
  
 

   
VvE: 46 Parkeerplaatsen IJburglaan Amsterdam 
Te: AMSTERDAM 
 

 VvE nr: D7246 
 
AGENDA 

 
 

Om de voortgang van de vergadering te bevorderen verzoeken wij u geen normale onderhouds- of persoonlijke financiële 
aangelegenheden aan de orde te stellen. Wij adviseren u hierover tijdens normale kantooruren contact op te nemen met VVE 
Beheer B.V. Om tot een optimale kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te komen wordt bij VVE Beheer B.V. periodiek een 
audit uitgevoerd in het kader van SKW-certificering. In het kader hiervan wordt aan de certificerende instelling waar nodig inzage 
gegeven in VvE-administraties. Hierbij is de privacy gewaarborgd middels geheimhoudingsverklaringen. 
 
       

            Verenigde Administratiekantoren voor VVE Beheer B.V. 
 

 

Bezoekadres: Ampèrelaan 4 T 070 399 31 42 www.vve-beheer.nl  Op aanvragen, aanbiedingen en tot stand gekomen overeenkomsten ten behoeve van 

Verenigingen van Eigenaren zijn de door ons onder nummer 4763 bij de K.v.K. Den Haag 

gedeponeerde voorwaarden van toepassing. Afschrift wordt u op aanvraag verstrekt.  

K.v.K. Den Haag nummer: 27084221. BTW-nummer: NL004887517B01 

Postadres: Postbus 1192 F 070 398 87 60 vve@vve-beheer.nl  
2280 CD Rijswijk    

 

Algemene ledenvergadering op 24 april 2012 
Locatie:  Cafe Vrijburcht (theater), J.O. Vaillantlaan 159 te Amsterdam 
Aanvang:  19:00 uur 
 

1. Opening. 

2. Vaststellen aantal aanwezige stemmen. 

3. Vaststellen notulen vergadering 2 mei 2011. 

4. Bespreken en besluitvorming diversen zaken. 

- Verslag bestuur (bijlage 1) 

5. Jaarstukken 2011 – (mondeling) verslag van de kascommissie. 

6. Bespreken en vaststellen van de jaarstukken alsmede het dechargeren van de 
bestuurder / administrateur over het boekjaar 2011. (Ten tijde van het maken van deze 
agenda waren de jaarstukken nog niet klaar, gevraagd zal worden om de 
kascommissie te mandateren voor het vaststellen van de jaarstukken). 

7. Bestemmen exploitatiesaldo 2011. 

8. Bespreken en vaststellen begroting en verdeling bijdrage leden 2012. Hierbij zal 
ondermeer het advies normbedragen voor onderhoudsreserveringen aan de orde 
komen. 

9. Het (her)benoemen van de leden van de kascommissie. 

10. Het (opnieuw) vaststellen van de incassoprocedure (zie bijlage). 

 

11. Rondvraag. 

12. Sluiting. 


