Agenda Algemene Leden Vergadering 4 februari 2O2O tijd 19.30 uur

L
2.

Opening/ mededelingen (Paul)
lngekomen stukken (Paul)

3.

Verbetering Heemtuin( Lenny)

a. Presentatie Van Ginkel
b. presentatietuincommissie
c. Overlast katten (Europese wetgeving)
d. Filmpje over onze heemtuin (Simone)

4. Pauze
5. Concept verslag ALV 29 januari 2019 (Paul)
6. MeerJaren Onderhoud Plan (Paul)
7. Vacature Secretaris beheercommissie (Paul)
8. Vacature secretaris tuincommissie
9. Voortgangzonnepanelen
a. Hoger energie gebruik 2019
b. Keuze leverancier
10. Groot onderhoud zwemvijver
11. Goedkeuring documenten
a. Huishoudelijkreglement
b. Bezoekers protocol

c.

Gedragscode lthaka

12. Financiën

a.
b.

Resultaat 2019
Begroting 2020

13. Gezamenlijke werkzaamheden
a. Tegels voetbad
b. Planten zomerbollen
14. Voorstellen
a. Verlichting zwemvijver (Maria)
b. Zwemtrap einde zwembad (Yvonne Siliakus)
c. Schade door boomwortels (Janny Heeren)

15. Rondvraag
16. Sluiting

Paul van Rosmalen

Onderwerp:

FW: Rectificatie

: Ruud Schnitker l.{nil_to : rpud. schnitkerQouUook.coml
Venonden: maandag 13 januari 2020 11:10
Aan: Paulvan Rosmalen
Van

Onderurerp: RE: Rectificatie
Beste Paul,

lk ben wat laat met het inbrengen van een agendapun! gezien ik in het ziekenhuis lag en momenteel herstelende
ben van een operatie.
Graag wilde ik het volgende punt inbrengen:
Het plaatsen in de tuin van heesters en laagblijvende boompjes zoals: hazelaar, rozebottel, vlierbes en
anderen. Dit om meer kleine vogels aan te trekken die nu wegblijven omdat ze kans topen door roofvogels
gepakt te worden. Ook zalje hierdoor meer insecten aantrekken.
Plaatsen aan deslootkantvan lissen en dotters.
lk weet niet of ik zelf al in staat ben de vergadering van 4 februari bij te wonen,

r

r

Met vriendelijke groet,
Corrie Schnitker-Paulsen
Verzonden vanuit Mailvoor Windows 10

I

Geachte leden van de Beheervereniging lthaka
De vraag

die ik aan uw ALV van 4 febru ari 2020 wil voorleggen is:

wie zijn de leden van onze Beheervereniging?
Het voor de hand liggende antwoord is: alle eigenaren van de 135 woningen. Zij zijn de
"deelgenoten" van het mandelige terrein en ze betalen er de bijdrage voor, ieder huishouden
hetzelfde bedrag. Dat laatste hebben we zo afgesproken in de Statuten.
Maar hoe zit het met eigenaren die hun woningen verhuurd hebben, en hoe zit het met
degenen die die woningen huren? Het grappige is dat we óók in de Statuten hebben
geschreven dat je door het gebruik van een woning, als bewoner, dus ook als je géén
eigenaar bent, lid van de Beheeruereniging bent.

in lthaka heeft inderdaad de woningen verhuurd, en er zijn dus
huurders in ons complex. Mijns inziens hebben deze huurders binnen de Beheervereniging
alle rechten die andere bewoners ook hebben, zonder dat zij de bijdrage zelf moeten
betalen. Die wordt door de verhuurders aan VP&A betaald. ln feite betalen de huurders dat
bedrag natuurlijk ook, via hun huurprijs, want geen eigenaar zal een huurvragen die de
kosten niet dekt.
Een aantal eigenaren

Mijn voorstel is dat ook dat de Beheervereniging besluit om alle huurders onmiddellijk als
volwaardige leden te erkennen, ze op de hoogte te stellen van alle zaken waar andere leden
ook van op de hoogte worden gesteld, ze uit te nodigen voor de vergaderingen, ze de
gelegenheid te geven om deel te nemen aan activiteiten en commissies, en ze zich te laten
kandideren voor het bestuur als ze dat zouden willen.
Wat hierboven staat is een juridisch betoog.Je kunt er ook over praten met de invalshoek
willen we dat? Mijn tegenvraagzou zijn:waarom niet?Want het zijn de huurders die hier
wonen, die van de tuin en het zwembad genieten, en die waar nodig een handje zouden
kunnen helpen. Hun verhurende eigenaren zijn hier niet en mogen hier in feite niet eens
komen; als het goed is hebben die geen sleutel van hun "eigen" woning.
Maar mogen huurders dan meebeslissen over zaken die hun verhuurders geld kosten? ln
mijn redenering:ja, waarom niet? Uiteindelijk betalen ze het zelf in hun huur; maarzezijn
leden in een vereniging met een meerderheid van eigenaren; dus het zou al heel raar zijn als
al die eigenaren een besluit nemen dat heel slecht uitpaktvoor hunzelf en voor de eigenaren

die hun woning verhuren.

lk heb er nog een beetje onderzoek naar gedaan. ln vergelijkbare gevallen, zoals in het
voorbeeldproject van lthaka in Halen, Zwitserland, heeft men de huurders óók het volledige
medebeslissingsrecht gegeven.
Dit was mijn laatste bijdrage aan de discussies binnen de Beheervereniging lthaka. Want
vanaf I 4 februari aanstaande , zijn wij geen lid meer.
Met vriendelijke groet
Felix van de Laar

Thorstraat 7

Komt uw kat buiten? Dan
overtreedt hij Europese regels

e
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Een huiskat met een gevangen pimpelmees. Beeld buiten beeld

Een kat die de deur uit gaat richt een ecologische
ravage aan. En wie de regels goed leest, ziet dat het
eigenlijk ook helemaal niet mag, zeggen twee
juristen.
Jasmiin Missler 27 november 2019, 1:00

Katten ongecontroleerd naar buiten laten gaan, is illegaal. Dat stellen
juristen Arie Trouwborst en Han Somsen van Tilburg Universiteit. Zij
baseren zich daarbij op Europese regels voor natuurbescherming.

De huiskat (Felix catus) is een van de grootste uitroeiers van diersoorten
ter wereld, schrijven de onderzoekers in het Journal of Environmental

Law. Voor bijna 370 bedreigde diersoorten is de kat een gevaar; in Europa

zij zelfs in de top drie meest schadelijke uitheemse dieren. De huiskat
vindt zijn oorsprong in Aftika.
staat

Alleen al in Nederland worden elk jaar naar schatting 140 miljoen dieren
door katten gedood. Meer dan de helft van deze slachtoffers is toe te
schrijven aan katten met een eigenaar. Dat zijn er in Nederland tussen de 2
en 3 miljoen, naast tienduizenden zwerfkatten. Onder de slachtoffers zijn

verschillende typen vogels en zoogdieren, zoals weidevogels en

vleermuizen, maar ook reptielen, vissen en amfibieën.
Dat is niet alleen schadelijk, aldus de rechtswetenschappers, het is ook

illegaal. Onder de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is Nederland
immers verplicht om bepaalde soorten en hun leefgebieden te beschermen,
en mogelijke bedreigingen te beperken. Een kat toezichtloos laten

rondlopen is feitelijk al verbode\ zeggen de juristen: "Wie een rechtszaak
aanspant tegen de Nederlandse overheid, die de Europese regels moet

handhaven, maakt dus een goede kans op succes."

Een kat kan vogels stress bezorgen
Ook zonder te jagen, kunnen katten populaties beschadigen. Puur de
aanwezigheid van een kat kan vogels zoveel stress bezorgen

, dat zq

bijvoorbeeld beperkt broeden en hun jongen minder voeren. Katten kunnen
vogels bovendien met een voor hen dodelijke ziekte opzadelen. Tenslotte
kruisen rondzwervende huiskatten nog weleens met wilde katten. Dít zorgt
ervoor dat de laatste soort steeds minder voorkomt.
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Beeld buiten beeld

Beschermde dieren opzettelijk doden of verstoren is in

stdd met de EU-

richtlijnen. Katten buiten vrijuit laten, wetende wat voor schade ze daar
aanrichten, valt hier ook onder volgens de juristen. "Ook al is het niet je

bedoeling om wilde dieren te schaden wanneer je het kattenluik open laat,
dat is wel wat er op grote schaal gebeurt", zegt onderzoeker Somsen.

Mede-onderzoeker Trouwborst : "Elk ander huisdier gaat niet zonder baasj e
naar buiten, van honden tot slangen. De uitzonderingspositie van de kat is

eigenlijk heel gek." Volgens hem kunnen katten genoeg beweging krijgen
in een goed afgesloten tuin of aan de lijn, zoals een hond. "In drukke
steden met veel verkeer worden katten voor hun eigen veiligheid vaak al

binnengehouden, en dat gaat prima."
IJet zal even wennen zijn voor katten en hun bazen, maaÍ maatregelen zijn
volgens de wetenschappers onontkoombaar. De juridische conclusie is
volgens hen waterdicht: "De schade door de kat is te groot om een

uitzondering op de wet te blijven."
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ZelÍ geen kat, maar wel poep in de tuin, lcols gekrijs op je dak, urinegeur aan de deurposten of
afgelcrauwde bloembedden? Werk aan de winkel voor kattenbaasjes.
Je hoeft geen kattenhater te zijn om ze liever niet in of om je huis te hebben. Want katten
zijn naast leuke gezelschapsdieren nu eenmaal ook actief buiten, en kunnen schade
aanbrengen aan de tuin, je 's nachts wakker houden of een vieze geur achterlaten.
Een zoektocht op het internet naar huismiddeltjes tegen katten laat zien hoe diep de
ergernis zit. Smeerworst op een waterballon smeren, zodat deze knapt in het gezicht van de
kat als hij gaat likken, of koffieprut strooien, zodat een kat zich daarna walgend schoon moet

likken. Niet bepaald diervriendelijk.

Plantjes tegen katten
Ook Milieu Centraal komt met advies: zet je tuin vol planten die katten vies vinden ruiken:
ooievaarsbek, citroenverbena, wormkruid, citroentijm, geranium, munt, kattenschrik,
goudsbloemen en lavendel. Of schrik ze af met andere nare luchtjes, zoals citroenschillen,
peper, knoflook en hertshoornolie.
Een kat wil helemaal niet urenlang de hele buurt afschuimen en bij elke buurman zijn poep
achterlaten, zegt Maggie Ruitenberg van het Katten Kenniscentrum Nederland. "Een

katteneigenaar kan ervoor zorgen dat een kat het thuis zo naar zijnzin heeft, dat hij elke dag
kort buiten z'n rondje loopt, maar gewoon binnen poept, plast, eet en slaapt."

Die vies ruikende plantjes in de tuin zijn zinloos, zegt Ruitenberg. "HU zal de vreemde geur
opmerken, maar een kat vindt dan wel manieren om die planten te omzeilen. Ook de truc
met koffiedik werkt niet. De vreemde geur zal hij vervelend vinden, maar hij legt niet de link
met de tuin van meneerJansen en die vieze prut aan zijn pootjes."

Het kan zelfszo zijn dat hij de vreemde geuren veiliger wil maken door te gaan sproeien en
de geur te maskeren met zijn eigen geur, zegt de kattendeskundige.

Thuis is het te saai
Brutale katten die vlees jatten van het aanrecht, katers die in je tuin sproeien, katten die aan
planten knagen of ruzie zoeken met soortgenoten: dat doen zij omdat het thuis vaak te saai
voor ze is, of niet veilig genoeg, zegt de kattenexpert.
"Een kat poept het liefst op een schone kattenbak, en niet in de tuin. Maar die moet dan wel
brandschoon zijn en hij moet zich erveilig voelen. De meeste katten willen een open
kattenbak, zodat ze gevaar aan kunnen zien komen."
Een kat moet binnen voldoende vermaak vinden. De hele dag in een saaie ruimte zitten met
een bak vol eten naast zich: dat zorgt voor verveelde en te dikke katten. Het gevolg, legt
Maggie uit, is dat ze op dieet worden gezet.

"De stofwisseling van een kat is ingesteld op zo'n tien porties per 24uur. Als ze ineens nog
maar twee keer per dag brokjes krijgen, heeft een kat de hele dag door honger. Dat zorgt
voor stress, agressie, of sproeien in huis."
Ook een stressfactor: katten worden vaak op de grond gehouden, terwijl ze houden van
hoge uitkijkpunten. Maar binnen mag een kat niet op het aanrecht, niet op de tafel of niet op
een hoge kast. Zo wordt de kat gedwongen om op een voor hem onveilige hoogte te leven.

Ruitenberg: "Een hongerige, verveelde of gestreste kat zal veel van zijn tijd buiten willen
besteden. Zelfs al hebben katten maar een klein stukje tuin, er gebeurt buiten gelijk al veel:
het kan regenen, waaien, er zijn vlinders, vogels of andere dieren. Ik ben een voorstander
van de kat in je eigen tuin houden, en dat lukt vaak ook prima."
"Als er niets leuks thuis is, nooit iets nieuws, geen prikkels en geen uitdaging, dan is het
logisch dat een kat buiten gaat zwerven als hij dat kan."

Vieze geur maskeren met sproeien
De bal ligt bij de kattenbaasjes, kortom, maar als katloze tuinbezitter zijn er wel wat
maatregelen die je kunt treffen, zegt de kattenexpert.

"Wat helpt is een reigerverschrikker op basis van een bewegingssensor. Dat apparaat spuit
water als er een kat in de buurt is, en dat is erg effectief.Je hele tuin omheinen helpt, of het
plaatsen van draadgaas op het platte dak van schuurtjes en antioverklimstrips van hard

plastic op de schutting. Dat geeft een vervelende sensatie voor de kat, maar beschadigt de
huid niet."
Een buurman met een buitenvolière of een mooie bloementuin moet daarvan kunnen
genieten net als jij van je kat geniet, zegt Ruitenberg, en dus is het redelijk om met
katteneigenaren in gesprek te gaan als een kat overlast veroorzaakt.

7o zorgje dat de kat zich binnen prettig voelt.
. Neem elke dag ietsvan buiten meevoor je kat. Een kastanje, een paarveertjes, een
stukje hout. Zo wordt de kat steeds opnieuw geprikkeld.
. Zorg dat de kat altijd naar binnen kan als hij dat wil. Je kunt hem ervoor belonen door de
kat een lepeltje blikvoer te geven als hij 's avonds weer binnenkomt.
. Verstop kattensnoepjes in een lege keukenrol. Zo moet de kat jagen voor zijn eten, en
daar houden ze van.
. Laat katten op hoge plekken komen zoals tafels en kasten.
. Zorg voor uitdaging bij het eten. Verplaats de bakjes voer regelmatig of verstop het eten
in voerballen die ze zelf moeten zoeken.
. Zorg voor een brandschone, open kattenbak.
. Gooi lege dozen niet weg, maar laat de kat er zich een tijdje mee vermaken.
. Leg buiten een kattentuintje aan met eetbare plantjes zoals basilicum, zand om in te
graven en kattengras.

MJOP beheervereniging begroting 2014 tot 2035
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Bezoekersprotocol
Toelating externe personen in Ithaka
Dit Protocol voor (groepen van) Externe Personen heeft tot doel aanvragen en
bezoeken van hen in goede banen te leiden, aangezien Ithaka een privaat complex
is.

1. Verzoeken van personen dienen ruim

van tevoren (minimaal 1 maand) per email aangevraagd worden, dit kan via protocol,commissie@gmail,com
2. Bij binnenkomst van de aanvraag stuurt de protocolcommissie de aanvraag ter
informatie door naar het bestuur.
3. Aanvragers dienen aan te geven wat het doel is van het bezoek, de verwachte
tijdsduur en -mogelijke andere wensen.
4. Er kan slechts één verzoek in hetzelfde dagdeel worden gehonoreerd.
5. Contactpersoon verifieert de aanvrager bij de instantie(s), waar het verzoek
vandaan komt.
6. Door contactpersoon dient zorgvuldig te worden bepaald wat het doel is van
het bezoek.
7. De aanvrager ontvangt vervolgens een bevestiging met onze voonruaarden,
welke voor akkoord getekend dient te worden en retour te worden gestuurd.
8. Mocht het protocol niet op tijd - minimaal een week van tevoren - gelezen en
voor akkoord ondertekend teruggestuurd zijn aan de commissie dan kan het
bezoek niet doorgaan. De aanvrager zal één dag na het verstrijken van de
weektermijn op de hoogte worden gesteld door de contactpersoon van de
commissie dat het bezoek niet door kan gaan.
9. De bezoekers dienen zich te kunnen identificeren.
l0.Contactpersoon dient met de bezoekers mee te lopen.
11.Per bezoek kunnen per begeleider maximaal 15 bezoekers deelnemen. Is de
groep groter dan 15 personen dient de groep gesplitst te worden en een extra
begeleider te worden aangesteld.
Als tijdens het bezoek mensen wil fotograferen, dient aan alle personen vooraf
toestemming gevraagd te worden,
l2.Kinderen mogen in principe niet gefotografeerd worden, tenzij
ouders/verzorgers ter plekke toestemming geven,
13. Foto's moeten voor publicatie vooraf overlegd worden aan contactpersoon van
de commissie voor toestemming van publicatie.

Informeren bewoners.
De protocolcommissie maakt een goed gekeurd bezoek aan de bewoners van Ithaka
bekend via e-mail en de nieuwsbrief, onder vermelding van doel, omvang van het
gezelschap, ongeveer de tijd waarop het bezoek zal plaatsvinden. De commissie

Bezoekersprotocol externe personen en lthaka Versie goedgekeurd d.d, 19 juni 2018

beantwoordt formele vragen van bewoners over het bezoek via
protocol. comm issie@q mai l. com

Bezoekersprotocol externe personen en lthaka Versie goedgekeurd d.d. 19 juni 2018

Gedragscode lthaka
Alle deelgenoten dragen er zoveel mogelijk toe bij om de heemtuin en de ecologische
zwemvijver in goede staat te houden, en ieders genot van de heemtuin en de
ecologische zwemvijver te waarborgen.
Zij doen dit door:
- elkaar rust en ruimte te gunnen;
- rekening te houden met medebewoners die melden dat ze hinder of overlast
ervaren;

- de begroeiing van het heemtuingedeelte van de tuin te ontzien;
- de graspaden te gebruiken;
- vanuit de woningen op de begane grond via vaste "olifantenpaadjes" door het
heemtuingedeelte naar de graspaden en de ligweide te gaan;
- eigen spullen en afval steeds mee naar huis te nemen;
- bU het roken een eigen asbak te gebruiken;
- zelf zo schoon mogelijk het zwembad in te gaan;
- voorzichtig te zijn met (bal)spelen in het water;
en door de volgende dingen niet te doen:
- huisdieren in het gebied uitlaten;
- glas (flesjes en glazen) gebruiken;
- in het bijzijn van anderen roken;
- zich vóór het zwemmen met zonnebrandolie insmeren;
- tussen zonsondergang (in de zomer uiterlijk 22.00 uur) en zonsopkomst (7.00
uur) zwemmen;
- luidruchtig van het zwembad gebruikmaken;
- in de plantenzones van de vijver lopen;
- geen personen (bijv. vriendjes van kinderen) tot het terrein en het zwembad toe
te laten die niet tot hun eigen gezelschap behoren.
Voor ieders veiligheid is het absoluut verboden om
- kinderen die niet kunnen zwemmen, alleen in het zwembad te laten;
- het water in te duiken;
- te zwemmen bij (dreigend) onweer;
- in de tuin te barbecuen of vuur te stoken;
Bijzondere bepalingen bij georganiseerd en/ of professioneel bezoek:
om met bezoek door derden aan de
tuin en de ecologische zwemvijver. Croepen (architecten e.d.) en fotografen hebben
toestemming van het bestuur van de Beheervereniging lthaka nodig om het gebied te
bezoeken. Het bestuur zal die toestemming weigeren als het doel van het bezoek niet
duidelijk is, of strijdig met het belang van de deelgenoten, of als de omstandigheden
zich er niet toe lenen dat ervreemden in de tuin zijn. Het bestuur stelt de deelgenoten
van tevoren op de hoogte van elk bezoek dat wel toestemming krijgt.
Op foto's of films voor publiek gebruik mogen individuele deelgenoten zonder hun
eigen toestemming niet herkenbaar voorkomen.
- Vanwege de privacy gaan we zeer terughoudend

Deze Cedragscode vervangt het eerdere huishoudelijke reglement (2013) van lthaka.
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Jaarrekening 2019
Beheervereniging lthaka

Versie 21 januari2Q20

Jaarrekening
Beheervereniging lthaka, gevestigd te Almere (99705)
Balans
Activa / Bezittingen / Debet

2019

balans
Liquide middelen:
Bank RC NL52 ABNA 0450 8678 46
Bank SP NL51 ABNA 0450 8688 34
Totaal Liquide middelen:
Debiteuren
Transitorische posten :
Nog te ontvangen bedragen
Totaal Transitorische posten:
TOTAAL Activa

/

Bezittingen

/ Debet

Passíva / Schulden / Credit

5.287,19
77.800,00

83.087,í9

3.215,37
74.700,00
77.915,37

1.615,40

3.186,71

25,06
25,06

60,69
60,69

84.727,65

81.162,77

2019

2018
balans

balans
Eigen vermogen:
Reserve onderhoud
Totaal Eigen vermogen
Crediteuren
Exploitatieresultaat

TOTAAL Passiva

Afdruk dd 2'l januari

/ Schulden / Credit

2O2O

2018
balans

82.614,68

82.6í4,68

81.716,24
81.716,24

0,00

-1.337,57

2.112,97

784,10

84.727,65

81.162,77

14

Jaarrekening
Beheervereniging lthaka, gevestigd te Almere (99705)
Resultatenrekening
Kosten / Debet

2019

2019

Werkelijk

Begroting

0,00
508,47

1.250,00
1.500,00
8.000,00
1.750,00
23.000,00
395,00
3.500,00
1.633,00
0,00
250,00
222,00
5.000,00
46.500,00

Verschil

2018

Werkelijk

Algemene kosten
Bijdrage hoofdvereniging
Onderhoud bouwkundig
Elektraverbruik

Waterverbruik
Onderhoud groenvooziening
Bestuurdersaanpr. vezekering
Dotatie reserve
Honorarium beheerder
Bankkosten
Verenigingskosten
Diverse kleine (betalings)verschillen
Diverse onvoozien afrondingen
TotaalAlgemene kosten
Exploitatieresultaat

TOTAAL Kosten

Opbrengsten / Credit

Ledenbijdrage
Periodieke bijdrage eigenaars
Totaal Ledenbijdrage
Rente

Afdruk dd 21 januari 2020

259,06
31.699,67
242,00
3.500,04
2.527,68
231,00
249,42
0,00
0,00
44.409,95
2.112,97

/ Debet

TOTAAL Opbrengsten

5.192,61

46.522,92

/ Credit

2019

2019

Begroting

46.494,00
46.494,00

46.500,00
46.500,00

46.522,92

0,00
333,48
3.829,79
847,81

32.590,43
242,00
3.500,04
2.177,62
225,50
2.076,60
0,00
0,00
45.823,27

0,00 2.112,97 784,10
46.500,00
22,92 46.607,37

Werkelijk

28,92

-1.250,00
-991,53
-2.807,39
-1.490,94
8.699,67
-153,00
0,04
894,68
231,00
-0,58
-222,00
-5.000,00
-2.090,05

Verschil

-6,00
-6,00

28,92
46.500,00 22,92
0,00

2018

Werkelijk

46.494,00
46.494,00
113,37

46.607,37
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Jaarrekening
Beheeruereniging lthaka, gevestigd te Almere (99705)
Toelichting op de Balans

2019

2018

Werkelijk

Werkelijk

1.846,40

3.416,51

-231,00

-229,80

í.6í 5,40

3.í86,7í

Debiteuren
Achterstand
Voorstand

Totaal

Specificatie: Nog te ontvangen bedragen - Nog te ontvangen bedragen

Beginsaldo

60,69

Rente ABN 2018

60,69

Rente en/of kosten Creditrente Kijk voor de
Rente

188,24

2019

rentepercen

-60,69

-188,24

25,06

Totaal

25,06

60,69

Specificatie: Vooruit betaalde bedragen - Vooruit betaalde bedragen
Beginsaldo

96,34

Waterverbruik

01 0

1

-2802

-96,34

Totaal

0,00

Specificatie: Resenre onderhoud - Reserye onderhoud
Beginsaldo
Dotaties Reserve onderhoud
Exploitatiesalddo 20 1 8

81.716,24

61.406,52

3.500,04

3.500,04

784,10

Exploitatiesaldo 2017
lF :F7 19121

1

1.202,12

8 - Vervangen beregeningspomp

lF:01-08-2019 - voorschot 300 tegels
lF :404201 9Dompelpomp - dompelpomp

-2.058,21

-1.000,00
-327,49

Vrijval voorziening onderhoud groen 2013
Vrijval voorziening water 2012

8.690,89

Vrijval voorziening water 2013

1.500,00

Vrijval voorziening water 2014

1.500,00

416,67

Vrijval voorziening water 2015

1.750,00

Vrijval voorziening water 2016

1.750,00

Totaal

Specificatie

82.614,68

:

Crediteu ren

- Crediteu ren

Geen nadere specificatie.
Geen nadere specificatie.
1 VP&A Vastgoedmanagement B.V. - Postbus 54 - 490
5 VvE lthaka Hoofd-en Westvleugel (99927) - Postbus
Afdruk dd 21 januari 2020

81.716,24

-1.193,06
-144,51
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Jaarrekening
Beheervereniging lthaka, gevestigd te Almere (ee705)
Toelichting op de Balans

2019

2018

Werkelijk

Werkelijk

Specificatie: Crediteu ren - Crediteu ren
Totaal

-1.337,57

Specificatie: Nog te betalen bedragen - Nog te betalen bedragen
Beginsaldo
ABN AMRO Bank N.V. Heeft u internetbankieren dan is
RENTE EN/OF KOSTEN VERZENDKOSTEN 12,54D

15.635,60
-15,50
-12,54

Vrijval vooziening onderhoud groen 201 3
Vrijval vooziening water 2012

-8.690,89

Vrijval vooziening water 2013

-1.500,00

Vrijval vooziening water 2014

-1.500,00

Vrijval vooziening water 2015

-1.750,00

Vrijval vooziening water 2016

-1.750,00

Totaal

Afdruk dd 2í januari 2020

-416,67

0,00
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99705: Beheervereniging lthaka

te Almere

Concept begroting 2020

BegÍoting
2020

Begroting
2019

Algemene Kosten
410000

Bijdrage hoofdsplitsing VvE lthaka (99926)

410100

MJOP

nieuwe pomp
wateranalyses (4 *)

€
€
€
€

€

1.250,00

6.53?,00

€

5.500,00

800,00

€

630,00

1.000,00

€
€

750,00

€

250,00

€

500,00

€

tuincommissie
bollen-zaaigoed najaar

€

gereedschap

€
€
€
€

250,00

€

tuinstoelen
planten balkonbakken
mollen bestrijding
diversen

hulplijn
activiteitencommissie
vrijwilligers activiteit
nieuwsbrief
zonnepanelen

460500

Dotatievoorziening beheervereniging lthaka
Elektraverbruik
Waterverbruik
Onderhoud hoveniersbedrijf van Ginkel
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

490100

Verenigingskosten

490300

Honorarium beheerder
Diverse kleine (betalings)verschillen
Diversen / onvoorzien / verbeteringen

430100
440200
440300
450500

499820
499999

€

kerstverlichting

€

t75,OO

€

1.000,00

250,00

€

50,00

€

200,00

€
€

200,00

€

300,00

€

600,00

€
€

50,00

€

50,00

€

22.000,00

€

€

€

395,00

€
€
€
€

250,00

€

250,00

2.050,00

€

2.800,00

€

5.000,00

€
€
€
€
€

2.000,00
25.600,00

€

€

4.000,00
2.000,00
24.750,OO

395,00

€

€

_€

Totaal kosten

500,00

€

44.677,00_

€

44.677,00

€

2.000,00
69.650,00

Uetug_

€27,58

€42,99

Handhaving huídig maandbedrag

€28,70

€28,70

_UaanOeliits

inkomsten

€

46.49400

€

46.494,00

saldo

€

1.817,00

€

-23.1sO00

Begin doorgestuurd bericht:

Van: Serge Stolk <serge@,idlisht.nl>
Datum: 13 december2019 om 15:05:27 CET
Aan : Maria de Graaf < mariade graafS 5 @,hotmail. com>
Onderwerp: Antw: F\M: lichtbollen
Geachte mvr. de Graaf,

Om u een indicatie te geven qua kosten betreft de drijvende bollen zoals in de Coeswaarde te laren.

Dit was een assortiment van totaal 9 stuks verkoopprijs 2017 was €.2662,- incl. BTW
2x70cm.
3x 60cm.
2x 50cm.
2x40cm.
Het gaat om de Acquaglobo van het merk Slide en zijn er dus in vele maten en uitvoeringen, uiteraard ook
voor los in de tuin, of als hangend model.

Ik hoop u hiermee tot zo ver voldoende te hebben geihformeerd, mocht u nog vragen hebben hoor/lees ik het
graag.

Met wiendelijke groet,
*
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Koolmand 9
1724 BC OUDKARSPEL
T:0226-320500
E: info@idlisht.nl
W: www.idlisht.nl

Op wo 11 dec. 2019 om 13:09 schreef Maria de Graaf <mariadegraaf55@hotrnail.com>:

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10

Van: Maria de Graaf <mariadegraafS5@hotmail.com>
Verzonden: Friday, November 29,20L9 7:03:00 PM
Aan: info@idlieht.nl <info@idlieht.nl>
Onderwerp: FW: lichtbollen

Tot op heden heb ik nog geen enkele reactie op onderstaande mail mogen ontvangen, graag z.s.m. een
bericht.

Met wiendelijke groet
Maria de Graaf

Van: Maria de Graaf
Verzonden: donderdag 7 november 2019 14:44
Aan: info@,idlieht.nl
Onderwerp: lichtbollen

Goedemiddag,

Via Bijzonder Laren, Jaap Smulling, heb ik (eindelijk) jullie gegevens gekregen.

Jullie hebben de prachtige verlichte bollen geplaatst in De Coeswaerdt in Iaren en hierdoor zijn wij op het
idee gekomen om iets dergelijks in onze gezamenlijke biologische zwemvijver te plaatsen gedurende de
donkere maanden.

Ter informatie heb ik 2 foto's bijgevoegd, voor een idee van de afmetingen het zwemgedeelte is 10x50 m

Graag ontvang ik z.s.m. informatie over de mogelijkheden en bijbehorende kosten zodat ik dit kan
voorleggen aan de kdenvergadering.

Als u meer wilt zien van de zwemvijver kunt u eventueel googelen op Ithaka Almere.

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met wiendelijke groet
Maria de Graaf
Thorstraat 9

Almere Poort
036-5258319

Paul van Rosmalen
Van:

Verzonden:
Aan:

Onderwerp:

Janny Heeren <janny@jheeren.nl >
donderdag 9 januari 202A 17:19
Paul van Rosmalen; Frans Hensbergen
Vraag aan het bestuur

Beste bestuursleden,
Naar aanleiding van een reparatie wil ik het volgende graag besproken zien in de ALV beheervereniging van februari.
Sinds enige tijd ontdekte ik dat de tegels op mijn terras , volledig omhoog geduwd werden.
Oorzaak: de boomwortels van een, in onze tuin , geplante boom, waren overduidelijk de oorzaak van mijn probleem

En mij vraag is dus:

Hoe gaan we om met boomwortels die het terras omhoog duwen en voor wie zijn de kosten.

lk wacht jullie reactie af,

Met vriendelijke groet,
Janny Heeren
Poseidonsingel 5O
1"353ïR Almere

Verstuurd vanaf mijn iPhone

I

