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Bestuurssamenstelling en taken: 

Pieter Bos    = voorzitter   
Caren Batelaan   =  vice-voorzitter + secretaris 

Bertus Wilt    =  bestuurslid + technische 
zaken 
Roelof Jongman   =  bestuurslid + coördinatie schoonmaak 

Thijn Thijink   =  bestuurslid + nieuwsbrief + uit te zoeken zaken  
Eddy Witvers   =  bestuurslid + penningmeester 

Annemarie Veneman = bestuurslid namens Domijn 
  
NIEUW: 

Post voor het bestuur sturen naar brievenbus nr.53.  
Adres: Roomweg 170-53; 7523 BT Enschede 

 
Bedrijven zijn in kennis gesteld dat zij alleen opdrachten van de technische commissie 
mogen uitvoeren. 

Technische commissie: Bertus Wilt, Gerard van Wijhe, Frans Versteegen, Pieter Bos. 
 
 “Stand van zaken tav in gang gezette activiteiten”: 

1 , 2 ,3 Facturen van Stedelijk Wonen, Crawford en Thijssen (liftstoring) bespreekt 

Pieter met Eddy. Hij zorgt voor afhandeling. 

4 , 5, 6 Roestplekken aan balkons, Lekkage parkeerkelder, Tochtklachten: 

  Weer gemeld aan Te Pas /  Joop Strampel is er mee bezig. 

7  Loslaten tegels onderkant balkon: Is hersteld. Te Pas is aansprakelijk gesteld. Om 

rapport mbt oorzaak en acties om herhaling te voorkomen is gevraagd. 

8 Schade tgv heien: Is opgepakt. Bewoners zijn geïnformeerd. 

9 Lift: vanaf begin zijn er klachten. Verzoek is gedaan voor structurele oplossing. 

10 Schade aan planten tgv herstelwerkzaamheden plantenbakken: Verzoek tot herstel 

is gedaan. 

11 Harmonisering fittingen en aanbrengen  LED lampen:  is nog in onderzoek. 

12 Aan Domijn gevraagd of we parkeerplaatsen van onverhuurde appartementen 

tijdelijk mogen gebruiken voor andere bewoners. Nog geen reactie; 

13 Rapport mbt controle/keuring WTW- installatie wordt binnenkort verwacht. 

14  Verzekeringen Eekenhof: offertes voor gunstiger prijzen worden onderzocht. 

15 Op 26 april is Domijn geïnformeerd over het akkoord gaan van de ALV met het 

voorstel van schuifdeuren entree Eekenhof. Domijn zou contact leggen met de 

architect omdat deze moet instemmen; nog geen uitslag.  

16 Mail van Marja Wiggers van Domijn met voorstel verlichtingsplan binnentuin. Zij wil 

dit op kosten van de VvE. Caren zal eerder gemaakte afspraken opzoeken. 

17 Mailwisseling met Stedelijk Wonen mbt appartementsrechten: er waren er 72 maar 

de realiteit is dat er 60 zijn + 2 commerciële ruimtes. Hierdoor zijn de kosten voor 

Stedelijk Wonen lager. 

 

Idee van Frans Versteegen om deursloten met draaiknoppen aan de binnenkant voor 
ca €65,00 aan te schaffen. Dit zijn dezelfde die ook in de toegangsdeuren naar de 
bergingen zitten. (kosten in de winkel beduidend meer) 

Wie een dergelijk slot wil aanschaffen geeft dit door aan Caren Batelaan:  
mail: carenbatelaan@hotmail.com  of briefje in bus van appartement nr. 52  

vóór 1 juni – daarna gaat de bestelling de deur uit. 
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