
 

 

                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 , 27 September 2017  

  

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

  

  

A. Presentielijst   

  

Aanwezige BCL leden (20) :  

 

Gemachtigden (1) :  

 

Afwezig met kennisgeving (4):  

 

Afwezig zonder kennisgeving (31) :  

 

Andere aanwezigen  

RABC Ruijs Administratie en Belastingconsulenten - BCL adm. Jaarrek.  

  

Aanwezig bestuurr:   

voorzitter,  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.  

  

  

2. Vaststellen van het aantal aanwezige leden en gemachtigden.  

  

Zie punt : A. Presentielijst  

  

21 stemgerechtigden  voor de 56 bedrijfsruimtes.   

  

3. Vaststellen van de notulen van de ALV van 4 Juli 2016 (al in uw bezit).  

  

Er zijn geen vragen of op en aanmerkingen van de aanwezigen.  

  

  

4. Mededelingen en ingekomen stukken.  

  

• AED, Van Interfilling ,  het verzoek gekregen voor gezamelijke aanschaf AED.  Is niet zo 

eenvoudig, mensen moeten op cursus , AED moet binnen 3 minuten bereikbaar zijn,  en 

aanschaf gaat gepaard met  hoge kosten. Aanschaf EUR. 2.000,-  en jaarlijkse 

onderhoudskosten van  EUR. 300,-  tot 500, - .   

  

De gemeente is een inventarisatie aan het maken om te kijken waar er allemaal AED’s 

hangen. Het lijkt er op dat er voldoende AED’s zijn voor de stad Oss maar dat, als deze beter 

gespreid zouden worden gehangen, er volgens de normen er een goede dekking zou zijn. Het 

probleem is ook dat er veel AED’s binnen hangen wat met name ’s-Avonds of ’s-Nachts een 

probleem is. De Gemeente gaat mogelijk ook  subside te geven voor aanschaf. Bestuur BCL 

verzoekt  Interfilling contact op te nemen met de gemeente Oss. Binnen de BCL is er geen 

behoefte  aan een AED.  

  

• Gezamelijk Internet , coax Ziggo of glasvezel zie punt 11 notulen BCL, 4 Juli 2016. Er heeft 

zich 1 persoon gemeld met interesse . Dit is onvoldonde voor het bestuur om actie te nemen 

voor een gezamelijke kabel of glasvezel aansluiting.   

     

  

5.  Bestuur BCL  

  

• Bestuur vraagt  de leden voor toestemming  voor  het  toetreding van een nieuw lid tot het 

bestuur van de  BCL.  
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Redenen, Deze persoon is bijna altijd op het terrein en vast aanspreekpunt wanneer er 

werkzaamheden worden uitgevoerd door bv. Holland dak of Riooltechniek  De Kleijn.    

  

• Stemming,  meerderheid stemt voor toetreding.  Officieel toegetreden  tot het bestuur van de 

BCL op 27 September 2017.  

  

• Iemand zorgt voor diversen zaken op het BCL terrein zoals de electrische poorten en wanneer 

het rioolontstoppings bedrijf moet worden ingeschakeld.   Bestuur BCL zoekt naar een 

passende manier voor continuering en een daarbijhorend  beloningssysteem.  

  

• Gevraagd nieuwe kandidaten bestuur.  Geen van de aanwezigen heeft interesse.  

  

• Diverse wijzigingen  Blokhoofden  

  

6.  Financiën – voorzitter / RABC   

  

• Verslag Kascommissie over 2016  

Kascontrole uitgevoerd door de heren van 95U en  93M. Zij hebben geen onregelmatigheden 

geconstateerd.  

   

• Jaarrekening 2016 (ontvangen bij de uitnodiging voor de leden vergadering)   

RABC informeerde ons over een  minus van Eur. 3,600,-   

Extra kosten onderhoud poort, parkeerplaatsen, straatwerk en borden.  

Er staat nog Eur. 7.200,-  voor onvoorzien,  RABC stel voor het daar van betalen, idem voor  

2017, Op basis van de toelichting van RABC en de voorzitter betreffende de noodzakelijke 

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

begroting van 2016 goed.  

  

• Prognose 2017 (ontvangen bij de uitnodiging voor de leden vergadering)   

Het ziet er naar uit dat voor straatwerk,  riolering en de electrische poorten  onvoldoende 

onderhoudsbudget is opgenomen.   

  

• Verhoging maandelijks bijdrage    

Aangezien we jaarlijks  EUR. 3.600,- te kort komen , we niet willen stoppen met het 

resereveren van geld voor de daken  en verwachten  meer geld nodig te hebben voor 

onderhoud,  bestrating , riolering etc wordt voorgesteld de contributie met 10% te verhogen 

per 1 januar 2018.  

• Er is een stemming met meer meerderheid  voor uitvoering onderhoud aangenomen, over een 

afspraak die betwistbaar zou zijn uit de bestaande statuten van ons regelement. De verhoging 

wordt ALLEEN geaccepteerd als de opgebouwde gelden in gemeenschappelijk belang 

gebruikt worden. D.w.z. dus ook voor Evt. vervanging van poort, renovatie van gevels,  

herstel straatwerk etc.  De statuten (daar staat  alleen beschreven: onderhoud aan daken en 

overigen)   is intussen door de praktijk  achterhaald,  omdat BCL zaken in beland van de 
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leden en eigenaren BCL  heeft laten uitvoeren  aan electrische poorten, rioleering , straawerk 

en andere noodzakelijke zaken.  

• Stemming leden voor uitvoering  verhoging maanelijkse contributie , met meerderheid 

aangenomen.  De maandelijkse contributie wordt met 10% verhoogd per maand, per 1 januari 

2018.  

  

• Conditie PVC daken is besproken n.a.l. van een recent Inspectie van Holland Dak (BIJLAGE 

I). De daken zien er nog goed uit,  de te verwachten levensduur op basis van de huidige 

bevindingen is ongeveer 20 jaar. Problemen ontstaan met name als ander bedrijven of 

eigenaren/huurderes  dan Holland dak op het dak komen. Dit is ook niet toegestaan, zie 

hiervoor ons huidshoudelijk regelement  en onze website.  

  

  

• Invoering Transactie / Administratie kosten  bij verkoop pand  

  

Indien een Makelaar of Notaris van de verkopende of aankopende partij  het secerariaat 

benaderd  voor het aanleveren van adminstratieve gevens zoals jaarrekeningen,  verzekerings- 

polis of andere zaken zal de BCL een rekening sturen  naar het desbetreffende bedrijf waarin 

een vergoeding van  Eur. 200,- excl. btw wordt gevraagd.   

  

De benodigde gegevens voor verkoop of aankoop zijn in het  bezit van de eigenaren en zij 

kunnen zorgdragen  voor aanvoer van deze gegevens.  

  

Ook blijkt dat nieuwe eigenaren  de benodigde formulieren van de BCL website niet invullen 

(gegevens nieuwe eigenaar en activiteiten in zijn hal) waardoor de secretaris veel werk heeft 

de benodigde gevens te verkrijgen. Wij vragen om u medewerking.   

  

• Verder is besloten de  prijzen te verhogen per 27 September 2017 voor :  

 Sleutel:         Eur.  15,-  

 Zender:        Eur.  60,-  

 Telefoon registratie:    Eur.  30,-   

  

  

Actie Bestuur BCL:    

• onderhouds plan maken voor komend jaren om een realistische onderhoudsbegroting te 

kunnen indienen voor de jaarrekening.  

• Opvragen kosten voor een nieuwe dakbedekking bij Holland  Dak (Huidige is PVC) !  
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7.  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 van 97D 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 omdat er personen autos buiten de vakken van de parkeerplaatsen staan.   

  

Verkeersboorden geplaats, zie website BCL , en de parkeerbanden zijn 1 meter verlegd ivm 

aanrijden kopse kanten panden.  Daarbij hebben bestuurleden actief  beleid gevoerd om auto’s 

die onregmatig op BCL terrin staan verwijderd te krijgen.   

  

  

• Per medio 2017 is  Brabant Auto’s (voorheen Bevers auto’s in een van de panden aan de 

Noordzijde gekomen. Er is nu nog meer overlast van geparkeerde auto’s, zij zetten de auto’s 

overal neer,  op de parkeerplaatsen aan de  kopse kant (eigendom BCL) ,  doorgaande weg 

(eigendom BCL) . Buiten de vakken op BCL terrein...  zelfs  zonder wielen. Er is heel veel 

ergenis en onbegrip  onder de aanwezigen eigenaren en zij willen dat dit veranderd. Eigenaar 

van het pand is hierop al aangesproken door het bestuur van BCL. Wij moeten foto’s maken 

en direct doorsturen naar de eigenaar van het pand. Brabant Autos krijgt een boete van Eur. 

500,- voor iedere auto op het BCL terrein ?.  De situatie is iets verbeterd maar  er staan nog 

altijd  meerdere auto’s van Brabant Auto’s  op het terein van de BCL. S’ochtends rijden ze de 

werkplaats leeg en staan er altijd meerdere auto’s her en der op terrein eigendom van de BCL.  

Somige van deze auto’s blijven dan s’avonds gewoon op de parkeerplaatsen  (eigendom BCL)  

staan. Recent hebben we geconstateerd dat mederwekers van dit autobedrijf staan te urineren 

tegen de kopse kant van een van de panden van de BCL.  

  

Actie Bestuur BCL:   

• Bestuur BCL zal nogmaals gesprek aan gaan met de eigenaar van het pand  

  

  

• Brief maandelijkse bijdrage voor Onderhoud straatwerk, riolering doorgaande weg en 

electrische  Poorten,  aan  eigenaren / huurderes panden Noordzijde.  

  

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

de noordzijde  zal de BCL deze eigenaren  zeer binnenkort benaderen en een brief sturen 

waarin om een halfjaarlijkse vergoeding  wordt gevraagd.   

  

Het betreft  in tortaal 8 panden: Hovenier (1), Macomotoren (2),  Boerenbond (3), Spierings  

(4), Medical xx ?(5), Brabant Auto’s (6), opslag auto’s ? (7) en  Interfilling  (8)   
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Uit onze berekening komt voor onderhoud straatwerk, riolereing doorgaande weg  en elect. 

Poorten,  naar ratio  een half jaarlijks vergoeding van EUR. 40,- per  pand.  

  

Actie Bestuur  BCL   

•  Versturen en overhandigen brief aan de eigenaren/huurders Noordzijde   

  

  

  

8.  Procedure bij problemen met de riolering.  

  

Onder de eigenarem/gebruikers is het vaak niet duidelijk  wat te doen bij een verstopping  van de 

riolering.  Dit moet gemeld worden op de website van de BCL.  Hiervoor moet via het  ondertaand 

formulier op  www.BCL-Oss.nl  melding worden gemaakt.  

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 benadrukt nogmaals dit formulier te gebruiken. Wij schakelen dan vervolgens 

Riooltechniek  De De Kleyn in in om zaak te onderzoeken. De betreffende firma is tevens in staat 

te bepalen of de verstopping zich  in of buiten het pand bevind  dit ivm met de verekening van de 

kosten. Verstoppingen in het pand zijn zijn voor rekening van de  eigenaar,  buiten het pand voor 

de BCL.   

  

  

9.  Feedback verzekering  

  

Verzekeing BCL heeft n.a.l. inspectie Interpolis, verzekeraar  een Rapport ontvangen met hun 

bevindingen  (Interpolis Preventie Bijlage,   BIJLAGE II). Hierin staan gebreken vermeld  bij 

enkele panden. Eigenaren zijn hier tijdens inspectie al mondeling van op de hoogte gesteld.  

  

Bewoning geeft een verhoogd risico daarom betalen we meer premie.   

Verzekering verzoekt bestuur BCL bewoning te melden aan gemeente (handhaving)  

http://www.formdesk.com/direct-web/Leden_meldservice_BCL
http://www.formdesk.com/direct-web/Leden_meldservice_BCL
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Actie  voor alle Leden/ eigenaren  BCL  

• Controle Interpolis Preventie,  BIJLAGE II.  Indien gebreken vermeld bij uw pand graag 

(laten) herstellen .  

• Bij de volfende panden zijn gebreken gevonden: 93G, 93R, 93M , 95A, 95S, 97C, 97D,  

97E,  97T, 97V, 97W, 97P en 97R  

  

  

  

10.  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 centraal geregeld via De Haas Brandpreventie  

adres 95H en voor kosten van de BCL.  De veranwoording hiervoor ligt bij de de eigenaren, zie 

hiervoor Status Keuring Brandblusser  De Haas Brandpreventie  per 27-9-2017,  Bijlage  III.    

  

Actie: Leden / eigenaren BCL  

• Indien  u uw brandblusser nog niet heeft laten keuren graag rechtstreeks contact opnemen met 

De Haas Brandpreventie .  

  

    

11.  Rondvraag.  

  

  

Vraag 1   

Vraagt om aanrrijdbeveilig  bij bocht  achter ingan ivm draai vrachwagens, (ter hoogte van de 

hovenier).  Zijn geparkeerde  auto is door een vrachtwagen aangereden. Lange discussie, 

geen structurele verbeteringen mogelijk.   

  

Vraagt hoe het zit met de verzekering, beplating van gevel pand op auto bezoeker gevallen na een  

storm.  Heeft eigen riscio van EUR.  250,- moeten betalen  (eigen riscio voor storm,  check polis,  

EUR. 250  klopt)   

  

                                                                                               

Vraag 2  

lampjes boven de voordeur panden, ongeveer de helft van deze lampen  brand niet meer, hierdoor 

is het s’avond voor vele panden erg donker (veiligheid)  Er wordt vraagt of de leden dit willen 

herstellen.  Is lastig centraal te regelen  ook omdat vele eigenaren/huurders gewoon de stecker 

van het lampje er hebben getrokken.  

  

Voorzitter stelt voor  om te proberen  centraal iets te regelen,  Er wordt gekeken naar een 

alternatief.  
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Bij de panden 97T, 97U, 97V  en 97 W zitten trespa platen  aan het plafond  en zijkant los, 

moeten worden vastgezet.  

  

  

Actie bestuur BCL   

• Melden eigenaren panden 97T, 97U, 97V en  97W  

  

  

Vraag 3   

Mededeling over reinigen buitenzijde apnden en ramen :  per 2018,  1x jaar reiniging gevels ,  2x 

per jaar de ramen.  Incl de zijkant van loods.    

  

Vraag 4    

Heeft lekkage gehad, Holland dak is al ter plaatse geweest, schijnt opgelost te zijn, werk 

tuitstekend met Holland dak.    

Heeft heel veel zwerfafval voor zijn pand, waait in de hoek waar zijn pand zit.  

Niets aan te doen, zelf opruimen, in zijn algemeenheid ligt er  steed meer zwerfvuil op het terrein.   

  

Vraagt of er een ‘energie zuinig label’ bij verkoop van het pand nodig is.  

Geen van de aanwezigen heeft die vraag ooit gehad, daarover hebben we geen info. Worden geen 

acties ondernomen  

  

Vraag 5  

Er wordt gevraagd om meer betrokkenheid  leden/eigenaren.  De vereniging van eigenaren draait 

hoofdzakelijk op basis van vrijwilligheid.  Ook de lage opkomst op de leden vergadering , 

meerendeel heeft zich niet af gemeld , nieuwe eigenaren  leveren geen informatie aan, eigenaren 

laten ondanks alle maatregelingen  toch permanent auto’ s staan op de kopse kant van de 

parkeerplaatsen  etc,  maakt duidelijk dat indien dit niet verbeterd op termijn  de werkzaamheden 

van de BCL moeten worden uitbesteedt.  

Houdt u daarbij rekening op minimaal een verdubbeling van uw huidige  maandelijkse bijdrage. 

Hetgeen ook gevolgen zal hebben voor de waarde van uw pand.  
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12.  Sluiting  

  

Voorzitter sprak zijn dank uit aan een ieder voor de komst en constructieve inbreng in de 

vergadering en sloot de vergadering om 21.45u.  

  

  

  

Notulen Algemene Ledenvergadering 27 September 2017 – Opgemaakt te Oss, 4-10-2017.  

  

Vastgesteld     

  

  

Voorzitter                                                   Secretaris  

                           

  

  

  

  

  

Bijlagen  

• Inspectie van Holland Dak (BIJLAGE I)  

• Controle Interpolis Preventie (BIJLAGE II)    

• Status Keuring Brandblusser  De Haas Brandpreventie  per 27-9-2017 (Bijlage  III)    

    

   

   

  

  


