
 

 

 
  

  

Notulen van de Algemene ledenvergadering Beheervereniging BCL, 11 December 2018  

  

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

  

  

A. Presentielijst   

  

Aanwezige BCL leden (16) :  

 

Gemachtigden (0) :  

   

Afwezig met kennisgeving (4):  

 

Afwezig zonder kennisgeving (36) :  

     

Andere aanwezigen  

RABC Ruijs Administratie en Belastingconsulenten - BCL adm. Jaarrek. De Witjes 

Wesite. Persoon over de werkzaamheden BCL   

  

Aanwezig bestuur:   

voorzitter,  secretaris,  penningmeester , concierge  
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                 Beheervereniging  “BCL”   
                Vereniging van eigenaren van het    

    BedrijfsComplex Landweerstraat  te Oss   
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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  

  

16 stemgerechtigden  voor de 56 bedrijfsruimtes.   

  

3. Vaststellen van de notulen van de ALV van 27 September 2017 (al in uw bezit).  

  

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

  

  

4. Mededelingen en ingekomen stukken.  

  

Geen ingekomen stukken   

  

     

5. Financiën – voorzitter / RABC   

  

• Verslag Kascommissie over 2017  

  

Kascontrole uitgevoerd door de heren;  95F en  93M. Zij hebben geen onregelmatigheden 

geconstateerd.  

   

• Jaarrekening 2017, uitleg RABC  

  

Uitgaven reserveringen en inkomsten zijn kloppend en goed ingesteld.  

Op basis van de toelichting, keurde de vergadering de begroting van 2018 goed.  

  

• Verbeterde Onderhoudsbegroting voor 2018 en komende jaren   

  

Zoals in de notuen van 27 september 2017 als actie punt was besloten is er inmiddels  een nieuwe 

meerjarige onderhoudsbegroting door het bestuur van de BCL gemaakt. Hierin  zijn de 

afzonderlijke onderhouds-activiteten uitgebreid en meer in detail gespecificeerd zoals kosten 

onderhoud poorten, hekwerk, verlichting, straatwerk, riolering, daken, hemelwaterafvoer etc. 

   Deze worden verwerkt in de komende jaarrekeningen (resreveringen, onderhoud)  van de BCL.   
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6. Nieuwe Website – de Witjes  

  

Voorzitter legt uit dat de oude website niet meer te gebruiken was en ook niet aansluit met  de 

toekomstige werkwijze van de BCL. De eigenaren zullen alleen via de website zaken kunnen 

regelen in de toekomst.   

  

De Witjes laat online de nieuwe website van de BCL zien en legt in grote lijnen de nieuwe opzet 

uit. De opzet is flexibel en zal worden geoptimaliseerd in de komende maanden.  

  

Besloten is dat de oude website stopt en de dat de nieuwe site per 12 december 2018 live gaat.  

  

  

7. Bestuur BCL  

  

• Aftredende bestuursleden.  

  

Huidige penningmeester per 31-12-2018.  

Nieuwe  penningmeester per 1-1-2019   

  

Conciërge stopt eveneens per 31-12-2018   

  

Persoon die helpt met de werkzaamheden was per maart 2017 al gestopt.  

Hij zorgde voor diversen zaken op het BCL terrein zoals de electrische poorten en wanneer het 

rioolontstoppings bedrijf moest worden ingeschakeld.     

Dit word nu uitsluitend nog via de nieuwe website en gekoppelde bedrijven geregeld.  

  

De voorzitter bedankt, en overhandigd hen een kado voor bewezen diensten.  

  

• Verwachtingspatroon leden / eigenaren mbt Service BCL.   

   

De voorzitter legt uit dat aanvragen in de toekomst alleen nog kunnen worden aangestuurd via de 

website, eigenaren, huurders kunnen uitsluitend via betreffende formulier op de website zaken 

geregeld krijgen.  Dit ter voorbereiding op mogelijke uitbesteding werkzaamheden BCL aangezien 

zich geen nieuwe bestuursleden of vrijwillegers melden.  

  

• Gevraagd nieuwe kandidaten bestuur.    

  

Geen van de aanwezigen heeft interesse.  
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8. Zaken betreffende toegang en gebruik van het BCL terrein eigenaren panden 

Noordzijde  

  

•
 Brief en factuur , halfjaarlijkes bijdrage voor Onderhoud doorgaande weg,  aan  eigenaren / 

huurderes panden Noordzijde.  

  

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

noordzijde heeft de BCL deze eigenaren/huurders  een brief gestuurd waarin om een halfjaarlijkse 

vergoeding wordt gevraagd.   

  

Het betreft  in tortaal 11 panden van in totaal 6 eigenaren.   

  

Uit onze berekening komt voor onderhoud /afschrijving elecrische poorten, onkruid verwijderen, 

vegen en strooien doorgaande weg,  naar ratio  een half jaarlijks vergoeding van EUR. 40,- per  

pand (excl. Btw)  

  

Voor het 2e halfjaar 2018 zij de facturen gestuurd in eerste instantie naar de huurders, eerste 

betalingen zijn binnen, Autototaal glas is vrijgesteld ivm afspraak uit het verleden, zij zorgen voor 

de stroom van de electrische poort zij-ingang.   

  

  

9. Procedure bij problemen met de riolering.  

  

Onder de eigenaren/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.    

  

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.   

  

  

10. Rondvraag.  

  

  

De Haas Brandpreventie,  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 (voor 1 brandblusser)  van de BCL.  De verantwoording hiervoor ligt bij de de 

eigenaren,.  

  

Actie: Leden / eigenaren BCL  

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

Haas Brandpreventie.  
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Vraag 1 

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 gevraagd 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 of dat de lampen defect zijn.  

  

Besloten is om hier niets aan te doen, is de  verantwoording van de eigenaren.  

  

  

  

11.  Sluiting  

  

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

vergadering en sloot de vergadering om 21.30u.  

  

  

  

Notulen Algemene Ledenvergadering 11 December 2018 – Opgemaakt te Oss, 24-12-2018.  

  

Vastgesteld     

  

  

Voorzitter                                                   Secretaris  

                           

  

  

  

  

   


