
 
Bulletin VvE Eekenhof  -2- juli 2010 

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 

  

 

VERZOEK van het bestuur aan de bewoners: 
Glasschade aan het gebouw niet doorgeven aan Stedelijk Wonen maar melden aan 
het bestuur. 

De VvE heeft een glasschadeverzekering. 
Beschadiging entree: er is offerte aangevraagd voor de reparatie.  

Het is wenselijk de schade tegelijk te herstellen met het aanbrengen van de schuifdeur.  
Schuifdeur entree: Wachten op reactie architect.  
* 

Schade tgv heien: Dit gaat om de individuele schades. Inventarisatie is bij de meeste 
bewoners geweest. Pieter zal vragen naar wanneer deze hersteld wordt. Even 

afwachten.  
In 2e instantie kunnen we aansprakelijk gaan stellen namens alle bewoners. Ook zal 
Pieter bij Stedelijk Wonen tbv de verzekering aangeven dat er tot nu toe geen schade in 

de algemene ruimtes is ontdekt. Bertus heeft gecontroleerd.  
(Voor schades aan dragende muren, vloeren en plafonds wordt de verzekering van de 

VvE ingeschakeld. Bewoners dienen dit te melden). 
* 
Rapport mbt controle/keuring WTW- installatie:  wordt nog gestuurd naar bewoners.  

Afgesproken is: 

- Domijn verzoekt te Pas/Winkels alsnog de nul-beurt te doen 

- Domijn zal Winkels en te Pas vragen alles weer opnieuw in te regelen 

- Domijn zorgt voor nieuwe inblaasventielen in de appartementen 

- Voor de bouwvakvakantie zal de benadering van deze bedrijven hebben 
plaatsgevonden en de uitvoering eind augustus/ begin september 

- Kopieën van alle correspondentie tussen Domijn en Te Pas mbt dit onderwerp zullen 
aan het bestuur gestuurd worden; 

Er wordt in toegevoegd  dat terugslagkleppen aangebracht moeten worden tegen 

kookluchtjes van andere appartementen. 
* 

Jeu de boulebaan: 
De jeu de boulebaan is bespeelbaar.  
De activiteitencommissie zal een openingstoernooi organiseren voor alle bewoners en 

gebruikers van alle bouwdelen. Informatie volgt. 
* 

Een 2e ALV in september wordt door het bestuur op dit moment niet nodig 
gevonden omdat er geen punten zijn die om besluitvorming vragen.  
De kosten van ca. €1000,00 kunnen bespaart worden. 

 


