
Bijeenkomst VvE de Nieuwe Leest en VvE de Leest II 

 

Datum:  Donderdag 19 januari 2017, 19:30-21:00 uur 

Locatie:  Gemeentehuis Meierijstad, Veghel 

Aanwezig: Jos van den Tillart 

Gerrie van Kessel 

Ronnie Schepers 

Bullend Ozkurt 

Colinda van den Broek 

Dhr. Bekenkamp 

Dick Maas 

Nico Roof 

Edgar Ottens 

Marc van den Biggelaar 

Ralph van Krevelen 

Christ van den Boogaard (gemeente) 

Marijke Bosch (gemeente) 

Marian van Weert (gemeente) 

 

 

 

1. Stand van zaken werkgroep Communicatie/Sociaal 

 

Voorstel projectnaam: De Leest next level. 

Website: voor bewoners, maar ook voor externe belangstellenden. Bijv. interesse wekken van 

bouwers/aannemers. Als voorbeeld toont Ronnie Schepers de website  www.vvedeleest2.nl Agenda, 

nieuws, nieuwsbrieven voor iedereen toegankelijk, notulen en documenten in beschermde omgeving, 

alleen toegankelijk voor leden met inlogcode. 

Te ontwikkelen: 

 Nieuwsbrief 

 Social media eventueel (Facebook) 

 Logo ontwerpen 

Communicatieplan en sociaal (punt 3 en 4) nog niet behandeld. 

 

Inwoners blijven betrekken en informeren is belangrijk. Doel is om na elk overleg iets te laten weten. 

 

2. Stand van zaken werkgroep Financieel/juridisch 

Werkgroep is nog niet bij elkaar geweest. 

 

Wel al uitgezocht: 

- Kosten oprichten stichting (kosten ca 300 euro excl. BTW). 

- Stichting moet minimaal 3 leden hebben en bij KvK worden geregistreerd. 

- Standaard modellen voor statuten van een stichting. 

- Rabobank: rekening openen is mogelijk. 

 

De vraag rijst of is uitgezocht of en waarom een stichting de meest geschikte juridische vorm is. Op het 

eerste oog lijkt een stichting het meest geschikt. Er zit een jurist in de werkgroep, maar is vanavond niet 

aanwezig. 

http://www.vvedeleest2.nl/


 

De werkgroep geeft aan dat de subsidiemogelijkheden lastig zijn te doorgronden. 

Kennis opdoen kan bij een bijeenkomst van VvE Belang op 9 en 16 februari in Hoevelaken. Nationaal 

Energie Bespaarfonds. 

Informatie verzamelen over subsidie: actie gemeente. 

De gemeente werkt  aan een subsidieaanvraag voor innovatieve aanpakken via de regio.  

 

De suggestie wordt gedaan om advies in te winnen / een adviseur  in de arm te nemen over zaken als 

statuten, huishoudelijk reglement, oprichten van een stichting. Bijvoorbeeld bij oud-notaris Goof van 

Nuenen. Eventueel ook terugvallen op de kennis van Segon en Paul Masselink. 

 

Kunnen de werkgroepen gemaakte kosten al declareren? Nee, voorlopig moet de VvE dit voorschieten. 

 

3. Stand van zaken werkgroep Techniek 

Eerste actie is om een adviseur te kiezen. Van een groslijst, via enkele gesprekken, offertes (prijsopgave, 

plan van aanpak, presentatie) opvragen en uiteindelijk een adviseur aanwijzen.* 

 

Verder wil de werkgroep al op korte termijn starten met het aanleggen van een dossier per woning. 

 

Een tip is om afgeronde projecten te bezoeken.  Om het resultaat te bekijken en ervaringen van bewoners 

te horen. 

 

* 

De werkgroep zoekt een adviseur die het proces kan begeleiden van begin tot en met realisatie. 

Benodigde kwaliteiten: 

- In bouwteam verband kunnen werken 

- Communicatie met bouwbedrijven 

- Kennis van zaken (techniek), maar niet per se specialist 

- Link kunnen leggen naar subsidiemogelijkheden 

 

Wat renoveren? Gevel (voor, zij en achter), dak en vloer. Zonnepanelen (optioneel). 

 

Wat te doen met bij- en opbouwen? Wel/niet door VVE financieren? In de statuten staat nu dat dit niet 

bij de VvE hoort, maar dat moet eventueel worden aangepast. Voorkeur: wel meenemen door VVE, apart 

betalen.  

 

4. Samenvatting/vervolgafspraken 

 

Communicatie 

- Instemmen met naam? Ja. Domeinnaam alvast claimen. 

- Actie Marijke Bosch: afspraak met burgemeester en wethouder. Voor carnaval. 

- Actie Marijke Bosch: afspraak met communicatieadviseur over communicatieaanpak, in- en extern.  

Financieel 

- Oprichting stichting moet gebeuren. Vraag is welke vertegenwoordiging. Dat is mede afhankelijk van 

Area. Twee opties: 

o Bij deelname Area: Vanuit elke partij (beide VVE’s en Area) één lid in het stichtingsbestuur.  

o Geen deelname Area: Vanuit elke werkgroep één bestuurslid. Van potentiële bestuursleden 

alvast benodigde gegevens verzamelen. 



- Neemt Area met 24 huurwoningen deel aan dit project? Dat is niet duidelijk, dus dat moet officieel 

gevraagd worden. Er komt een brief vanuit beide VVE’s. Daarin wordt ook de vraag gesteld of Area 

deelneemt in de Stichting. 

- Concept statuten maken, volgende vergadering bespreken. Met ondersteuning van oud notaris Goof 

van Nuenen (Schepers en Van Nuenen). Burgemeester  / wethouder Van Rooijen vragen om in dat 

contact iets te betekenen. 

 

Techniek 

- Vier adviseurs aanschrijven en gesprek mee voeren. 

- Eventueel in maart al laten aanschuiven. 

 

 

Vervolgafspraak met alle werkgroepen: donderdag 16 maart, 19:30 uur in het gemeentehuis.  

 

Marijke controleert of deze datum niet samenvalt met een commissie- of raadsvergadering. Alternatief is 

9 maart. 


