
 

 

                Beheervereniging  “BCL”  

               Vereniging van eigenaren van het   

   BedrijfsComplex Landweerstraat  te Oss  

  
          (56 hallen, nummers 93,95,97  A t/m W)  

  

  

Notulen van de Algemene ledenvergadering Beheervereniging BCL , 4 Juli 2016  

  

De vergadering werd gehouden in de Berkenzaal van Motel de Naaldhof, Docfalaan 22 te Oss.  

  

A. Presentielijst   

  

Aanwezige BCL leden (20) :  

 

Gemachtigden (2) :  

 

Afwezig met kennisgeving (3):  

 

Afwezig zonder kennisgeving (27)  ;  

93A, 93B, 93C, 93D, 93F, 93H, 93J, 93N, 93P, 93R, 93S, 93T,  95D, 95E, ,95H, 95M, 95T, 97B,  

97C, 97E, 97F, 97J, 97K, 97L, 97M, 97N, 97P, 97R, 97S, 97V  

  

Andere aanwezigen  

Huurster (97D)    

Huurder (93K)  

RABC Ruijs Administratieen Belastingconsulenten - BCL adm. Jaarrek. –   

  

Aanwezig bestuur:   

voorzitter, interm secretaris,  mogelijk toekomstig secretaris, penningmeester   
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B. Agenda en Notulen van de  Algemene Ledenvergadering  

  

1. Opening van de vergadering.  

  

Woord vooraf van de voorzitter, hij verwelkomt de aanwezigen. Vervolgens  benadrukt hij 

nogmaals de noodzaak van deelname leden/eigenaren in het bestuur van de BCL.  

  

In 2014 zijn de werkzaamheden van de Penningmeester  voor een deel (facturatie en jaarrekening  

ondergebracht bij een financieel administratiekantoor (RABC).  

  

Als geen van de BCL leden, met voldoende kwalificaties, zich aanbiedt voor de functie van 

Secretaris zullen ook, voor zover mogelijk, deze werkzaamheden moeten worden ondergebracht 

bij een externe organisatie.    

  

Er volop is gezocht, en er heeft zich 1 kandidaat  voor het bestuur gemeld als mogelijk 

toekomstig secretaris.  Meer hierover in  punt 7  

  

  

2. Vaststellen van het aantal aanwezige leden en gemachtigden.  

  

Zie punt : A. Presentielijst.  

  

3. Vaststellen van de notulen van de ALV van 9 maart 2015 (al in uw bezit).  

  

Er wordt opgemerkt dat bij punt INFO 1. | Besluit: duidelijke herinneringen | HH Artikel 1 lid 

1.9 ,  het niet duidelijk is wat de tijdsduur tussen de opeenvolgende betalings herinneringen.  

  

INFO 1. | Besluit: duidelijke herinneringen | HH Artikel 1 lid 1.9  

1.9 Voor de financiële bijdragen aan de vereniging BCL ontvangen de leden een factuur. Indien 

een lid van mening is dat de factuur, of het bedrag niet correct is, kan binnen een termijn van 30 
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dagen protest bij het bestuur van BCL worden aangetekend. Ongeveer 30 dagen na dagtekening 

van de factuur zal het factuurbedrag via automatische incasso van de bankrekening van de leden 

worden afgeschreven.  

Bij wanbetaling zal de volgende procedure worden gevolgd:  

• Bij de eerste herinnering geen sanctie;  

• Bij de tweede herinnering, betalen binnen 7 dagen;  

• Bij de derde herinnering, betalen binnen 7 dagen en zijn € 10,-  aan kosten verschuldigd;  

• Bij de vierde herinnering, betalen binnen 7 dagen en zijn € 25,- aan kosten verschuldigd;  

Indien na de vierde herinnering niet binnen de termijn van 7 dagen is betaald volgt er een 

invorderingsprocedure (incasso bureau/deurwaarder) met alle kosten voor de wanbetaler.   

Actie secretaris: controle Huishoudelijk  Regelement ,  HH Artikel 1 lid 1.9.   

Direct na de 7 dagen volgt de volgende herinnering ! Tijdsduur tussen de herinneringen is dus 7 

dagen. (telefonisch  kortgesloten met RABC op 11/7/2016)  

  

  

4. Mededelingen en ingekomen stukken.  

  

- Er heeft zich officieel 1 kandidaat  voor het bestuur gemeld.   

  

- Verzekering inventaristatie heeft plaats gevonden op 29 Juni jl door Interpolis iov de 

Rabobank. De medewerking van de eigenaren was goed, Interpolis was zeer tevreden  en 

vond het er in het algemeen goed uitzien. Met name waar word gelast en autobedrijven 

hebben een hoger risico profiel.  

  

- We hebben aan de verzekingsmaatschappij gevraagd of bewoning nog conseguenties heeft op 

de verzekering. Bewoning is voor de vezekering geen probleem, geen reden voor uitsluitsel, 

echter we hebben als verenging wel de verplichting te melden wat de acticveiten in de hallen 

zijn. Dit blijft de verantwoording van de eigenaren. Zie Huishoudelijk  Regelement  

Beheersvereniging BCL. Mocht blijken dat in het  geval van schade  de vermelde activiteiten  

niet overeenkomen komen met de door de verzekeringsmaatschappij geconstateerde  

activiteiten dan kan de verzekeringsmaatschappij de schade verhalen op de eigenaar.  

  

- Rabobank komt met een voorstel voor continueren van de opstalverzekering van BCL (op 

basis van de riscio inventarisatie van Interpolis)   

  

- Er ligt tevens al een aanbieding van een andere verzekeringsmaatschappij bij het bestuur van 

de BCL.   

  

Actie: voor Eigenaren: In het geval dit nog niet heeft plaatsgevonden aub uw activeiten formulier 

opsturen naar het secretariaat BCL    
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Actie: Bestuur BCL  

  

5. Jaarverslag 2015 met toelichting door de voorzitter (zie bijlage)  

  

  

  

6. De toekomst van de VvE BCL.  

  

Als geen van de BCL leden, met voldoende kwalificaties, zich in de toekomts aanbieden voor de 

functies; -voorzitter, - secretaris , -penningmeester , - activiteiten commissie  zullen  voor zover 

mogelijk, deze werkzaamheden moeten worden ondergebracht bij een externe organisatie.  Dit 

zal o.a. de volgende consequenties hebben:  

- De communicatie zal formeler worden vanwege tijdsdruk vanuit de organisatie die de    

werkzaamheden zal uitvoeren.  

- Het zal duidelijk zijn dat het uitbesteden van werkzaamheden betekent dat er minder voeling 

is met het gebeuren op het BCL terrein en ook minder communicatie met de leden met 

betrekking tot de dagelijkse gang van zaken.  

- De kosten zullen ook hoger uitvallen (verhoging contributie) omdat deze organisaties 

allemaal een verdienmodel hebben om van de werkzaamheden te kunnen bestaan.  

  

  

  

7.  Aftredende en herkiesbare bestuursleden.  

- Voorzitter:  aftredend en herverkiesbaar  

- Secretaris: ad iterm  , mogelijke opvolger   

- Penningmeester in samen werking met RABC Ruijs Administratie en Belastingconsulenten 

(NOAB) te Oss  

   

In het kort komt het erop neer dat het bestuur volgens het aftreedrooster niet meer herkiesbaar 

was. Hoewel er volop is gezocht, heeft zich slecht 1 kandidaat gemeld.  

  

Voorzitter stelt voor om de werkzaamheden van het BCL bestuur niet uit  te besteden en voor te 

zetten zoals momenteel het geval is met als  wijziging een  .  

  

Korte introductie door nieuwe secretaris   

Stemming voor  voorzitter  continuereing voorzittersschap en nieuwe secretaris   

Uitslag: Unanieme meederheid van stemmen voor beide kandidaten.  

  

Hartelijke dank van de aanwezigen aan de oude secretaris voor al zijn werk als ad interm 

secretaris.  
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Activiteitencommissie/Blokhoofden:  

De volgende BCL leden (93L,  93U, 95N, 97H, 97T) en vaste contactpersoon van één BCL  lid 

(95P), zijn bereid gezamenlijk als activiteitencommissie aan te treden en fungeren gezamenlijk 

als één bestuurslid.  

  

Actie: aan alle leden/eigenaren    

Vrijwillegers voor blokhoofd  a.u.b. melden 

  

  

8.  Nieuwe kandidaat bestuursleden.  

–      

  

  

9.  Financiën  

– Verslag Kascommissie over 2015 (toegestuurd als zie bijlage)  

– Jaaroverzicht 2015 (is ter plekke uitgereikt, toelichting door RABC) –  Begroting 

2016/17  

KASCOMMISSIE 2015  Kascontrole uitgevoerd door de heren (95U) en  (9?). Zij hebben geen 

onregelmatigheden geconstateerd.  

BEGROTING 2015  Op basis van de toelichting van RABC betreffende de noodzakelijke 

liquiditeit opbouw; afschrijving (waarde) poort en voorziening dak, keurde de vergadering de 

begroting 2015 goed.  

Er is nog geen post voor beide automatische poorten in de begroting opgenomen. Voorstel is 

Euro 15.000 afschrijving  7 jaar ?  

Conditie PVC daken is besproken,  Holland Dak voert binnenkort weer een controle uit.  BCL 

zal ze vragen om een schatting van de  restlevendsduur van de daken te maken. Actie: BCL 

contact met Holland Dak inspectie rapport   

  

CONTRIBUTIE 2016:  De contributie blijft voorals nog ongewijzigd.   
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10.  Zaken betreffende toegang en gebruik van het BCL terrein. (zie bijlage)  

  

– Gebruik parkeerplaatsen op de kopse kant van de gebouwen 28 stuks op 56 bedrijspanden   

  

Deze parkeer plaatsen zijn van en voor de eigenaren/huurders van de bedrijfshallen van de BCL. 

Echter door toegenomen  activiteiten van Interfilling  en het grote aantal medewerkers van de 

huurders van pand treden er  af  toe problem en op met de doorstromimg van de weg  en wanneer 

vrachtwagens willen lossen, zij kunnen de draai naar de bedrijfspanden niet meer maken amdat er 

pesroneneautos buiten de vakken van de parkeerplaatsen staan.   

Tevens staan er regelmatig bedrijfsbussen dwars geparkeerd  zodat zij meereder  parkeerlaatsen 

in beslag nemen.  

  

Besloten is om bordje te maken met uitsluitden parkeren voor  eigenaren huurder BCl en daarna 

de sitatie aan te zien. In het uiterste geval moeten we met parkeerkaarten gaan werken b.v. 1 per 

bedrijfsunit.  

  

  

– Gebruik parkeerplaatsen direct voor de ingang van de hallen  

  

Indien er veelauto’s staan is het moeilijk draaien voor vrachtwagens ,  moeten daar laden en 

lossen.  

  

– Doorgaande weg Parallelweg – Landweerstraat  

  

Aangezien deze weg ook wordt gebruikt door eigenaren/huurders van de bedrijfspanden aan de 

noordzijde van deze weg  zal de BCL deze eigenaren  zeer binnenkort benaderen om ze een  

maandelijkse bijdrage na ratio voor het gebruik van de weg en tevens electrische poort  te vragen.  

  

Tevens is het voorstel om 5 meter uit panden Noorzijde ter hoogte hek Boeren bond een gele 

wegmarkering aan te brengen om te voorkomen dat mensen een auto op de weg parkeren.  

Hiervoor zal overleg plaatsvinen met de eigenaren van de panden aan de Noorzijde   

Actie: BCL   

  

11.  Internet aansluiting voor de hallen.  

Er ligt al glasvezel voor de Landweerstraat- zuid (Zwaluw) en er is al een aansluiting bij  

bedrijfsunit 97D Maadeljkse contributie;  Euro 300, -   Eenmalig aansluitkosten;  Euro 

900, -    

Schijnt zeer goed te werken. Indien meerdere aansluitingen kunnen worden gerealiseerd  kan het 

maandtarief  lager worden, mogelijk zelfs naar  +/- Euro 100,-  per maand  bij voldonde 

aansluitigen ?   
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Mogelijk Coax aansluiting van Ziggo, korte uiteenzetting 

Sneldeid 40 Mbits/4Mbits , naar je toe/ van je af   

Ziggo is bereidt te kijken of ze coax willen aanleggen naar de bedrijfshallen. Alleen interresant  

wanneer er voldoende animo is. Maandtarief  +/- Euro 50 ,-  incl. btw    

  

Bij intresse graag mail naar:  secretarisbcl@live.nl    en  tevens uw voorkeur aangeven Ziggo/  

Coax  of Glasvezel                     

  

  

12.  Procedure bij problemen met de riolering.  

  

Onder de eigenarem/gebruikers is er duidelijk behoefte om probelemen met riolering  centraal te 

regelen. Momenteel niet duidelijk wat te doen in geval van een verstopping.  

Momenteel kan via ondertaand formulier via: www.BCL-Oss.nl  melding worden gemaakt van 

problemen met riolering.  Echter dit wordt niet in alle gevallen gemeld en is bij velen niet bekend 

waardoor men zelf iets gaat regelen.  

BCL Formulier | Leden Meldservice | Attendeer de BCL Activiteitencommissie / bestuur  

Uw melding dient verband te houden met de doelstellingen    gevelplaten van BCL 

Statuten en het Huishoudelijk Reglement.    ramen   

Uw melding betreft: *    bestrating   

   afvoer     

poorten     

verlichting     

statuten    

   reglement       

algemeen   

  

BCL bestuur gaat proberen dit centraal te regelend en mogelijk  tevens  telefoonnummer  van  

bedrijf om direct actie te kunnen ondernemen in geval van een verstopping.  

De betreffende firma is tevens  is tevens in staat te bepalen of de verstopping zich  in het pand of 

buiten het pand bevind  dit ivm met de verekkening van de kosten.   

   

Actie: BCL: benaderen bedrijven en mogelijk centraal regelen / website formulier voorbeel BCL 

dakkbeheer   

  

  

13. Wijziging procedure m.b.t. brandblussers in de hallen.  

Er is een schrijven uitgegaan aan alle eigenearen dat alle blussers (1 per pand) gekeurd en indien 

nodig opnieuwe gevuld moeten worden dit is cenraal geregeld via de Firma  De Haas adres 95H 

en voor kosten va de BCL. De veranwoording hiervoor ligt bij de de eigenaren  

Actie: eigenaren: indien  u uw brandblusser nog niet heeft laten keuren graag rechtstreeks contact 

opnemen met Firma  De Haas.  

http://www.formdesk.com/direct-web/Leden_meldservice_BCL
http://www.formdesk.com/direct-web/Leden_meldservice_BCL
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14. Rondvraag.  

  

  

Eigenaar pand BCL merkt op dat een terreinreglement de bezoeker informeert over de aard van 

BCL terrein. Zonder een dergelijk terreinreglement kan de bezoeker of langparkeerder zich er op 

beroepen niets van ‘de regeltjes’ te hebben geweten omdat het nergens wordt aangegeven..  

Eigenaar pand BCL – merkt op dat er erg hard wordt gereden over de weg van de BCL met name 

door koeriersdiensten, hij vraagt om een bod met snelheidsbeperking.  Besloten dat er een bord 

km/uur komt.   Actie: BCL  

                                                                                                    

Eigenaar pand BCL – merkt op dat er vaak 2 vrachtwagens aan de noorzijde staan geparkeerd 

die niet toebehoren aan de bedrijven aan de noordzijde. Np afstemmen in de vergadering blijkt 1 

vrachtwagen van het meubelbedrijf te zijn.   

Huurder pand -  brievenbus voorzijde poort,  heeft deze nog een functie aangezien er vaak post 

in wordt gedaan van bedrijven op BCL terrein,  wanneer het hek nog op slot is. Heeft geen 

functie meer, wordt weggehaald.  

Actie: BCL  

  

Eigenaar pand BCL – vraagt of de ramen dit jaar nog een keer moeten worden gewassen. 

Antwoord  

Ja.   

Momenteel 1x 2 jaar de gevels , 2x per jaar de ramen. Er wordt opgemerkt of de gevel aan de zij 

uiteinde, loods ook zouden moeten worden gereinigd, zijn erg vies/groen gereinigd. Actie: BCL  

  

Eigenaar pand BCL – merkt op dat er regelmatig een vrachtwagen met koeling  staat geparkeerd 

aan de noordzijde in langrichting.  Deze auto behoort niet toe aan een van de eigenaren cq 

huurders. Bestuursleden houden het in de gaten en nemen indien nodig actie   

Actie: BCL  

  

Eigenaar pand BCL merkt op dat website niet geheel meer up to date is. Er komt een update is 

al een bespreking geweest met de Witjes.     

Actie: BCL  

  

  

  



  9  

Secretariaat  BCL   KvK           17204421  
Landweerstraat-zuid 95F          BTW NL8177.90.718.B01  
5349AK Oss                                    NL53 RABO  0128  8546  77                   

E-mail: secretarisbcl@live.nl                              Internet: www.bcl-oss.nl      

15.  Sluiting  

  

Voorzitter dankte iedereen voor de komst en constructieve inbreng in de vergadering en sloot de 

vergadering om 21.45u.  

  

  

  

Notulen Algemene Ledenvergadering 4 Juli 2016 – Opgemaakt te Oss, 12-07-2015.  

  

Vastgesteld     

  

  

Voorzitter                                                    Secretaris  

                            

  

  

  


