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Omschrijving 

 
Zeer verzorgd en ruim 3-kamerappartement op een gewilde woonlocatie! De woning mag ook verhuurd worden!  
  
Dit nette en ruime appartement met een inpandige berging en twee balkons is gelegen op de onderste woonlaag. De 
woning is van binnen netjes onderhouden en wordt opgeleverd inclusief laminaatvloer.  
  
De indeling is als volgt: ruime hal met toegang tot de vertrekken, zongerichte woonkamer ca. 26 m2, middels 
schuifdeuren  bereikbare slaap-/werkkamer met vaste kast van ca. 12 m2, tweede slaapkamer ca. 10m2, moderne 
keuken met een ingebouwde oven, gaskookplaat en afzuigkap, badkamer met douche en wastafel en een toilet. 
Tevens is er een 2e balkon te bereiken vanuit de slaapkamer.  
  
Ligging: op loopafstand van station Kempkensberg, op zeer korte afstand van de ringweg/A28/A7. Ook een 
winkelcentrum is praktisch 'om de hoek'.  
  
Info:  
- Vraagprijs: 215.000,- k.k.  
- Aanvaarding kan snel  
- Actieve VVE, maandelijkse bijdrage € 136,53 (excl. voorschot stookkosten)  
- Verwarming middels blokverwarming, warm water middels een electrische boiler  
- In de koopovereenkomst worden o.a. een asbest-, ouderdoms- en verkoper-geen-bewoner clausule opgenomen  
- Fraai uitzicht vanuit de woonkamer op omliggend groen  
  
Een net appartement met goede verhuur mogelijkheden maar ook voor eigen gebruik zeer geschikt!  
  
Interesse? Dan vernemen we dat graag via email of via een reactie op deze website.
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Kenmerken 
 : € 215.000,00 
Soort : Appartement 
Open portiek : Nee 
Aantal kamers : 3 kamers waarvan 2 slaapkamer(s) 
Inhoud woning : 190 m3 
Gebruiksoppervlakte woonfunctie : 67 m2 
Soort appartement : Portiekflat 
Bouwperiode : 1960-1970 
Ligging : Aan park, aan rustige weg, in woonwijk, beschutte ligging 
Tuin : Geen tuin 
Garage : Geen garage 
Verwarming : Blokverwarming 
Isolatie : Dubbel glas 
Voorzieningen  TV kabel 
   

Locatie 
Helperzoom 89  
9722 BH  GRONINGEN 
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Op de verkoop van deze woning zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 
 
Deze informatie is u geheel vrijblijvend verstrekt. wij hebben bij het samenstellen van de verkoopinformatie de nodige 
zorgvuldigheid betracht. Toch is het mogelijk dat zich in de verkoopinformatie onjuistheden of onvolkomenheden 
bevinden. Noch de verkoper noch de makelaar aanvaarden daarvoor enige aansprakelijkheid. 
 
Koopakte: De koopakte wordt opgesteld conform NVM-model.  
 
Kosten koper: De kosten, rechten en overdrachtsbelasting die uit de overeenkomst en de eigendomsoverdracht 
voortvloeien zijn voor rekening van de koper. 
 
Notaris: Naar keuze kopende partij, tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Wanneer de koper echter niet tijdig een keuze 
kenbaar maakt vervalt het recht aan de verkoper. 
 
Waarborgsom/ bankgarantie: Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de kopende partij verlangt 
verkoper van koper, indien de overdracht later dan 8 weken na datum overeenkomst plaats vindt, een waarborgsom 
of bankgarantie, groot 10% van de koopsom, welke binnen 2 weken na definitieve overeenstemming* in handen van 
de notaris of diens bank- of girorekening wordt gestort. *Definitieve overeenstemming houdt in dat de bedenktijd en 
de termijnen van eventuele voorbehouden zijn verstreken. 
 
Bedenktijd: Koper (indien consument*) heeft gedurende 3 dagen, na de ter hand stelling van een kopie van de door 
koper en verkoper getekende koopakte, het recht de koopovereenkomst te ontbinden *Consument is een natuurlijk 
persoon die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep en koopt voor eigen gebruik. 
 
Voorbehouden: wanneer u een voorstel wilt doen met voorbehouden dient u  dit expliciet aan te geven. Er zijn geen 
standaard voorbehouden van toepassing. Informeer bij uw aankoopmakelaar! 
 
Financiering: Indien deze ontbindende voorwaarde is overeengekomen geldt de ontbindende voorwaarde voor 
financiering voor een periode van 6 weken na overeenstemming. Ontbindende voorwaarden dienen uitdrukkelijk te 
worden overeengekomen. Oplevering: In de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken, zichtbare 
en onzichtbare gebreken (voor zover bij de verkopende partij niet bekend) heersende- leidende erfdienstbaarheden, 
kwalitatieve rechten en vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. 
 
Baten en lasten: Alle baten, lasten en verschuldigde canons, waaronder begrepen heffingen die voortvloeien uit de 
akte van splitsing en/of reglement (indien van toepassing) komen voor rekening van kopende partij vanaf de datum 
van notarieel transport. De lopende baten, lasten en dergelijke, met uitzondering van de onroerendezaakbelasting 
wegens het feitelijk gebruik, zullen tussen partijen naar rato worden verrekend. 
 
Inschrijving: Partijen hebben het recht, gezamenlijk of afzonderlijk, de koopakte door de notaris te laten inschrijven in 
de openbare registers. Inschrijving beschermt onder meer tegen latere vervreemding of bezwaringen, een na de 
inschrijving ingeschreven beslag en een na de dag van inschrijving uitgesproken faillissement surseance of 
schuldsanering. 
 
Identiteit partijen: Koper en verkoper stemmen ermee in dat, indien een der partijen daarom verzoekt, de 
wederpartij zich jegens de ander zal identificeren door het tonen van een geldig legitimatiebewijs. 
 
Plattegronden: Aan eventueel bijgevoegde plattegronden/ tekening kunnen geen rechten worden ontleend. 
Wij zijn hiervoor niet aansprakelijkheid. Eventuele oppervlakten, maten en afstanden zijn door mij zo nauwkeurig 
mogelijk opgemeten. Niettemin zijn de genoemde maten en oppervlakten indicatief. Aan de inhoud van deze 
brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 



  

 
Makelaardij Lucas Klamer 
Aarhusweg 2 3 
9723 JJ, GRONINGEN 
Tel: 050-3188767 
E-mail: info@lucasklamer.nl 
www.lucasklamer.nl 

 

 
 

 

 
Asbestclausule: Asbest is een prima product vanwege de goede eigenschappen die het bezit voor de bouw. Er kleven 
echter ook nadelen aan asbest, die naar verluidt gezondheidsrisico’s met zich mee kunnen brengen. Deze 
manifesteren zich met name bij de verwijdering daarvan. Sinds juli 1993 is de verkoop van asbesthoudende 
materialen dan ook verboden. Tot die tijd kunnen er echter asbesthoudende materialen zijn gebruikt in de bouw, of 
zijn verwerkt in materialen welke zijn gebruikt in de bouw. Verkopers zijn niet altijd bekend met de aanwezigheid van 
asbest, omdat het erg moeilijk is om te herkennen in welke materialen asbest is gebruikt, welk soort asbest is gebruikt 
en in welke mate. Bij dergelijke panden wordt standaard een clausule op in de koopovereenkomst waarbij koper 
verklaart bekend te zijn met de (mogelijke) aanwezigheid van asbesthoudende materialen alsmede een uitsluiting van 
aansprakelijkheid van de verkoper voor eventuele (gezondheids)risico’s daaromtrent en voor een eventuele 
verplichting tot verwijdering en de kosten die dat met zich mee brengt. Met andere woorden, u neemt als koper alle 
risico’s volledig over. Meestal zal deze clausule er als volgt uitzien: 
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen/ materialen aanwezig zijn. Indien deze worden verwijderd 
dienen door koper maatregelen en voorzieningen te worden getroffen die de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart 
met deze wetgeving bekend te zijn en aanvaardt alle aansprakelijkheid en gevolgen die uit de aanwezigheid van asbest 
en/of de verwijdering van asbest uit de onroerende zaak kan voortvloeien. In afwijking van artikel 6.3. van deze 
koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de 
onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan 
de overeenkomst als gevolg van de aanwezigheid van enig asbest in welke samenstelling en/of op welke plaats dan 
ook voor rekening en risico van koper. 
 
Lijst van roerende zaken: Het is voor u als koper natuurlijk van groot belang om te weten wat u precies koopt. Niet 
alle zaken in een onroerend goed worden door de verkoper achterlaten. Er kunnen zaken zijn die worden 
meegenomen. In deze brochure treft u een lijst met zaken die de verkoper meeneemt, die achterblijven of die tegen 
een bepaalde prijs kunnen worden overgenomen. Het is voor u belangrijk om hiernaar te vragen voorafgaande aan 
een eventuele onderhandeling. Er kunnen namelijk tussentijds ook wijzigingen optreden in deze lijst. Wanneer u een 
bieding doet, gaan wij uit van de lijst zoals deze u is overhandigd, tenzij expliciet door u anders is aangegeven. 
 
Ouderdomsclausule: de woningen die momenteel gebouwd worden hebben een andere kwaliteitsstandaard dan 
oudere woningen. Om er zeker van te zijn dat de koper zich voldoende bewust is van kwaliteitsverschillen die 
voortkomen uit de bouwperiode maar die ook hun oorzaak kunnen vinden in latere verbouwingen en/of andere 
aanpassingen wordt er, tenzij anders vermeld, een ouderdomsclausule opgenomen. Deze luidt alsvolgt: Het is koper 
bekend dat het verkochte dateert uit (bijvoorbeeld) de jaren 70 van de vorige eeuw wat betekent dat de eisen die aan 
de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe woningen mede gelet op (eventueel) in 
de tussentijd uitgevoerde opeenvolgende (ver)bouw(ings) werkzaamheden. In afwijking van artikel 6.3 van deze 
koopakte en artikel 7:17 lid en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van een of meer eigenschappen van de 
onroerende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet beantwoorden van de zaak aan 
de overeenkomst voor rekening en risico van koper. 
 
Verkoper geen bewoner: In sommige gevallen is de verkoper niet de bewoner van de betreffende woning (geweest). 
De verkoper kan dan ook niet alle ins en outs weten van die woning wanneer hij daar wel zou hebben gewoond. In 
dergelijke gevallen nemen we de volgende clausule op in de koopovereenkomst: Koper is ermee bekend dat verkoper 
het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat verkoper derhalve koper niet kan informeren over eigenschappen 
respectievelijk gebreken aan het verkochte waarvan verkoper op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het 
verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In verband hiermee zijn partijen, in afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en 
artikel 7:17 lid 1 en 2 BW, overeengekomen dat dergelijke eigenschappen respectievelijk gebreken voor rekening en 
risico van koper komen. Koper vrijwaart verkoper voor alle eventuele aanspraken van derden. 
 
Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons gerust weten! Of, nog beter: neem uw eigen NVM aankoopmakelaar 
mee! 
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AANVULLENDE INFORMATIE: 
 
 
Over de verstrekte informatie 
Deze brochure alsmede alle informatie betreffende dit aanbod is met zorg samengesteld. Hieraan kunnen derhalve 
geen rechten worden ontleend. Makelaardij Lucas Klamer noch de verkoper aanvaarden dienaangaande geen enkele 
aansprakelijkheid. 
 
Hoe nu verder? 
 
De bezichtiging 
Voor een (tweede) bezichtiging van deze woning kunt u altijd (geheel vrijblijvend) een afspraak met ons maken. Houdt 
u er rekening mee dat (een afspraak voor) een bezichtiging voor u tot geen enkele verplichting leidt, maar dat u 
hieraan ook geen rechten kunt ontlenen. Dit betekent dat wij vrij zijn om ook met andere kandidaten afspraken voor 
bezichtigingen te maken en eventueel in onderhandeling te treden. 
 
Na de bezichtiging 
Wanneer u een bezichtiging heeft gedaan en: 
U wilt meer informatie en/of u wilt een bieding op het pand uitbrengen? 
Neemt u dan contact op met ons kantoor (als u de aankoop zelf wilt verzorgen) of met uw eigen NVM makelaar (als u 
kiest voor een eigen makelaar die u bij de aankoop begeleidt). Houdt u er rekening mee dat wij uitsluitend de 
belangen van de verkoper behartigen! Het is daarom verstandig voor het aankopen van deze woning uw eigen NVM 
makelaar in te schakelen. 
U heeft geen verdere belangstelling? 
Wij stellen het op prijs als u ons dat binnen enkele dagen even telefonisch of per email laat weten, zodat wij de 
eigenaar van de woning kunnen informeren. Als u daarbij ook de reden vermeldt, kunnen wij u de volgende keer beter 
van dienst zijn. 
 
Wanneer u een bod wilt doen 
Wij gaan ervan uit dat u, voordat u een bod uitbrengt op de woning, onderzoek heeft verricht naar alle aspecten die in 
het algemeen en voor u in het bijzonder van belang zijn bij het nemen van uw aankoopbeslissing. 
Daartoe behoort uiteraard het bestuderen van deze informatie, het inwinnen van informatie bij overheidsinstanties, 
een onderzoek naar uw financiële mogelijkheden etc. Verzekert u zich ervan dat alle voor u belangrijke zaken ter 
sprake komen. Schroomt u niet om tekst en uitleg te vragen over de woning en de te volgen procedure. 
  
 Het uitbrengen van een bod 
Bij het uitbrengen van een bod is niet alleen het bedrag van belang maar dient u zich ook duidelijk uit te spreken over 
de volgende zaken: 
 - datum van eigendomsoverdracht 
 - eventuele overname van roerende zaken 
 - eventuele ontbindende voorwaarde(n)Let op: als bieder krijgt u niet automatisch een ontbindende 
voorwaarde voor, bijvoorbeeld, de financiering. U dient dit expliciet bij uw bod te vermelden. Over ontbindende 
voorwaarden moeten partijen het eens zijn voor de koop. 
 
Een bouwtechnische keuring 
Sommige huizen zijn vooraf bouwtechnisch gekeurd door een erkend onafhankelijk bouwkundig bureau. Een 
bouwtechnische keuring geeft u een goed beeld van de bouwkundige staat van de woning. Voor die onderdelen 
waarvoor op korte termijn herstelwerkzaamheden worden verwacht, is aangegeven welke kosten daarvoor zijn 
geraamd. Kopers krijgen hiermee al in een vroeg stadium een objectieve analyse van de bouwkundige en technische 
staat van de woning. 
Als er een bouwtechnisch rapport is opgemaakt, dan is deze op ons kantoor ter inzage beschikbaar voor serieuze 
kandidaat-kopers, die na bezichtiging van de woning hebben aangegeven dat zij aankoop van de woning serieus 
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overwegen. 
De bouwtechnische keuring is niet voor appartementen, zo goed als nieuwe woningen en geheel te renoveren 
woningen. 
 
Onderzoeksplicht 
U heeft als koper een onderzoeksplicht. Dit houdt ondermeer in dat u niet zonder meer mag afgaan op de aan u 
verstrekte informatie. Nadrukkelijk wijzen wij u er op dat ook de aanwezigheid van een bouwtechnisch rapport u niet 
ontslaat van de eigen onderzoeksplicht die u als koper heeft. 
 
Lijst van (on)roerende zaken 
Bij aankoop wordt de staat van oplevering in de regel vastgesteld middels een lijst van zaken (roerende en 
onroerende) die in de woning achterblijven, zaken die meegaan en zaken die door koper tegen vergoeding 
overgenomen kunnen worden. 
Voor zover in de brochure een lijst van zaken is gevoegd, is deze onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. 
 
Koopakte 
Nadat de onderhandelingen zijn afgerond en tenzij anders vermeld zal de koopakte worden opgemaakt door 
Makelaardij Lucas Klamer conform de modelakte, opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in 
onroerende goederen en vastgoeddeskundigen (NVM), de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. 
 
Waarborgsom/Bankgarantie 
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de koper dient deze binnen 6 weken na het sluiten van de 
koopovereenkomst een waarborgsom te storten in handen van de notaris. Deze waarborgsom bedraagt 10% van de 
koopsom en wordt in mindering gebracht op de koopsom. In plaats daarvan kan de koper ook een bankgarantie 
stellen voor het zelfde bedrag. 
 
Kopersbescherming 
Indien u dat wenst bestaat er de mogelijkheid om de koopovereenkomst te laten inschrijven in de openbare registers 
(Het Kadaster). De inschrijving heeft tot gevolg dat latere faillissementen, overdrachten, beslagen, en een later 
gevestigd voorkeursrecht van de gemeente niet tegen de koper kunnen worden ingeroepen. De inschrijving vindt 
plaats zo snel mogelijk na het aflopen van de bedenktijd óf, indien de levering plaatsvindt meer dan 6 maanden na het 
sluiten van de overeenkomst, circa 5½ maand voor de notariële levering. De kosten van de inschrijving worden door 
koper gedragen. De kosten van inschrijving kunnen worden opgevraagd bij de notaris, die door de koper wordt 
gekozen. 
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Veelgestelde vragen 
 
Wanneer ben ik in onderhandeling? 
 
Als koper kunt u niet afdwingen dat u in onderhandeling bent. U bent pas in onderhandeling als de verkoper op uw 
bod reageert. Dus als de verkoper een tegenbod doet. Daarnaast kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven 
dat u met de verkoper in onderhandeling bent. U bent niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft 
dat hij uw bod met de verkoper zal bespreken. 
 
Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt? 
 
Dat mag. Een onderhandeling hoeft niet tot een verkoop te leiden. De makelaar zal een belangstellende zeggen dat hij 
‘’onderbod’’ is. Hij zal geen mededelingen doen over de hoogte van de bieding. Dit zou overbieden kunnen uitlokken. 
Vraag de makelaar naar de te volgen procedure, indien u ook belangstellend bent voor de woning. 
 
Word ik koper als ik de vraagprijs bied? 
 
Nee, niet automatisch. De vraagprijs is een uitnodiging tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs biedt, dan doet u 
een bod. De verkoper kan dan alsnog beslissen of hij uw bod al dan niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een 
tegenbod laat doen. 
  
Mag de makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen? 
 
Dat mag. Eén van de partijen mag de onderhandelingen beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden dat het 
moeilijk is te bepalen wie de beste koper is. In dat geval kan een verkopende makelaar in overleg met de verkoper 
besluiten de lopende onderhandelingen af te breken en de biedprocedure te wijzigen. Uiteraard dient hij eerst de 
eventuele gedane toezeggingen na te komen. De verkoper kiest bijvoorbeeld voor een inschrijfprocedure. Alle bieders 
hebben dan een gelijke kans met het uitbrengen van een bod. 
 
Een woning kopen? Neem uw eigen NVM makelaar mee! 
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AANKOOPBEGELEIDING BIJ MAKELAARDIJ LUCAS KLAMER: 
  
Zoals u wellicht heeft gemerkt kan het zoeken van een geschikte woning gecompliceerd en tijdrovend zijn. Om u tijd, 
teleurstelling en uiteindelijk geld te besparen wijzen wij u op de mogelijkheid van het inschakelen van uw ‘’eigen’’ 
makelaar voor aankoopbegeleiding. 
 
Wat zijn de voordelen van een eigen aankoopmakelaar? We noemen een aantal: 
 - Makelaardij Lucas Klamer weet wat de woning echt waard is en voert de onderhandelingen met de kopers 
of de verkopende makelaar. We proberen een zo gunstig mogelijke prijs voor je te krijgen. Als je zelf niet zo’n goede 
onderhandelaar bent kan dit handig zijn. 
  
 - Makelaardij Lucas Klamer neemt je het traject van de koop van de woning uit handen. We verzorgen 
juridische en administratieve taken. Bijvoorbeeld het controleren van de koopovereenkomst zodat je er zeker van 
bent dat alle afspraken juist zijn vastgelegd en de inspectie van de woning voordat de overdracht plaatsvindt. 
  
 - Wil je je woning verbouwen en of verhuren, wij weten wat de regels zijn. 
  
 - Wij kijken kritisch naar de woning die je op het oog hebt. Wij zien misschien gebreken die jij zelf over het 
hoofd ziet en die later behoorlijk duur kunnen zijn om te herstellen. Als je gebreken van tevoren aangeeft, kun je nog 
meenemen in de prijsonderhandeling. Als de koop eenmaal rond is, kan dat niet meer. 
  
 - Helemaal verliefd op een woning? Dan kan het zijn dat je er niet helemaal meer objectief naar kijkt. Het 
gevaar is dan dat je te veel betaalt. Je mag van ons verwachten dat deze emoties bij ons geen rol spelen in de 
objectieve kijk. 
  
 - De woningmarkt is de laatste jaren behoorlijk overspannen, waardoor huizen soms binnen een paar dagen 
verkocht zijn. Wij zien eerder dan jij welke woningen op de markt komen. Heb je al een aantal keer achter het net 
gevist en was de woning al verkocht op het moment dat jij contact opnam? Wij kunnen je tippen over een huis die aan 
jullie wensen voldoet.Bij het inschakelen van makelaardij Lucas Klamer wordt er in eerste instantie een inventarisatie 
gemaakt van uw woonwensen. Wij zorgen dan dat uit het volledige woonaanbod de woningen worden geselecteerd 
die voldoen aan uw woonwensen. Vervolgens begeleiden we u bij het volledige aankoop traject, zodat al uw vragen 
beantwoord zijn, voordat de koop definitief wordt gesloten en u achteraf niet voor verassingen komt te staan. 
De makelaar die een woning verkoopt mag alleen de belangen van de verkoper behartigen. Daarom is het altijd 
verstandig om, wanneer u een woning wilt kopen, ons mee te nemen. De verkopende partij heeft een meldingsplicht. 
 
Echter, de kopende partij heeft een onderzoeksplicht! Wij bieden u zekerheid en komen alleen op voor u! 
  
Speciaal voor kopers en zoekers van woonruimte hebben wij op maat gesneden pakketten ontwikkeld, vraag er naar 
en wij sturen vrijblijvend de prijzen en mogelijkheden naar u via de email.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

























Balans en Resultaatrekening
VvE Helperzoom 81 t/m 95, gevestigd te Groningen  (11317)
Boekjaar 2021 - Periode: 1 januari 2021 - 31 december 2021

Debet Credit

Balans per 30 december 2021

Bezittingen Schulden

1. Debiteuren -343,85 6. Eigen vermogen 16.422,94
6.1 Reservefondsen 16.422,94
6.2 Reservefondsen 0,00
6.3 Reservefondsen 0,00
6.4 Reservefondsen 0,00
6.5 Voorzieningen 0,00
6.6 Afschrijvingen 0,00

2. Overlopende posten 0,00
2.1 Nog te ontvangen bedragen 0,00
2.2 Vooruitbetaalde bedragen 0,00

3. Tussenrekeningen 0,00 7. Crediteuren 438,82
3.1 Doorbelastingen 0,00
3.2 Tussenrekening schade 0,00
3.3 Tussenrekeningen 0,00

8. Overlopende posten 0,00
8.1 Nog te betalen bedragen 0,00
8.2 Vooruitontvangen bedragen 0,00

9. Tussenrekeningen 0,00
BTW 0,00

4. Liquide middelen 20.382,58
4.1 Banken 20.382,58
4.2 Kas 0,00

5. Stookkosten 11.250,75 10. Voorschotten stookkosten 16.017,63
5.1 Stookkosten seizoen 1 11.250,75 10.1 Voorschotten seizoen 1 16.017,63
5.2 Stookkosten seizoen 2 0,00 10.2 Voorschotten seizoen 2 0,00

11. Exploitatieresultaat -266,54
11.1 Exploitatieresultaat -266,54

Berekend exploitatieresultaat -1.323,37

31.289,48 31.289,48

blz. 1 - 2Afdruk d.d. 6 februari 2022



VvE Helperzoom 81 t/m 95, gevestigd te Groningen  (11317)
Boekjaar 2021 - Periode: 1 januari 2021 - 31 december 2021

Debet Credit

Resultatenrekening per 30 december 2021

Kosten Opbrengsten

13. Contracten 1.367,38 11. VvE bijdragen 12.857,28
13.1 Installaties 0,00 11.1 Overige opbrengsten 0,00
13.2 Nuts 361,74
13.3 Overig 1.005,64

14. Onderhoudskosten 773,41
14.1 Dagelijks onderhoud 773,41
14.2 Onderhoud installaties 0,00

15. Verzekering 1.225,55

16. Verenigingskosten 9.530,31
16.1 Beheerkosten 2.053,44
16.2 Overig 198,00
16.2 Bijdrage hoofdsplitsing 7.278,87

12. Rente 0,00

17. Dotatie onderhoudsreserve 4.500,00

Overige grootboekrekeningen -3.216,00

14.180,65 12.857,28

Debet Credit

Exploitatieresultaat per 30 december 2021

Exploitatieresultaat

Berekend exploitatieresultaat -1.323,37

Exploitatieresultaat 0,00

-1.323,37

blz. 2 - 2Afdruk d.d. 6 februari 2022



Begrotingsposten Bedrag Verdeling volgens verdeelsleutel

Algemene kosten € 100,00 Verdeelsleutel 8/8

Bankkosten € 200,00 Verdeelsleutel 8/8

Beheervergoeding € 2.100,00 Verdeelsleutel 8/8

Bijdrage V.V.E. Samenwerking € 2.457,00 Verdeelsleutel 8/8

Electraverbruik alg € 400,00 Verdeelsleutel 8/8

Klein onderhoud € 1.000,00 Verdeelsleutel 8/8

Schoonmaakcontract Algemeen € 1.050,00 Verdeelsleutel 8/8

Storting reservefonds € 4.500,00 Verdeelsleutel 8/8

Verzekering Algemeen € 1.300,00 Verdeelsleutel 8/8



Appartement TermijnbedragTotaalbedrag

A-001 - Helperzoom 81  (Woning) € 136,53 € 1.638,36

A-002 - Helperzoom 83  (Woning) € 136,53 € 1.638,36

A-003 - Helperzoom 89  (Woning) € 136,53 € 1.638,36

A-004 - Helperzoom 91  (Woning) € 136,53 € 1.638,36

A-005 - Helperzoom 85  (Woning) € 136,53 € 1.638,36

A-006 - Helperzoom 87  (Woning) € 136,53 € 1.638,36

A-007 - Helperzoom 93  (Woning) € 136,53 € 1.638,36

A-008 - Helperzoom 95  (Woning) € 136,53 € 1.638,36
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Helperzoom 81 t/m 95

Groningen

Meerjarenonderhoudsplan
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Algemene Objectgegevens

Code

Code 1317.0001

Object

Naam VvE Helperzoom 81 t/m 95

Adres Helperzoom 81 t/m 95

Plaats Groningen

Inspecteur Martijn Klinkert

Opdrachtgever

Klantcode 1317.0001

Naam VvE Helperzoom 167 t/m 219

Contactpersoon M. Klinkert

Adres Postbus 300

Postcode 9700 AH

Plaats Groningen

Telefoon 088-4324525

E-mailadres servicedesk.vve@mvgm.nl

Technisch

Bouwjaar 1970

Financieel

Saldo € 16.010,44

BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW

BTW tarief Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 21,0%; Laag = 9,0%

24-5-2021



Jaarplan 2021

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 1,5 Procent (vanaf 2021).

Printdatum: 4-5-2021

1317.0001 • VvE Helperzoom 81 t/m 95

Helperzoom 81 t/m 95
Groningen

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

 : De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder 
uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Toelichting:

34-5-2021
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2021Handeling - GebrekElement/Locatie EhdHvhCode

31 Buitenwandopeningen

€ 894Kozijn buiten kunststof3111N61 1,00 pstReinigen kunststof kozijnen,
balkonbeplating en boeidelen

46 Schilderwerk

€ 1.209Buitenschilderwerk4631 1,00 pstSchilderwerk kozijn en deur entrees

€ 921Binnenschilderwerk4631 1,00 pstSchilderwerk kelders

€ 2.763Binnenschilderwerk4631 1,00 pstSchilderwerk trappenhuis

51 Warmte-opwekking

€ 4.600Schoorsteen metselwerk5124 1,00 pstAluminium overzetkappen aanbrengen

52 Afvoeren

€ 8.944Binnenriolering asbest5240 1,00 pstVervangen binnenriolering asbest door
PVC (stelpost)

€ 2.044Binnenriolering PVC5240N61 1,00 pstVervangen hangende riolering (stelpost)

64 Communicatie

€ 1.374Oproepinstallatie6422 1,00 pstVervangen intercom (stelpost)

99 Algemeen

€ 958Technisch advies9999 1,00 pstAsbestinventarisatie

€ 921Technisch advies9999 1,00 pstBegeleidingskosten MVGM
aardbevingsschadedossier

€ 24.628Totaal object

44-5-2021



Overzicht 15 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 1,5 Procent (vanaf 2021).

Printdatum: 4-5-2021

1317.0001 • VvE Helperzoom 81 t/m 95

Helperzoom 81 t/m 95
Groningen

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld “Klimaatinstallaties”) over een 
aantal jaren bij elkaar te tellen.

Toelichting:

54-5-2021
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Totaal203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021Code Hoofdgroep

€ 3.403€ 3.40327 Daken

€ 7.960€ 1.102€ 1.069€ 1.038€ 1.008€ 978€ 949€ 921€ 89431 Buitenwandopeningen

€ 16.163€ 1.489€ 4.275€ 2.191€ 1.341€ 1.975€ 4.89246 Schilderwerk

€ 047 Dakafwerkingen

€ 4.600€ 4.60051 Warmte-opwekking

€ 10.989€ 10.98952 Afvoeren

€ 1.374€ 1.37464 Communicatie

€ 2.719€ 438€ 401€ 1.87999 Algemeen

€ 47.207€ 2.590€ 0€ 1.069€ 0€ 5.313€ 2.630€ 1.008€ 4.745€ 978€ 0€ 949€ 401€ 2.896€ 0€ 24.628Totaal object

64-5-2021



Overzicht 15 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 1,5 Procent (vanaf 2021).

Printdatum: 4-5-2021

1317.0001 • VvE Helperzoom 81 t/m 95

Helperzoom 81 t/m 95
Groningen

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de 
kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Toelichting:

74-5-2021
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Totaal203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

27 Daken

Luifel2713

€ 3.403€ 3.4031,00 pst 2028Vervangen zinkwerk luifels

€ 3.403€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3.403€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

31 Buitenwandopeningen

Kozijn buiten kunststof3111N6
1

€ 7.960€ 1.102€ 1.069€ 1.038€ 1.008€ 978€ 949€ 921€ 89421,00 pst 2021Reinigen kunststof kozijnen,
balkonbeplating en boeidelen

€ 7.960€ 1.102€ 0€ 1.069€ 0€ 1.038€ 0€ 1.008€ 0€ 978€ 0€ 949€ 0€ 921€ 0€ 894

46 Schilderwerk

Buitenschilderwerk4628

€ 2.222€ 1.169€ 1.05371,00 pst 2023Schilderwerk beton

€ 1.944€ 1.023€ 92171,00 pst 2023Schilderwerk staal

Buitenschilderwerk4631

€ 4.039€ 1.489€ 1.341€ 1.20971,00 pst 2021Schilderwerk kozijn en deur entrees

Binnenschilderwerk4631

€ 1.990€ 1.069€ 921101,00 pst 2021Schilderwerk kelders

€ 5.969€ 3.206€ 2.763101,00 pst 2021Schilderwerk trappenhuis

€ 16.163€ 1.489€ 0€ 0€ 0€ 4.275€ 2.191€ 0€ 1.341€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.975€ 0€ 4.892

47 Dakafwerkingen

Dakbedekking bitumen4711S1
5

€ 0401,00 pst 2059Overlagen dakbedekking

€ 0401,00 pst 2039Vervangen dakpakket
(dakbedekking, isolatie,
dampremmende laag)

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

51 Warmte-opwekking

Schoorsteen metselwerk5124

€ 4.600€ 4.600301,00 pst 2021Aluminium overzetkappen
aanbrengen

€ 4.600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4.600

52 Afvoeren

Binnenriolering asbest5240

€ 8.944€ 8.9441,00 pst 2021Vervangen binnenriolering asbest
door PVC (stelpost)

Binnenriolering PVC5240N6
1

€ 2.044€ 2.0441,00 pst 2021Vervangen hangende riolering
(stelpost)

€ 10.989€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10.989

64 Communicatie

Oproepinstallatie6422

€ 1.374€ 1.3741,00 pst 2021Vervangen intercom (stelpost)

€ 1.374€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.374

84-5-2021
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Totaal203520342033203220312030202920282027202620252024202320222021StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd

99 Algemeen

Taxatie opstal9999

€ 839€ 438€ 40161,00 pst 2024Hertaxatie complex

Technisch advies9999

€ 958€ 9581,00 pst 2021Asbestinventarisatie

€ 921€ 9211,00 pst 2021Begeleidingskosten MVGM
aardbevingsschadedossier

€ 2.719€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 438€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 401€ 0€ 0€ 1.879

€ 47.207€ 2.590€ 0€ 1.069€ 0€ 5.313€ 2.630€ 1.008€ 4.745€ 978€ 0€ 949€ 401€ 2.896€ 0€ 24.628Totaal object

94-5-2021



Kapitalisatie 15 - Jaren

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)
De bedragen in deze begroting zijn jaarlijks geindexeerd met 1,5 Procent (vanaf 2021).

Printdatum: 4-5-2021

1317.0001 • VvE Helperzoom 81 t/m 95

Helperzoom 81 t/m 95
Groningen

Onkosten: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar.

Reservering: De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie.

Saldo: Dit is het opgebouwde banksaldo.
Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering.

Toelichting:

104-5-2021



1317.0001 • VvE Helperzoom 81 t/m 95
Helperzoom 81 t/m 95 • Groningen

Jaar Onkosten Reservering Saldo Index (%)

2021 € -24.628 € 4.500 € -4.118 101,50 %

2022 € 0 € 4.500 € 382 103,02 %

2023 € -2.896 € 4.500 € 1.986 104,57 %

2024 € -401 € 4.500 € 6.085 106,14 %

2025 € -949 € 4.500 € 9.636 107,73 %

2026 € 0 € 4.500 € 14.136 109,35 %

2027 € -978 € 4.500 € 17.658 110,99 %

2028 € -4.745 € 4.500 € 17.413 112,65 %

2029 € -1.008 € 4.500 € 20.906 114,34 %

2030 € -2.630 € 4.500 € 22.776 116,06 %

2031 € -5.313 € 4.500 € 21.963 117,80 %

2032 € 0 € 4.500 € 26.463 119,57 %

2033 € -1.069 € 4.500 € 29.894 121,36 %

2034 € 0 € 4.500 € 34.394 123,18 %

2035 € -2.590 € 4.500 € 36.303 125,03 %

€ -47.207 € 67.500

114-5-2021
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Jaar Onkosten Reservering Saldo Index (%)

124-5-2021



Notulen

VvE Helperzoom 81 t/m 95, gevestigd te Groningen  (11317)

Notulen van de Vergadering van eigenaars (met digitale ondersteuning), gehouden dinsdag 18 mei 2021,
aanvang 20:30 uur.

Totaal aantal stemmen: 8; aantal stemmen vertegenwoordigd: 3 (37,5 procent)

1. Opening
Benoemen voorzitter vergadering
De heer Potthoff accountmanager van de VvE, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Met
algemene stemmen wordt hij benoemd tot voorzitter van de vergadering.

Vaststellen aantal uit te brengen stemmen
Er zijn niet voldoende stemmen aanwezig en/of vertegenwoordigd, zodat geen rechtsgeldige besluiten kunnen
worden genomen. De lijst met aan- en afwezigen is opgenomen op het VvE-portaal. Het dringende verzoek
van het bestuur om bij afwezigheid een volmacht af te geven, deze kan - al dan niet met steminstructie -
eventueel ook afgegeven worden aan het bestuur of beheerder. Hiermee wordt voorkomen dat er een 2e
vergadering uitgeschreven dient te worden.
De aanwezige leden geven aan dat men de vergadering wel door wil laten gaan. De genomen besluiten
kunnen dan in een 2e reglementaire vergadering middels ingestuurde volmacht worden bekrachtigd.

Vaststellen agenda
De vergadering besluit met algemenen stem de agenda vast te stellen.

Het voorstel "MVGM zal als beheerder de leiding verzorgen van deze vergadering" wordt in stemming
gebracht.
Voor: 3
Tegen: 0
Blanco: 0
Niet uitgebrachte stemmen: 0

Er is 1 stem digitaal uitgebracht.

Hiermee is het voorstel aangenomen.

Het voorstel "De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde agenda." wordt in stemming gebracht.
Voor: 3
Tegen: 0
Niet uitgebrachte stemmen: 0

Er is 1 stem digitaal uitgebracht.

Hiermee is het voorstel aangenomen.

2. Mededelingen & ingekomen stukken
Mededelingen

MVGM VvE werkt per 1 januari 2021 volledig digitaal en wijst erop dat alle vergaderstukken zijn in te
zien via het portaal.
Ter informatie wordt medegedeeld dat per 1 juli 2022 rookmelders in bestaande bouw (alleen
woningen) verplicht worden. Deze verplichting bestond al voor nieuwbouw. Dit houdt in dat u zelf
verantwoordelijk bent voor het aanschaffen en plaatsen van rookmelders in uw eigen woning.
Aanleiding voor deze wijziging in het bouwbesluit is het aantal dodelijke slachtoffers bij

blz. 1Notulen d.d. dinsdag 18 mei 2021



woningbranden. Onderzoek heeft aangetoond dat de aanwezigheid van rookmelders mensenlevens
kan redden. De invoerdatum van 1 juli 2022 klinkt nog ver weg en is gekozen om
gebouwverantwoordelijken en huiseigenaren voldoende tijd te geven om zich op deze aanpassing
voor te bereiden. 
Zoals in de voorgaande vergadering aangegeven is er gevraagd of het mogelijk is om het buiten
schilderwerk samen uit te voeren. Dit betreffen de werkzaamheden beton en staal balkon en het
schilderen van de entree pui en de deur. Deze zijn nu op dezelfde cyclus geplaatst en worden nu
gelijktijdig uitgevoerd. 

Ingekomen stukken
Mevrouw Van Rossum (nr. 85) - Zou graag een airco willen plaatsen aangezien het erg warm wordt in
de woning. De informatie m.b.t. de airco is geplaatst bij de vergaderstukken. De airco kan aan de
zijkant van het complex geplaatst worden maar het is eventueel ook mogelijk om de airco op het dak
te plaatsen. De VvE dient een besluit te nemen m.b.t. de aanvraag van de airco. De vergadering
besluit mevrouw Van Rossum (nr.85) akkoord te geven voor het plaatsen van de airco
indien ondertekening van de algemene voorwaarden.

Het voorstel "De vergadering geeft mevrouw Van Rossum (nr.85) akkoord voor het plaatsen van de Airco
indien ondertekening van de algemene voorwaarden." wordt in stemming gebracht.
Voor: 3
Tegen: 0
Blanco: 0
Niet uitgebrachte stemmen: 0

Er is 1 stem digitaal uitgebracht.

Hiermee is het voorstel aangenomen.

3. Notulen, actie- en besluitenlijst vergadering van eigenaars d.d. 08-09-2020
Er zijn voorafgaand aan de vergadering geen op-of aanmerkingen n.a.v. de notulen ontvangen. De notulen
d.d. 08-09-2020 worden in stemming gebracht. De vergadering besluit met meerderheid van stemmen de
notulen ongewijzigd vast te stellen. Onder toeziend oog van de vergadering worden de notulen ondertekend. 

Het voorstel "De vergadering gaat akkoord met de notulen van de vergadering van eigenaars d.d. 08-09-2020
en besluit deze ongewijzigd vast te stellen" wordt in stemming gebracht.

Voor: 3
Tegen: 0
Niet uitgebrachte stemmen: 0

Er is 1 stem digitaal uitgebracht.

Hiermee is het voorstel aangenomen.

4. Jaarrekening Overkoepeling A
De vergadering besluit met meerderheid van stemmen de jaarrekening 2020 Overkoepeling A vast te stellen,
het bestuur
decharge te verlenen over haar gevoerde beleid in het boekjaar 2020 en het exploitatieresultaat ten gunste
van de geldende reserve(s) te boeken.

Het voorstel "De vergadering gaat akkoord met de jaarrekening Overkoepeling A 2020 en besluit deze
definitief vast te stellen" wordt in stemming gebracht.
Voor: 3
Tegen: 0
Blanco: 0
Niet uitgebrachte stemmen: 0

Er is 1 stem digitaal uitgebracht.

blz. 2Notulen d.d. dinsdag 18 mei 2021



Hiermee is het voorstel aangenomen.

Het voorstel "De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid in 2020 m.b.t.
de Overkoepeling A" wordt in stemming gebracht.
Voor: 3
Tegen: 0
Blanco: 0
Niet uitgebrachte stemmen: 0

Er is 1 stem digitaal uitgebracht.

Hiermee is het voorstel aangenomen.

Het voorstel "Het positieve exploitatieresultaat 2020 van € 6.621,42 wordt naar rato toegekend aan het
reservefonds." wordt in stemming gebracht.
Voor: 3
Tegen: 0
Blanco: 0
Niet uitgebrachte stemmen: 0

Er is 1 stem digitaal uitgebracht.

Hiermee is het voorstel aangenomen.

5. Financiën boekjaar 2020

5a. Verslag kascommissie
De kascommissie heeft de stukken nog niet kunnen controleren. Er wordt mandaat gevraagd om goedkeuring
van de jaarstukken te laten plaatsvinden nadat de controle heeft plaatstgevonden en eventuele vragen naar
tevredenheid zijn beantwoord en de kascommissie haar positief advies kan afgeven. Hierdoor zal tevens
decharge aan bestuur worden verleend over boekjaar 2020. Het voorstel is met de benodigde meerderheid
van stemmen goedgekeurd.

5b. Jaarrekening 2020
De vergadering besluit met meerderheid van stemmen de jaarrekening 2020 vast te stellen, het bestuur
decharge te verlenen over haar gevoerde beleid in het boekjaar 2020 en het exploitatieresultaat ten laste van
de geldende reserve(s) te boeken.

Het voorstel "De vergadering gaat akkoord met de jaarrekening 2020 en besluit deze definitief vast te stellen"
wordt in stemming gebracht.

Voor: 3
Tegen: 0
Blanco: 0
Niet uitgebrachte stemmen: 0

Er is 1 stem digitaal uitgebracht.

Hiermee is het voorstel aangenomen.

5c. Decharge bestuur(der)
Dechargeverlening vindt plaats conform hetgeen besloten is onder agendapunt 5a.

Het voorstel "De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiele beleid in 2020" wordt
in stemming gebracht.
Voor: 3
Tegen: 0
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Blanco: 0
Niet uitgebrachte stemmen: 0

Er is 1 stem digitaal uitgebracht.

Hiermee is het voorstel aangenomen.

5d. Bestemming exploitatieresultaat 2020
Er wordt voorgesteld het exploitatieresultaat 2020 naar rato ten laste van de reserve(s) te boeken. Het voorstel
voor bestemming van het exploitatiesaldo wordt met de benodigde meerderheid van stemmen goedgekeurd.

Het voorstel "Het negatieve exploitatieresultaat 2020 van €-266,54 wordt naar rato verrekend met het
reservefonds." wordt in stemming gebracht.

Voor: 3
Tegen: 0
Blanco: 0
Niet uitgebrachte stemmen: 0

Er is 1 stem digitaal uitgebracht.

Hiermee is het voorstel aangenomen.

6. Vaststellen meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 2021
De beheerder geeft een toelichting op het (MJOP) meerjaren onderhoudsplan.

Werkzaamheden overkoepeling A
De werkzaamheden voor 2021 zijn:

Code: 5610 CV-installatie - Deelvervanging installatie delen a € 3.258 (stelpost)
Code: 5610 CV-installatie - Vervangen terreinleiding kort a € 6.517 (stelpost)
Code: 5610 CV-installatie - Vervangen terreinleiding lang a € 19.550 (stelpost)

Een stelpost betekent dat de werkzaamheden enkel bij calamiteiten uitgevoerd worden.

Werkzaamheden VvE
De werkzaamheden voor 2021 zijn:

Code: 31. Reinigen van kunststof en trespa delen (kozijnen/luifels/boeidelen) a € 894 52.
Code: Asbest riolering, Stelpost a € 8.944 52. Hangende riolering, Stelpost a € 2.044
Code: 64. Vervanging intercom 1 portiek, Stelpost a € 1.374 
Code: 99. Begeleidingskosten MVGM aardbevingsschadedossier a € 921

Tevens staan er nog werkzaamheden in het MJOP die reeds goedkeuring hebben, deze werkzaamheden
staan nog in het MJOP omdat ze wellicht nog betaalt moeten worden of nog uitgevoerd moeten worden:

Code: 46. Schilderwerk entrees en binnenwerk
Code: 51. Overzetkappen schoorsteen
Code: 99. Asbestinventarisatie, aangehouden i.v.m. Covid-19 De geprognotiseerde werkzaamheden
worden in stemming gebracht.

De vergadering gaat akkoord met het MJOP en opgenomen werkzaamheden voor 2021, voor zowel de VvE
als de overkoepeling B.

Het voorstel "De vergadering gaat akkoord met de werkzaamheden conform code 31. Reinigen van kunststof
en trespa delen (kozijnen/luifels/boeidelen) a € 894" wordt in stemming gebracht.

Voor: 3
Tegen: 0
Blanco: 0
Niet uitgebrachte stemmen: 0

Er is 1 stem digitaal uitgebracht.

Hiermee is het voorstel aangenomen.
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Het voorstel "De vergadering gaat akkoord met de werkzaamheden conform code 99. Begeleidingskosten
MVGM aardbevingsschadedossier a € 921" wordt in stemming gebracht.
Voor: 3
Tegen: 0
Blanco: 0
Niet uitgebrachte stemmen: 0

Er is 1 stem digitaal uitgebracht.

Hiermee is het voorstel aangenomen.

Het voorstel "De vergadering gaat akkoord met het reserveren van de stelposten conform code 52. Asbest
riolering, Stelpost a € 8.944 & 52. Hangende riolering, Stelpost a € 2.044 & 64. Vervanging intercom 1 portiek,
Stelpost a € 1.374" wordt in stemming gebracht.
Voor: 3
Tegen: 0
Blanco: 0
Niet uitgebrachte stemmen: 0

Er is 1 stem digitaal uitgebracht.

Hiermee is het voorstel aangenomen.

Het voorstel "De vergadering gaat akkoord met het reserveren van de stelposten voor de Overkoepeling A"
wordt in stemming gebracht.
Voor: 3
Tegen: 0
Blanco: 0
Niet uitgebrachte stemmen: 0

Er is 1 stem digitaal uitgebracht.

Hiermee is het voorstel aangenomen.

7. Begroting 2022
De (concept) begroting bekleedt een verhoging ten opzichte van de laatstelijk vastgestelde begroting. Deze
verhoging wordt over de eigenaren omgeslagen en betekent dus een verhoging in de bijdrage. Met de
begroting is tevens een overzicht met het nieuwe termijnbedrag van de eigenaren meegezonden. De begroting
zal worden toegelicht en in stemming worden gebracht.
 
Indien u een doorlopende machtiging heeft afgegeven voor incasso van uw periodieke bijdrage, welke door de
vergadering is vastgesteld, wordt uw bijdrage in de eerste week van elke periode geïncasseerd.

Het voorstel "De vergadering gaat akkoord met de concept begroting 2022 en daar bijbehorende
voorschotbijdrage." wordt in stemming gebracht.

Voor: 3
Tegen: 0
Blanco: 0
Niet uitgebrachte stemmen: 0

Er is 1 stem digitaal uitgebracht.

Hiermee is het voorstel aangenomen.

8. Formaliteiten
De heer Potthoff geeft een toelichting op de formaliteiten.
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De vergadering besluit met meerderheid van stemmen om onderstaand incassomandaat vast te stellen.
Indien enig lid van de VvE in gebreke blijft om aan zijn financiële verplichtingen ten opzichte van de VvE te
voldoen, is de bestuurder/beheerder bevoegd het nalatige lid administratie- en aanmaningskosten in rekening
te brengen. Het nalatige lid ontvangt achtereenvolgens een herinnering, aanmaning en laatste aanmaning, met
inachtneming van de termijnen en bepalingen krachtens de Wet Incassokosten (WIK). De
bestuurder/beheerder is daarnaast gemachtigd een invorderingsprocedure te starten door de op dat moment
openstaande vordering ter incassering uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder, waarbij de
gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening komen van het nalatige lid. De
bestuurder/beheerder is bevoegd aan de gerechtsdeurwaarder opdracht te geven een gerechtelijke procedure
te voeren en verder het nodige ter incassering te verrichten. Daaronder begrepen het ter uitvoering leggen van
een tegen het in gebreke zijnde lid gewezen vonnis op een wijze als door de bestuurder/beheerder wenselijk
wordt geacht ter incassering van de vordering. Ook voor wat betreft de tijdens de incassoprocedure vervallen
c.q. te vervallen en door het nalatige lid te betalen bijdrage en / of kosten."

De vergadering besluit met meerderheid van stemmen SKW toestemming te verlenen bij de jaarlijkse audit
inzage te geven in de administratie van de vereniging.
 
De vergadering besluit met meerderheid van stemmen de appartementenclausule vast te stellen.

Het voorstel "De vergadering gaat akkoord dat MVGM een incassomandaat van de VvE krijgt om openstaande
bedragen te incasseren" wordt in stemming gebracht.
Voor: 3
Tegen: 0
Blanco: 0
Niet uitgebrachte stemmen: 0

Er is 1 stem digitaal uitgebracht.

Hiermee is het voorstel aangenomen.

Het voorstel "De vergadering gaat akkoord dat MVGM toestemming krijgt om SKW inzage te verlenen in uw
dossier voor de jaarlijkse audit." wordt in stemming gebracht.
Voor: 3
Tegen: 0
Blanco: 0
Niet uitgebrachte stemmen: 0

Er is 1 stem digitaal uitgebracht.

Hiermee is het voorstel aangenomen.

Het voorstel "De vergadering gaat akkoord om de apprtementenclausule vast te stellen." wordt in stemming
gebracht.
Voor: 3
Tegen: 0
Blanco: 0
Niet uitgebrachte stemmen: 0

Er is 1 stem digitaal uitgebracht.

Hiermee is het voorstel aangenomen.

9. Benoeming bestuur- en commissieleden
Nieuwe bestuurders of commissieleden gaan akkoord met publicatie van hun persoonsgegevens via het
eigenarenportaal.
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9a. (Her)benoemen bestuur
De VvE heeft momenteel geen bestuur.

9b. Benoeming kascommissie
Voor controle van de kasstukken dient er jaarlijks een kascommissie te worden samengesteld.
Deze bestaat momenteel uit:

Mevrouw Beekhuis
Mevrouw Mout

Het voorstel "De vergadering gaat akkoord met de (her)benoeming van de kascommissie." wordt in stemming
gebracht.
Voor: 3
Tegen: 0
Blanco: 0
Niet uitgebrachte stemmen: 0

Er is 1 stem digitaal uitgebracht.

Hiermee is het voorstel aangenomen.

10. Onttrekking uit het reservefonds inzake het gepland groot onderhoud
De vergadering besluit met meerderheid van stemmen MVGM VvE te machtigen ten aanzien van
onttrekkingen uit de reservefonds(en).

Het voorstel "De vergadering gaat akkoord met de benoeming van de voorzitter van de vergadering
(medewerker MVGM) als reservefondsbeheerder." wordt in stemming gebracht.
Voor: 3
Tegen: 0
Blanco: 0
Niet uitgebrachte stemmen: 0

Er is 1 stem digitaal uitgebracht.

Hiermee is het voorstel aangenomen.

Het voorstel "De vergadering gaat akkoord met de benoeming van de heer/mevrouw .... als
reservefondsbeheerder." wordt niet in stemming gebracht.

11. Digitaal vergaderen
De vergadering gaat met meerderheid van stemmen akkoord om in het vervolg digitaal te vergaderen
eventueel met video-ondersteuning.

Het voorstel "De vergadering gaat akkoord om in het vervolg digitaal te vergaderen eventueel met
video-ondersteuning." wordt in stemming gebracht en is akkoord.

12. Rondvraag en sluiting
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag

De heer Potthoff bedankt de leden voor komst en sluit de vergadering. 

Vastgesteld op de vergadering van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

voorzitter                                             beheerder
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Besluitenlijst

VvE Helperzoom 81 t/m 95, gevestigd te Groningen  (11317)

Opening1.
1.1 "De vertegenwoordiger van MVGM zal als beheerder de technische leiding verzorgen van deze

vergadering" is aangenomen
1.2 "De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde agenda." is aangenomen

Mededelingen & ingekomen stukken2.
2.1 "De vergadering geeft mevrouw Van Rossum (nr.85) akkoord voor het plaatsen van de Airco indien

ondertekening van de algemene voorwaarden." is aangenomen

Notulen, actie- en besluitenlijst vergadering van eigenaars d.d. 08-09-20203.
3.1 "De vergadering gaat akkoord met de notulen van de vergadering van eigenaars d.d. 08-09-2020 en

besluit deze ongewijzigd vast te stellen" is aangenomen

Jaarrekening Overkoepeling A4.
4.1 "De vergadering gaat akkoord met de jaarrekening Overkoepeling A 2020 en besluit deze definitief

vast te stellen" is aangenomen
4.2 "De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid in 2020 m.b.t. de

Overkoepeling A" is aangenomen
4.3 "Het positieve exploitatieresultaat 2020 van € 6.621,42 wordt naar rato toegekend aan het

reservefonds." is aangenomen

Jaarrekening 20205b.
5b.1 "De vergadering gaat akkoord met de jaarrekening 2020 en besluit deze definitief vast te stellen" is

aangenomen

Decharge bestuur(der)5c.
5c.1 "De vergadering verleent het bestuur decharge voor het gevoerde financiele beleid in 2020" is

aangenomen

Bestemming exploitatieresultaat 20205d.
5d.1 "Het negatieve exploitatieresultaat 2020 van €-266,54 wordt naar rato verrekend met het

reservefonds." is aangenomen

Vaststellen meerjarenonderhoudsplan (MJOP) 20216.
6.1 "De vergadering gaat akkoord met de werkzaamheden conform code 31. Reinigen van kunststof en

trespa delen (kozijnen/luifels/boeidelen) a € 894" is aangenomen
6.2 "De vergadering gaat akkoord met de werkzaamheden conform code 99. Begeleidingskosten MVGM

aardbevingsschadedossier a € 921" is aangenomen
6.3 "De vergadering gaat akkoord met het reserveren van de stelposten conform code 52. Asbest

riolering, Stelpost a € 8.944 & 52. Hangende riolering, Stelpost a € 2.044 & 64. Vervanging intercom 1
portiek, Stelpost a € 1.374" is aangenomen

6.4 "De vergadering gaat akkoord met het reserveren van de stelposten voor de Overkoepeling A" is
aangenomen

Begroting 20227.
7.1 "De vergadering gaat akkoord met de concept begroting 2022 en daar bijbehorende

voorschotbijdrage." is aangenomen

Formaliteiten8.
8.1 "De vergadering gaat akkoord dat MVGM een incassomandaat van de VvE krijgt om openstaande

bedragen te incasseren" is aangenomen
8.2 "De vergadering gaat akkoord dat MVGM toestemming krijgt om SKW inzage te verlenen in uw

dossier voor de jaarlijkse audit." is aangenomen
8.3 "De vergadering gaat akkoord om de appartementenclausule vast te stellen." is aangenomen

Benoeming kascommissie9b.
9b.1 "De vergadering gaat akkoord met de (her)benoeming van de kascommissie." is aangenomen
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Onttrekking uit het reservefonds inzake het gepland groot onderhoud10.
10.1 "De vergadering gaat akkoord met de benoeming van de voorzitter van de vergadering (medewerker

MVGM) als reservefondsbeheerder." is aangenomen
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Actiepuntenlijst

VvE Helperzoom 81 t/m 95, gevestigd te Groningen  (11317)

De werkzaamheden conform het MJOP voor 2021 en 2022 in opdracht verstrekken.
Status: Vastgelegd
Behandeld door: Technisch beheerder (Martijn Klinkert)

Het positieve / negatieve exploitatieresultaat 2020 van € ....... wordt naar rato toegekend aan het
reservefonds / naar aandeel verrekend met de eigenaren.
Status: Vastgelegd
Behandeld door: Financieel / Administratief beheerder (Financiële administratie Team 3)

De begroting 2022 doorvoeren in Twinq en de eigenaren informeren van de nieuwe VvE bijdrage.
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 9 juni 2021
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Peter Potthoff)

De notulen goedkeuren in Twinq.
Status: Afgehandeld
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Peter Potthoff)

De reservefondsbeheerder verwerken in Twinq bij bestuur- en commissies.
Status: Afgehandeld
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Peter Potthoff)

De wijziging van de kascommissieleden verwerken in Twinq.
Status: Afgehandeld
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Peter Potthoff)

Het MJOP goedkeuren in Twinq.
Status: Afgehandeld
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Peter Potthoff)

Het boekjaar afsluiten in Twinq.
Status: Afgehandeld      Afgehandeld op: 15 juni 2021
Behandeld door: Financieel / Administratief beheerder (Financiële administratie Team 3)
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Notulen

VvE Helperzoom 81 t/m 95, gevestigd te Groningen  (11317)

Notulen van de Tweede vergadering (met digitale ondersteuning), gehouden dinsdag 8 juni 2021, aanvang
10:00 uur.

Totaal aantal stemmen: 8; aantal stemmen vertegenwoordigd: 2 (25 procent)

1. Opening
Benoemen voorzitter van de vergadering
De heer Potthoff opent de vergadering.

Vaststellen aantal uit te brengen stemmen
Daar het een reglementaire tweede ledenvergadering betreft, kunnen ongeacht het aantal aanwezige
stemmen rechtsgeldige besluiten genomen worden.

Vaststellen agenda
Met algemene stemmen wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

Het voorstel "MVGM zal als beheerder de leiding verzorgen van deze vergadering" wordt in stemming
gebracht.

Voor: 2
Tegen: 0
Blanco: 0
Niet uitgebrachte stemmen: 0

Er is 1 stem digitaal uitgebracht.

Hiermee is het voorstel aangenomen.

Het voorstel "De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde agenda." wordt in stemming gebracht.
Voor: 2
Tegen: 0
Niet uitgebrachte stemmen: 0

Er is 1 stem digitaal uitgebracht.

Hiermee is het voorstel aangenomen.

2. Vaststellen notulen, actie- en besluitenlijst vergadering van eigenaars d.d. 18-05-2021
De notulen van de vergadering van 18 mei 2021 zijn naar de eigenaars verzonden. Daar er op de
vergadering alleen leden bij volmacht aanwezig zijn, dan wel enkel met digitale stemming en niemand bezwaar
heeft gemaakt tegen de besluitvorming zoals vermeld in deze notulen, worden de besluiten zoals besproken in
de 1e vergadering bekrachtigt en goedgekeurd.

Deze notulen van de huidige vergadering zijn onlosmakelijk verbonden met de notulen van 18 mei 2021.

Het voorstel "De vergadering gaat akkoord met de notulen van de vergadering van eigenaars d.d. 18-05-2021
en besluit deze ongewijzigd vast te stellen" wordt in stemming gebracht.
Voor: 2
Tegen: 0
Niet uitgebrachte stemmen: 0
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Er is 1 stem digitaal uitgebracht.

Hiermee is het voorstel aangenomen.

3. Sluiting
De heer Potthoff bedankt alle leden voor het digitaal stemmen of het insturen van een volmacht en sluit de
vergadering.

Vastgesteld op de vergadering van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

voorzitter                                             beheerder

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Besluitenlijst

VvE Helperzoom 81 t/m 95, gevestigd te Groningen  (11317)

Opening1.
1.1 "De vertegenwoordiger van MVGM zal als beheerder de technische leiding verzorgen van deze

vergadering" is aangenomen
1.2 "De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde agenda." is aangenomen

Vaststellen notulen, actie- en besluitenlijst vergadering van eigenaars d.d. 18-05-20212.
2.1 "De vergadering gaat akkoord met de notulen van de vergadering van eigenaars d.d. 18-05-2021 en

besluit deze ongewijzigd vast te stellen" is aangenomen
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Actiepuntenlijst

VvE Helperzoom 81 t/m 95, gevestigd te Groningen  (11317)

De notulen goedkeuren in Twinq.
Status: Vastgelegd
Behandeld door: VvE-beheerder / Accountmanager (Peter Potthoff)
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