
Digitale en schriftelijke stemming, hoe werkt dat? 

 
1. Alle eigenaren hebben een uitnodiging voor een formele vergadering van eigenaren 
conform de voorwaarden in de splitsingsakte, met een volmacht formulier, een agenda, 
besluitvoorstellen en bijlagen ontvangen. Deze uitnodiging is begin november naar alle leden 
verstuurd. 
 
2. Alle eigenaren hebben de tijd gehad om (schriftelijk) vragen te stellen, opmerkingen 
te plaatsen en / of meningen in te dienen. 
 
3. Deze vragen, opmerkingen, zienswijzen en meningen zijn door de bestuurder en 
adviescommissie besproken en waar van toepassing zijn de besluitstukken aangepast. Zie 
http://www.rentreemagazine.nu/editie/vve-op-den-haar voor de besluitstukken. 
 
4. Online bijeenkomst 7 december  
Naar aanleiding van de online bijeenkomst op 7 december kunnen de besluitstukken nog worden 
aangepast. Indien een agendapunt en/of besluitvoorstel wijzigt op basis van de reacties, dan 
wordt dit uiterlijk 15 december gepubliceerd op http://www.rentreemagazine.nu/editie/vve-op-den-
haar. 
 
5. Daarna hebben alle eigenaren tot en met 22 december de tijd om hun stem uit te brengen via 
een volmacht met stembiljet (op papier, de stembiljetten dienen uiterlijk 22 december bij Rentree 
te zijn ontvangen) of een digitale stem (online) uit te brengen.  
 
6. De vergadering van eigenaren kan vervolgens op 23 december worden gehouden  
zonder aanwezigen. De presentielijst, die door de eigenaren online is getekend wordt aangevuld 
met de ontvangen volmachten. De stemmen worden geteld en vastgesteld. 
 
7. Er worden notulen van de vergadering gemaakt, met de uitslag van de stemming(en). De 
notulen worden digitaal met alle eigenaren gedeeld. 
 
8. De besluiten zijn genomen. De bestuurder kan samen met de adviescommissie en de VvE 
beheerder aan de slag met het uitvoeren van de genomen besluiten. 
 
Hoe werkt digitaal stemmen? 
We maken hiervoor gebruik van een softwaresysteem (Twinq) waarmee het mogelijk is om 
digitaal de presentielijst te tekenen en om te stemmen over besluitvoorstellen. Alle eigenaren 
hebben inloggegevens voor de website van de VvE ontvangen. Heeft u die niet meer bij de hand 
of lukt het niet neem dan even contact op met Eveline Schaffers via 06 47165432 of 
e.schaffers@rentree.nu. 
 
Stemmen per (papieren) volmacht 
Als u niet kunt e-mailen of via een computer, tablet of mobiele telefoon of iets dergelijks uw 
mening of stem kunt geven, dan kunt u de stembriefjes en stemvolmacht 
opvragen bij Eveline Schaffers via 06 47165432 of e.schaffers@rentree.nu . Hierop kunt u 
vermelden hoe u stemt (voor, tegen of blanco). Deze volmacht stuurt u vervolgens in een 
antwoordenvelop naar Rentree. 
Dit is vergelijkbaar met een volmacht die u afgeeft aan een andere eigenaar als u zelf niet 
naar een vergadering van eigenaren kunt komen. 
Stuur uw volmacht wel op tijd op, zodat de volmacht uiterlijk 22 december door Rentree is 
ontvangen. Het kan een paar dagen duren voordat de postbode uw volmacht 
heeft bezorgd. 
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