daarnaast staat er in de reservefondsen
een bedrag van € 79 miljoen gereserveerd voor
toekomstig onderhoud. Dit bedrag is gebaseerd op de voor elke VvE - opgestelde meerjarenonderhoudsbegroting met een horizon van 25 jaar. Kortom voor
technisch beheer dat toekomst bestendig is.
Financieel
Onze boekhouders hebben dit jaar 308 jaarrekeningen
opgesteld en digitaal beschikbaar gesteld aan de
kascontrole commissies van de VvE’s. Er is ruim € 25
miljoen aan VvE-bijdragen geïnd bij alle eigenaren. We
voeren de door de vergadering vastgestelde
incassoprocedure uit. Het resultaat hiervan is dat
slechts 1%, € 270.000, nog niet geïnd is. Om deze
VvE-bijdragen alsnog namens de VvE te innen, hebben
we 34 betalingsregelingen getroffen en lopen er 387
incassodossiers bij de deurwaarder. In totaal zijn er
105.000 facturen betaald aan de leveranciers van de
VvE’s voor een totaalbedrag van € 25 miljoen.
Daarnaast beheren we de gelden van de VvE’s,
gezamenlijk een bedrag van € 83,5 miljoen. Deze
gelden staan op de spaarrekening(en) van de VvE’s.
Administratief
Voor alle 308 VvE’s hebben we in 2016 een algemene
ledenvergadering gehouden. Bij 59 VvE’s (19%) was er
helaas onvoldoende opkomst (quorum), zodat we een
tweede vergadering hebben moeten uitschrijven. Het is
namelijk van belang dat er in de vergadering
vaststelling plaatsvindt van de jaarrekening 2015 met
bijbehorend exploitatieresultaat, het planmatig
onderhoud voor 2017 en de VvE-bijdragen voor 2017.
Na de vergaderingen zorgen de VvE beheerders voor
een tijdige afhandeling van de actiepunten en besluiten.
Tot slot treden we gedurende het gehele jaar
handhavend op ten aanzien van de regels uit de
splitsingsakte en het huishoudelijk reglement, zodat
alle geldende regels ook worden nageleefd en iedereen
met plezier woont.

Uw mening over ons
onderhoud maakt hét
verschil
Weet u hoeveel technische zaken in uw gebouw
bijdragen aan uw woongenot? Het zijn er te veel
om in dit artikel te noemen. U verwacht gewoon
dat alle installaties zoals de CV, hydrofoor,
intercom en lift het doen als u ze nodig heeft, dat
uw gebouw veilig is en door schilderwerk een
nette uitstraling heeft. Ook dat kleine reparaties
van bijvoorbeeld de kapotte deurdranger of het
bellentableau snel zijn hersteld.
Woonbron VvE Beheer voert dit onderhoud voor veel
VvE’s deskundig en met passie uit. Gedegen onderhoud
zorgt voor de kwaliteit en het waardebehoud van uw
woongebouw. Jaarlijks wordt aan planmatig onderhoud
aan de gemeenschappelijk delen van deze VvE’s een
bedrag van € 13 miljoen uitgegeven.

Ons uitgangspunt is dat bewoners zo min mogelijk last
mogen hebben van elk karwei. Helaas lukt dat niet
altijd. Want ook wij zijn afhankelijk van verschillende
factoren; van weerscondities tot de medewerking van
de bewoners. Als voorbeeld bij een klus als het
aanleggen of repareren van een intercominstallatie.
Hiervoor is het nodig dat alle bewoners van een strang
(rij woningen onder elkaar) op een bepaald moment
thuis zijn. Als één bewoner zich niet hieraan houdt, kan
deze klus niet uitgevoerd worden en zal een nieuwe
poging tot een afspraak moeten worden gemaakt. Heel
vervelend voor de bewoners die er wél waren. Niet
alleen in tijd, ook omdat zij hierdoor nog geen gebruik
kunnen maken van de installatie.

Vervolg volgende pagina

Uw mening over ons
onderhoud (vervolg)
Wij nemen onze onderhoudstaak serieus. Het staat
buiten kijf dat u (even) hinder heeft als er onderhoud
of een reparatie moet gebeuren. Dat is helaas
onvermijdelijk. Tegelijk staan wij open voor
suggesties om onze dienstverlening op dit terrein te
kunnen verbeteren. Dat horen wij graag van u als dé
ervaringsdeskundige.

Uw vraag, ons antwoord
U bent verhinderd voor de algemene vergadering.
Toch wilt u graag een agendapunt aanmelden of
een vraag aan de vergadering stellen. Zoals u
weet, kan dat ook via het antwoordformulier.
Regelmatig ontvangen wij in dit verband vragen
over de aanlevertermijn en de eisen die aan de
formulering worden gesteld. Hierna ons
antwoord.
Deadline aanleveren agendapunten
Als u een onderwerp voor de vergadering wilt
agenderen of een rondvraag hebt, zorgt u ervoor dat
dit veertien dagen voorafgaand aan de vergadering
bekend is bij de bestuurder van de VvE. Dat kan via het
antwoordformulier of met een mail naar
vvebeheer@woonbron.nl.
Hoe komt u aan het antwoordformulier?
Het antwoordformulier en de retourenvelop ontvangt u
ongeveer vier weken vóór de vergadering als bijlagen
bij de uitnodiging.

Daarom sturen wij iedereen, die te maken heeft
gehad met een grote onderhoudsklus of een
reparatie, een online vragenlijst op Tevreden.nl.
Alleen met uw reactie kunnen wij onze
dienstverlening beter afstemmen op uw behoeften.
Wij hebben met de eerdere reacties al verbeteringen
kunnen doorvoeren.
Als voorbeeld de hiervoor genoemde werkzaamheden
aan de intercominstallatie. Stel dat er vertraging is
opgelopen omdat een bewoner niet thuis was zoals
afgesproken. Anders dan voorheen zullen wij u dit
voortaan tussentijds melden. Ook wat de reden is
van de vertraging en hoe/wanneer dit opgelost zal
worden.

Zo weet u beter waar u aan
toe bent.

Agenda vergadering
Als leden een agendapunt hebben aangemeld, wordt de
gewijzigde agenda uiterlijk acht dagen vóor de
vergadering naar de eigenaren toegestuurd zodat zij
zich hierop kunnen voorbereiden. Betreft de
aanmelding een vraag dan hoeft die niet altijd
geagendeerd te worden. De bestuurder zorgt ervoor dat
deze vraag tijdens de vergadering wordt behandeld.

Ook de aannemers, die voor ons werken, zullen deze
lijn volgen en tussentijds communiceren. Daarnaast
gaan wij extra toezicht op de werkzaamheden
houden en zullen wij meer zichtbaar voor u zijn.
Onze opzichters zijn regelmatig op het werk en kunt
u daardoor makkelijker aanspreken. U herkent hen
aan de zwarte jas met het Woonbron-logo erop. Als
het aan ons ligt, blijft het hier niet bij. Doet u mee
via Tevreden.nl? Wij zijn enthousiast, u ook?

Eisen formulering
Het is van belang dat u in een bondige beschrijving
duidelijk maakt waarvoor u precies toestemming c.q.
goedkeuring aan de vergadering vraagt. Wat is de
aanleiding en, indien van toepassing, wat zijn de
(financiële) consequenties. Omdat er bij een technische
vraag vaak meer informatie nodig is, adviseren wij u dit
ruim op tijd door te geven. Ook voor uw rondvraag
geldt dat u deze kort en bondig formuleert en aangeeft
met welk doel u deze vraag aan de vergadering stelt.

Even voorstellen
Mijn naam is Michelle Eijkenaar-Coenen. Sinds 2009 werk ik bij Woonbron VvE beheer.
Ik was toen 23 jaar en net klaar met de HBO opleiding Vastgoed en Makelaardij.
Ondanks mijn gedrevenheid moest ik nog heel veel leren. Het VvE-beheer is tenslotte
een heel specifieke tak van sport.

Nu, ruim zeven jaar later, kan ik zeggen
dat ik mij dit vak eigen heb gemaakt en ook
zeker weet dat dit is waar mijn passie ligt.

Op dit moment beheer ik VvE’s in de regio Prins Alexander. Hier vallen de wijken Ommoord,
Zevenkamp en Nesselande onder. Geen dag in het VvE-beheer is hetzelfde en je hebt vaak
te maken met zaken die ad hoc moeten worden opgepakt. Iedere VvE heeft zijn eigen
uitdagingen. Zo is in Nesselande de schoonmaak een ‘hot item’ en vormen de knikflats in
Ommoord een uitdaging, alleen al door hun omvang van bijna 200 appartementen per VvE. In
alle VvE’s, die ik beheer, is bewonersparticipatie ingevoerd wat inhoudt dat Woonbron haar
huurders ook uitnodigt voor de VvE-vergadering. Een goede ontwikkeling, vind ik. De zaken, die
besproken worden, hebben veelal betrekking op de leefomgeving in een complex. Dit gaat zowel
huurders als eigenaren aan.
Om het beheer van de VvE’s zo optimaal mogelijk uit te voeren, is een goede samenwerking met
mijn collega’s op de regio, de financiële administratie en onderhoud cruciaal. Daarnaast vind ik
het klantcontact erg leuk en hou ik ervan om klanten van dienst te zijn. Ik probeer proactief in te
spelen op de wensen die er in de VvE’s zijn.
Onderstaande foto van de VvE vergadering van het Pantelleriapad in Nesselande wil ik graag met
u delen. Dankzij de inzet van de voorzitter van de vergadering is besloten om over te stappen
naar een ander schoonmaakbedrijf met een uitgebreider schoonmaakprogramma.

Commissieleden bedankt
Langs deze weg bedanken wij alle
commissieleden van de VvE’s hartelijk voor de
samenwerking en inzet in het afgelopen jaar.
Mede dankzij deze waardevolle vrijwilligers
kunnen wij ervoor zorgen dat VvE’s optimaal
functioneren: dat de woongebouwen goed worden
onderhouden, de VvE’s financieel gezond zijn en
wordt voldaan aan alle wettelijke vereisten.

Verzekeringspremies 2017
blijven gelijk
Alle VvE’s in ons beheer hebben de wettelijk verplichte
gebouwen (opstal)- en aansprakelijkheidsverzekering.
De premie van deze verzekeringen is gebaseerd op de
herbouwwaarde van het gebouw. Om ervoor te zorgen
dat de VvE voor de juiste waarde is verzekerd, wordt
eenmaal per tien jaar een waardebepaling uitgevoerd.
In 2016 hebben we deze waardebepaling voor 48 VvE’s
laten uitvoeren en is de nieuwe waarde doorgegeven
aan de verzekeraar. In de meerjarenonderhoudsplanning van uw VvE ziet u wanneer de waardebepaling
(taxatie) van uw VvE gepland staat.
Sommige VvE’s hebben optioneel een glasverzekering,
rechtsbijstand verzekering en vrijwilligersverzekering.
Op de eigenaarssite https://woonbron.twinq.nl kunt u
zien of uw VvE deze verzekeringen heeft en wat de
voorwaarden hiervan zijn.
In 2017 blijven de verzekeringspremies gelijk aan die
van 2016. Voor vier VvE’s is een aangepast voorstel
gedaan. De VvE beheerder meldt dit rechtstreeks aan
de eigenaren van de betreffende VvE’s

Uw e-mailadres

Alle commissieleden zijn in de vergadering van
eigenaars van hun VvE aangesteld. Weet u hoeveel
commissieleden er op dit moment zijn? Het zijn er veel:
366 technische commissieleden waarmee wij de
technische werkzaamheden afstemmen. 329
kascontrole commissieleden aan wie wij de
jaarrekening ter controle voorleggen. Ook 96
voorzitters van de vergadering, waarmee we de
vergadering voorbereiden. Tot slot 203 commissieleden
leefbaarheid die bij de VvE beheerder voorstellen
inbrengen voor de vergadering.
Heeft u ook interesse om één van deze functies in uw
VvE te bekleden? Wij horen het graag. U kunt dit alvast
doorgeven door een mail te sturen naar
vvebeheer@woonbron.nl, zodat u tijdens de
eerstvolgende vergadering van eigenaars benoemd
kunt worden.

Mocht uw e-mailadres nog niet bij ons bekend zijn of is
deze gewijzigd dan willen wij dat graag weten. U kunt
het e-mailadres zelf registreren of aanpassen via de
eigenarenwebsite of mailen naar
vvebeheer@woonbron.nl,
onder vermelding van uw naam en adres.

Volgende edities in 2017
-maart
-juli
-december

Inhoud volgende nieuwsbrief
Wilt u dat wij in een volgende nieuwsbrief een bepaald
onderwerp of een vraag behandelen? laat het ons weten
via vvebeheer@woonbron.nl.

