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Marijke Eerenstein-Bos

Van: VvE Zuidhof Exloo <vvezuidhof@gmail.com>
Verzonden: zaterdag 15 mei 2021 19:46
Aan: Angela Stork
Onderwerp: Stukken voorjaarsvergaderng VvE Zuidhof
Bijlagen: Bijlage 3 Uitleg over jaarrekening 2020 VvE Zuidhof.pdf; Bijlage 2 Toelichting  

jaarrekening 2020 VvE Zuidhof.pdf; Bijlage 5 bestuursverslag VvE Zuidhof 2020.pdf; 
Bijlage 1 Jaarrekening 2020 VVE Zuidhof.pdf; Bijlage 4 Verklaring kascommissie 
m.b.t. de jaarrekening 2020 VvE Zuidhof.pdf; Bijlage 6 Stemformulier jaarrekening 
2020 VvE Zuidhof.docx

Geachte leden,   
  
In de diverse bijlagen ontvangt u alle stukken m.b.t. de voorjaarsvergadering van de VvE Zuidhof. 

Hierbij ontvangt u: 
  
Bijlagen: 
1. Jaarrekening VvE Zuidhof 2020 VvE Zuidhof (4 pagina’s). 
2. Toelichting op de jaarrekening 2020 VvE Zuidhof (1 pagina). 
3. Uitgebreide uitleg over het onderdeel 'Resultatenrekening Beheer' (2 pagina’s) 
4. Verklaring kascommissie m.b.t. de jaarrekening 2020 (1 pagina). 
5. Bestuursverslag 2020 (1 pagina). 
6. Stemformulier voorjaarsvergadering VvE (1 pagina). 
  

Wijze van stemmen 

Op het stemformulier kunt u aangeven of u akkoord gaat met de jaarrekening. 

U heeft dan bijna 3 weken tot uiterlijk vrijdag 4 juni 18.00 uur de tijd om uw stem uit te brengen.  

U kunt op 4 manieren stemmen: 

1.      Deze mail beantwoorden met de tekst: 'Ik ga akkoord met de jaarrekening 2020´ (of 
uiteraard 'Ik ga niet akkoord met de jaarrekening 2020'); 

2.      Stemformulier digitaal invullen en terugmailen; 

3.      Stemformulier uitprinten, handmatig invullen, scannen en terugmailen; 

4.      Stemformulier uitprinten, handmatig invullen en per post opsturen. 

  

Zowel de Parkeercommissie als de commissie HHR hebben aangegeven geen stukken in 
stemming te zullen brengen. Beide commissies willen komende periode stukken sturen om uw 
opmerkingen en vragen over die stukken te inventariseren en te beantwoorden. Op basis daarvan 
worden de stukken gereed gemaakt om erover te kunnen stemmen.  
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Het bestuur hoopt dat de najaars-ALV, mogelijk in aangepaste vorm, fysiek wel door kan gaan. 
  
  
Rest mij nog u een heel mooi weekend te wensen. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Namens het Bestuur VvE Zuidhof 
  
Angela Stork 
Secretaris 
  

Contactgegevens:   

Secretariaat VvE Zuidhof 
Utrechtseweg 37 
1381 GS WEESP 
06-41738984 

Bestuur: 

 Voorzitter: Rob Schuitema, robschuitema1@gmail.com 
 

 Secretaris: Angela Stork, storkzuidhof@xs4all.nl 
 Penningmeester: Marijke Eerenstein-

Bos, penningmeester.vvezuidhof@gmail.com 

Coördinator groen: Cees Stork, cstork@xs4all.nl  
Huisvuilcommissie: huisvuil.zuidhof@gmail.com 
Beheer website: website.vvezuidhof@gmail.com 

  
https://vvezuidhof.nl 











 

               
 

Toelichtingen bij de jaarrekening 2020 Vve Zuidhof 

(bijlage 2) 

Algemeen 

Zoals u uit de jaarstukken kunt opmaken is het boekjaar 2020 met een positief resultaat 

afgesloten van € 2.663.  

 

Algemene reserve 

Het bestuur stelt voor dit positieve resultaat over 2020 van € 2.663 toe te voegen aan het eigen 

vermogen, zodat dit per 31-12-2020 € 24.540 bedraagt.  

Zoals in de ALV van 5 november 2011 is besloten, is de hoogte van het eigen vermogen 

gesteld op € 200 per bungalow. Dit betekent dat bij de jaarnota over 2021 een bedrag van 

 € 29,35 wordt uitgekeerd aan de leden.  

 

Aangifte inkomstenbelasting 2020 

Het totaal eigen vermogen van de vereniging bedraagt per 31-12-2020 € 24.540 wat neer- 

komt op € 229 per bungalow voor uw eventuele aangifte inkomstenbelasting 2020.  

 

Verontreinigingsheffing 2018 en 2019 

Wegens vertraagde verstrekking van de definitieve gegevens van het Noordelijk 

belastingkantoor heeft er nog geen verrekening van de verontreinigingsheffing over de jaren 

2018 en 2019 plaatsgevonden.  

 

Begroting 2021 

Op basis van de huidige gegevens en verwachtingen worden er geen grote afwijkingen 

verwacht op de begroting 2021.  

 

CAI 

In april 2019 hebben we via VvE Hunzebergen een nieuw contract met Ziggo afgesloten. De 

contractuele kosten lagen een stuk hoger dan daarvoor. De exacte verrekening over de VvE's 

was nog niet helemaal afgestemd, maar we wisten wel dat het rond de 6 á 7 euro per maand 

per bungalow zou komen te liggen. 

Bij het opstellen van de begroting 2020 is daar te weinig aandacht aanbesteed. Toen was de 

afwikkeling van de kosten over 2019 prioriteit. Toen hebben we ook een groot bedrag van 

Ziggo over 2019 gecrediteerd gekregen. 

Maar helaas is dus bij de begroting 2020 het bedrag van 4800 euro opgenomen, zoals begroot 

over 2019. Voor 2020 had dus 7500 euro begroot moeten worden. 
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Uitleg over jaarrekening 2020 VvE Zuidhof, het deel Resultatenrekening: Beheer 

Bijlage 3 

Resultatenrekening: Beheer  real. 2020   begr.2020   real. 2019  

A) Mandelig gebied:       

Baten: beheervergoeding mandelig gebied  €      7.490,00   €      7.490,00   €      7.276,00  

Af: creditnota  €         192,00-  €              -          €              - 

Totaal baten beheer mandelig gebied  €     7.298,00  €     7.490,00  €     7.276,00 

Lasten:       

Uitvoeringskosten algemeen   €      3.069,00   €      2.995,00   €      2.912,00  

Grasmaaien   €      1.695,00   €      1.650,00   €      1.610,00  

Graskanten steken bij de wegen incl. afvoeren  €      1.048,00   €      1.020,00   €         989,00  

Maaien rondom obstakels  €         500,00   €         485,00   €         467,00  

Reinigen van de wegen  €         535,00   €         525,00   €         508,00  

Bladruimen   €         835,00   €         815,00   €         790,00  

Afrekening Snoek 2019 per saldo  €              -  €              -     €         514,00-   

Totaal lasten beheer mandelig gebied  €     7.682,00   €     7.490,00   €     6.762,00  

Saldo beheer mandelig gebied  €         384,00-  €              -     €         514,00 

 

Resultatenrekening: Beheer real. 2020 begr.2020 real. 2019 

B) Gemeenschappelijke voorzieningen       

Baten: beheervergoeding gemeenschappelijke voorz.  €   11.663,00   €   11.678,00   €   24.503,00  

Lasten:       

Mollenbestrijding  €         419,00   €         800,00   €         309,00  

Kosten van overig beheer  €         145,00     €         800,00   €                 -  

CVVE Hunzeb./Fletcher (inz. verlichting)  €         288,00    €         500,00   €           83,00  

Kosten afvoer glas- en huisvuil (bovengronds)  €              -   €              -     €      8.901,00  

Eénmalige aanschafkst ondergrondse vuilcontainer  €              -  €              -   €      8.089,00   

Vaste jaarlijkse kosten ondergrondse vuilcontainer  €         554,00     €      1.500,00   €              -    

Diversen en onvoorzien  €              -     €         328,00  €              -    

Rechtsbijstandsverzekering  €      1.518,00   €      1.600,00   €      1.368,00  

Verzekeringen  €         401,00   €                  -     €         402,00  

CAI abonnement   €      7.572,00   €      4.800,00   €      3.026,00  

Administratiekantoor inzake VVE administratie  €      1.350,00        €      1.350,00        €         787,00 

Totaal lasten gemeenschappelijke voorzieningen  €   12.247,00   €   11.678,00   €   22.965,00 

Saldo beheer gemeenschappelijke voorzieningen  €         584,00-  €              -     €      1.538,00 

 

 

 

 

  

Dit is het bedrag dat begroot was. 

Gebaseerd op de 

contractbedragen, verhoogd met 

een prijsindex. Per bungalow is   

€ 70,00 euro betaald. 

Dit zijn de werkzaamheden 

met bedragen uit het 

contract met Snoek. Dit is 

de opbouw van het 

totaalbedrag.  

Het bestuur krijgt 

ondersteuning van 

een administratie- 

kantoor (Winkel).  

Aansprakelijkheids

verzekering 

In 2019 kregen we na 

een storing een 

eenmalige korting. 

Abusievelijk is dit bedrag 

opnieuw (te laag) voor 

2020 begroot.  

Per saldo hebben we 

een tekort van         

€ 584,00 op beheer 

Gemeenschappelijke 

Voorzieningen. 

Per bungalow is  

€ 109,00 euro 

betaald. 

Er zijn minder 

mollen gevangen 

dan verwacht. 

Kosten 

verlichting en 

administratie. 



2 

C) Collectief ledigen huisvuil  real. 2020   begr. 2020   real. 2019  

Baten: voorschot ledigingen 2020  €     5.350,00   €       5.350,00  €     5.350,00  

Lasten: op basis van werkelijke stortingen  €     5.350,00   €       5.350,00  €     5.350,00 

Saldo collectief ledigen huisvuil   €              -     €               -     €              -    

 

 

 

 

 

 

D) Collectief maaien/snoeien/bladblazen       

Baten: beheerverg. maaien/bladblazen   €   15.003,00   €   16.246,00   €   15.326,00  

Lasten: maaien/bladblazen  €   15.003,00   €   16.246,00   €   15.500,00  

Saldo lasten beheer collectief maaien/bladbl  €              -     €              -     €              -    

 

 

 

De leden hebben per bungalow 

€ 50,00 voorschot betaald.  

Door de leden is, op basis van een prijs per 

storting (kosten van Suez gedeeld door het 

totale aantal stortingen), voor de stortingen 

per bungalow betaald. Het voorschot is 

terugbetaald. 

Dit is het bedrag dat betaald is aan Snoek. 95 deelnemende bungalows 

(minder deelnemers dan begroot) 

hebben € 157,93 voor het 

onderhoud (maaien en bladblazen) 

van hun gazon betaald.  



(Bijlage 4)
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Bijlage 5 t.b.v. de ALV op 5 juni 2021 

 

BESTUURSVERSLAG 2020 

 

Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Zuidhof U.A. 

Opgericht 13 mei 1993, Statutaire zetel te Exloo 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nr. 04044056 

 

Secretariaat: Utrechtseweg 37 

1381 GS WEESP 
0294-416067 / 06-41738984 
storkzuidhof@xs4all.nl 

 

Bestuur per ultimo december 2020: 

Rob Schuitema     Voorzitter 

Angela Stork-Tak    Secretaris 

Marijke Eerenstein-Bos    Penningmeester 

 

Algemeen: 

In verband met de corona-epidemie en de maatregelen, heeft het bestuur voor zowel de voorjaars- als de 

najaars-ALV moeten besluiten om géén vergadering te houden. Op 6 juni is wel schriftelijk en via de email 

gestemd voor het bestuursverslag en de jaarrekening 2019. Dat gebeurde op dezelfde wijze op 7 november 

voor de begroting 2021 en het instellen van de nieuwe kascommissie. 

Mede door de corona-crisis heeft de parkeercommissie minder voortgang kunnen boeken dan gehoopt. Ook 

behoorde daardoor een presentatie van de plannen op een ALV niet tot de mogelijkheden. 

 

Communicatie: 

- In 2020 zijn 3 (nr. 105 t/m 107) nieuwsbrieven aan de leden verzonden. 

- Daarnaast zijn er mailings verzonden met agenda’s, stemformulieren en verslagen met uitslag van de 

stemmingen van de ALV. 

- Het Bestuur heeft 4 bestuursvergaderingen belegd (3 januari en 28 februari en online op 18 april en 

30 september).  

- Er is in verband met corona maar 1 bijeenkomst geweest met stakeholders Hunzebergen (Fletcher, 

Kontour, CvvE Hunzebergen, VvE Westhof en de gemeente Borger-Odoorn) (28 februari). 

- Er zijn 2 schriftelijke Algemene Leden Vergaderingen georganiseerd (6 juni en 7 november). 

- De website www.vvezuidhof.nl  is actueel gehouden. 

 

Financiën: 

Vanwege een overschot op de begroting hebben de leden over 2020 € 29,35 exclusief btw (factuur 2021) 

ontvangen uit het eigen vermogen. 

 

Geschillen: 

- De geschillencommissie heeft in 2020 één geschil voorgelegd gekregen, die vooralsnog naar 

redelijkheid is afgehandeld. 

- Het bestuur heeft helaas 1 boete op moeten leggen, wegens het stelselmatig overtreden van HHR. 

 

mailto:storkzuidhof@xs4all.nl
http://www.vvezuidhof.nl/
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Bijlage 6, ALV 5 juni 2021 

 

 

Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Zuidhof UA 
 

   STEMFORMULIER 
 

 
Dit stemformulier is te gebruiken voor de stemming over de jaarrekening 2020 VvE Zuidhof. 
 
 
Aankruisen wat van toepassing is: 
 
 
O    Ik ga akkoord met de jaarrekening 2020 
 
 
O    Ik ga niet akkoord  met de jaarrekening 2020 
 

 

U kunt een mail sturen naar vvezuidhof@gmail.com, met de tekst ‘Ik ga akkoord met de 

jaarrekening 2020’. Daarnaast zijn er nog drie mogelijkheden om dit stemformulier te verzenden: 

1.      Stemformulier digitaal invullen en terugmailen naar vvezuidhof@gmail.com 

2.      Stemformulier uitprinten, handmatig invullen, scannen en terugmailen naar vvezuidhof@gmail.com 

3.      Stemformulier uitprinten, handmatig invullen en per post opsturen naar: uiterlijk vrijdag 4 juni om      
18.00 uur dient uw formulier ontvangen te zijn door 

Penningmeester VvE Zuidhof 

Borgerderweg 20 

7873 TD Odoorn 
 
 
 

mailto:vvezuidhof@gmail.com
mailto:vvezuidhof@gmail.com
mailto:vvezuidhof@gmail.com

