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5. organisatie VVE 
Hier wordt gesproken over het Huishoudelijk Reglement, wordt het huidige Huishoudelijk Reglement 
als 
uitgangspunt genomen? 
Wellicht handig om het huidige Huishoudelijk Reglement uit te reiken aan alle huidige eigenaren. 
Verwacht dat veel eigenaren er niet van op de hoogte zijn. 
 
Reactie 
 
 
Het huidige HR voldoet niet meer bij de verdeling van rollen & verantwoordelijkheden zoals we het 
voorstellen. Ook zijn er onderwerpen zoals digitaal stemmen en oplaadpalen niet in vastgelegd. 
In  2022 willen we het HR updaten. We nemen de bestaande documenten in onze overwegingen 
hierin mee. 
 
Het bestaande HR document is toegevoegd aan het digizine. 
 
 
Jaarrekening 2020 
Bij de toelichting op de balans staat bij debiteuren, ledenbijdrage 
Saldo volgens specificatie. Deze specificatie zit er niet bij… 
Ik zou graag een specificatie zien met per boekjaar het saldo van nog openstaande vorderingen met 
betrekking tot dat jaar 
en een inschatting hoe realistisch het is dat die nog te innen zijn. 
Dus niet cumulatief, maar gespecificeerd naar ontstaansjaar. 
Als ik naar het saldo kijk is dat meer dan 2 jaar de totale jaarlijkse bijdrage… 
 
Reactie 
 
Ten Hag is gevraagd om dit aan te leveren excl. de adressen die het betreft. Zie bijlage in deze mail. 
Dit bedrag beschouwen we als inbaar. Als iemand aangeeft het er niet mee eens te zijn, kunnen 
we daar het gesprek mee aangaan en uitzoeken hoe het zit voor die betreffende debiteur.  
 
Het overzicht is toegevoegd aan het digizine. Overige specificaties behorende bij de concept 
jaarrekening 2020 zijn in te zien bij Rentree. 
 

Ook gaan we in 2022 aan de slag met een kascommissie. 
 
Offerte VvE Compleet 
Bij de aanvullende afspraken wordt gesproken over het op orde brengen van de administratie en de 
daaruit  
voortvloeiende kosten.  
Komen deze kosten ten laste van Rentree of de VvE? 
 
Reactie  
 
Deze kosten zijn in dat geval voor Rentree. 
 


