
 

 
From: vania hoesein 
Sent: Thursday, January 5, 2023 2:35 PM 
To: Rob Simonis - BKS Beheer <Rob@bksbeheer.com> 
Subject: VVE Calandria 

  
Hoi Rob 
  
Hieronder volgt informatie inzake verhoging, structuur en transparantie en ik behartig hierbij ook de 
belangen van een dertigtal leden. 
  
VERHOGING 
Sinds vorig jaar wordt door de leden gewerkt aan het verantwoord verlagen van de verhoging door 
middel van de aanvraag van nieuwe offertes, welke je reeds hebt ontvangen. Met Cox Geelen 
(rookgasafvoer) en Zargon (schoonmaak/huismeester), worden de komende jaren 80.000euro 
bespaard. Er zijn nog meer kosten waarop bespaard kan worden, maar voor nu zijn een drietal hoge 
kostenposten bekeken (rookgasafvoer, schilderwerk, schoonmaak en huismeester). 
  
Er zijn nog een aantal vragen, zoals: 
  
1. Is het financieel goedkoper het schilderwerk in 1 keer te laten uitvoeren of verspreid over een 
aantal jaren? 
  
2. Wat wordt bedoeld met begeleidingskosten 10.000euro en is dit nog nodig? 
  
3. Wat is het nieuwe voorstel voor de verhoging op basis van de besparingen? 
  
4. Jurist Arag heeft het bestuur vragen gesteld. Wanneer kan een antwoord worden verwacht? 
  
  
  
STRUCTUUR EN TRANSPARANTIE 
  
In verband met structuur en transparantie, worden de functieomschrijving voor voorzitter, secretaris 
en penningmeester meegenomen naar de ALV. Ook het document verkiezingsproces gaat mee 
evenals een aangepaste versie van het Huishoudelijk Reglement. 
  
Vraag: 
  
5. De gemeente was geïnformeerd over het fietsenstallingsprobleem die Calandria heeft sinds 2016 
en de financiële situatie van bewoners. De gemeente heeft daarop aangeboden om mee te denken 
aan een goede oplossing. Wat is de reden dat dit aanbod door het bestuur is afgewezen? 
  
6. Bij verkiezingsproces was onduidelijk wat het aantal stemmen is die elke partij heeft ontvangen 
van de particuliere eigenaren en hoeveel aantal stemmen van de grooteigenaar. Graag ontvangen wij 
alsnog deze informatie ivm transparantie. 
  
 
 
  



ALV inplannen in januari 
Vorig jaar is een paar keer gevraagd om een speciale ALV te organiseren om de nieuwe verhoging 
vast te stellen, omdat de kosten hoog zijn voor de leden. Ivm kostenbesparing is ook aangegeven dat 
het beheerkantoor hierbij niet aanwezig hoeft te zijn, want de voorzitter leidt de vergadering, de 
secretaris doet het verslag en de penningmeester geeft financieel uitleg. Op deze speciale ALV 
kunnen leden snel een besluit nemen op de adviezen en de offertes zodat een nieuw maandbedrag 
kan worden vastgesteld. 
  
Omdat dit al heel lang loopt, is het urgent dat de speciale ALV in januari wordt gehouden. Kan een 
datum worden bevestigd? 
  
Ik hoop dat via deze weg een verbetering in de maandelijkse bijdrage en meer structuur en 
transparantie wordt gerealiseerd. 
  
Groeten, Vania 
  
  
 


