
Informatie over de Kopersvereniging ‘De Woonboot’

Laatste update: mei 2022



Het Kompas

 Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2

1. Inleiding 3

2. Uw bestuur 4

3. Onderhoud 4

3.1 Beheerovereenkomst & statuten 4

3.2 Onderhoudsfonds 6

3.3 Onderhoudsavonden 6

3.4 Collectief onderhoud 6

3.5 Huisregels 6

4. Activiteiten 8

5. Contact 9

5.1 Website 9

5.2 Facebook 9

5.3 Email 9

Aanmeldingsformulier 10

Pagina 2 van 10



Het Kompas

1. Inleiding

Welkom op het Gangboord!

Als huiseigenaar van ‘de Woonboot’ bent u voor een evenredig gedeelte (1/82ste deel) eigenaar van
het binnenterrein. Vanwege deze mandeligheid is in januari 1994 Kopersvereniging “De Woonboot”
opgericht (in feite een vereniging van eigenaren) die zorgdraagt voor het gemeenschappelijke bezit op
het Gangboord. In deze informatiemap willen we u op de hoogte brengen van de Kopersvereniging
‘De Woonboot’ en wat de vereniging inhoudt.

In de beheerovereenkomst (zie verder 3.1) is beschreven dat het dagelijkse beheer van ons
gemeenschappelijke bezit is gedelegeerd aan het bestuur, dat door de bewoners is gekozen. De
bewoners komen eenmaal per jaar bij elkaar op een Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV is
gemachtigd om besluiten te nemen aangaande het gemeenschappelijke bezit. Het dagelijkse bestuur
is uitvoerder van de besluiten van de ALV en beheerder van het onderhoudsfonds. Het
onderhoudsfonds kan worden gebruikt om het gemeenschappelijke belang te behartigen.

Alle bewoners zijn gebaat bij een plezierige en goed functionerende leefomgeving. Hieraan leveren we
een bijdrage door het organiseren van activiteiten, de jaarlijkse barbecue en het Sinterklaasfeest.

We hopen dat de bewoners van de ‘De Woonboot’ hun bijdrage leveren tijdens de gezamenlijke
onderhoudsavonden en door deelname aan activiteiten om met elkaar te werken aan een prettige
leefomgeving. Daarnaast horen we natuurlijk ook graag uw stem op de ALV en hopen we op uw
bijdrage bij het organiseren van activiteiten of in het bestuur. Achterin deze informatiemap vindt u een
aanmeldingsformulier voor de Kopersvereniging

We willen u vragen deze informatiemap op uw gemak door te lezen. Heeft u vragen of opmerkingen
dan horen wij die graag!

Namens de vereniging,

Jan Piet
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2. Uw bestuur

Het bestuur van Kopersvereniging ‘De Woonboot’ bestaat uit de volgende personen:

Jan Piet (nummer 96)
Voorzitter

Bastiaan Bakker (nummer 90)
Secretaris

Ab Hazeleger (nummer 126)
Penningmeester

Ruud van den Heuvel (nummer 66)
Algemeen lid
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3. Onderhoud

Als huiseigenaren zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor het gemeenschappelijk binnenterrein. In
dit hoofdstuk treft u eerst een verkorte weergave van wat hierover is afgesproken in statuten en
koopovereenkomst. Vervolgens wordt kort toegelicht hoe we dit met elkaar hebben geregeld via het
onderhoudsfonds. Afsluitend is een kort overzicht van huisregels opgenomen die in de loop der tijd
zijn ontstaan.

 3.1 Beheerovereenkomst & statuten
Voor u ligt in beknopt Nederlands een weergave van de overeenkomst die het beheer regelt van het
gemeenschappelijke (mandelige) terrein van ‘De Woonboot’ zoals; het binnenterrein, de
toegangspaden, de pergola’s, de rioolputten, de bestrating en de vlaggenmasten. In het Burgerlijk
Wetboek is geregeld dat deze beheerovereenkomst bij verkoop van uw huis, overgaat op de volgende
eigenaar .Dit is gebaseerd op de statuten van de vereniging aangaande de mandeligheid waarvoor
alle huiseigenaren verantwoordelijk zijn.

A. Recht op
Het eigendom hiervan behoort toe aan ieder van de eigenaren voor 1/82 gedeelte.

B. Onderhoud en vernieuwing
1. De gemeenschappelijke zaken zoals hiervoor benoemd worden op kosten van alle eigenaren,

onderhouden, hersteld, vernieuwd en gereinigd.
2. De kosten hiervan worden omgeslagen over alle eigenaren.
3. Als er schade is toegebracht aan een gemeenschappelijke zaak, door één van de bewoners

en dit valt hem/haar te verwijten, dan zullen de kosten van herstel uitsluitend aan deze
persoon worden toegerekend.

C. Beheer
1. Het beheer ligt bij de Kopersvereniging De Woonboot. Tot alle andere handelingen, zoals

verhuur of verkoop, of tot graven van een zwembad, kan alleen gezamenlijk worden besloten.
(zie D 3b).

2. De beheerder (Kopersvereniging), kan bijvoorbeeld overeenkomsten aangaan voor herstel of
onderhoud waarbij elke eigenaar voor 1/82 aansprakelijk is.

4. Een fonds wordt ingesteld waaruit kosten voor onderhoud, vernieuwing, herstel en reiniging
kunnen worden voldaan. Jaarlijks wordt de bijdrage hiervoor, door een vergadering van alle
eigenaren vastgesteld. Alle eigenaren verplichten zich om de afgesproken bijdrage in dit fonds
te voldoen.

5. Jaarlijks wordt aan alle eigenaren rekening en verantwoording afgelegd.
6. De eigenaren geven het bestuur de Kopersvereniging een volmacht voor de in C, bedoelde

handelingen.
7. Als een huis verkocht wordt, is de nieuwe eigenaar niet aan deze volmacht gebonden. De

nieuwe eigenaar is wel aan deze overeenkomst gebonden. Voor een volmacht heeft de
beheerder (Kopersvereniging) van deze nieuw eigenaar een nieuwe handtekening nodig.

D. regels omtrent de vergadering
1. Iedere eigenaar kan schriftelijk een vergadering van eigenaren bij elkaar roepen. In de brief

moet dan het onderwerp van de vergadering worden vermeld en er moet een termijn van 30
dagen in acht genomen worden.
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2. Iedere eigenaar heeft stemrecht.
3. Als zo’n vergadering bijeengeroepen is en tenminste ¾ van alle eigenaren persoonlijk of bij

schriftelijke volmacht aanwezig is, kunnen besluiten worden genomen met meerderheid van
stemmen (de helft +1) waarbij nadere regels m.b.t. het beheer kunnen worden afgesproken.

4. Besluiten m.b.t. wijziging van het gebruik of bestemming van de gemeenschappelijke zaken
kunnen enkel worden genomen als iedereen het er mee eens is.

5. De onder drie genoemde besluiten dienen voor alle eigenaren te gelden.
6. Voor het leiden van de vergadering wordt een voorzitter gekozen.
7. Zie officiële tekst
8. Als het oordeel van de voorzitter over een besluit wordt betwist, kan elke aanwezige eigenaar

om een nieuwe stemming vragen.

E. Einde van de overeenkomst
Deze overeenkomst vervalt voor de huidige eigenaar bij verkoop van het huis.

Statuten
De statuten voor het vaststellen van de Kopersvereniging zijn per mail op te vragen via
kvwoonboot@gmail.com

 3.2 Onderhoudsfonds
Als bewoner van De Woonboot bent u voor 1/82ste deel eigenaar van het binnenterrein en dus
aansprakelijk en medeverantwoordelijk hiervoor. Bij de oprichting van de Kopersvereniging ‘De
Woonboot’ is een onderhoudsfonds in het leven geroepen. Dit fonds heeft tot doel het
gemeenschappelijke bezit op het Gangboord te onderhouden. Het gaat hierbij om het binnenterrein,
de toegangspaden, de pergola’s, de rioolputten, de bestrating en de vlaggenmasten. In 2011 is
hiervan het hele binnenplein opnieuw bestraat en in 2012 is één grasveldje en een rotonde opnieuw
gelegd.

De bijdrage per woning aan het Onderhoudsfonds wordt vastgesteld door de ledenvergadering. De
Kopersvereniging voert het beheer over het Onderhoudsfonds.

 3.3 Onderhoudsavonden
We organiseren twee keer per jaar een onderhoudsavond waarop alle bewoners klein onderhoud
verzorgen aan het binnenterrein, zoals onkruid wieden, putten leegscheppen en waar nodig tegels
recht leggen.

 3.4 Collectief onderhoud
De vereniging heeft geen rol in het onderhoud aan individuele woningen, dat is de
verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. Wel willen we een platform bieden voor het faciliteren (dus
niet organiseren) van collectief onderhoud via de facebookpagina (’de woonboot’) en de website
(http://www.kvwoonboot.nl).

Hierbij denken we aan het uitwisselen van tips, bijvoorbeeld de oorspronkelijke RAL-nummers van
kleuren voor het buitenverfwerk of ervaringen met aannemers voor op- of aanbouw of verfwerk. Ook
kunt u hier een oproep plaatsen om bijvoorbeeld samen een steiger te huren.

Op basis van een duidelijke behoefte vanuit bewoners zijn we bezig met de vraag hoe we bewoners
kunnen helpen toch meer collectief op te trekken in onderhoud, waarbij we gebruik maken van het feit
dat we 82 vergelijkbare woningen hebben. Recent zijn we met het eerste experiment gestart, nl het
schoonspuiten van de voorgevels.
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 3.5 Huisregels
We zijn met zijn allen verantwoordelijk voor het binnenplein en het behoud van een prettige
leefomgeving. Zeker omdat we onderhoud aan het binnenplein met zijn allen moeten betalen.

In de loop van de jaren zijn een aantal vanzelfsprekende regels ontstaan:

1. Bewoners worden aansprakelijk gesteld voor schade aan de bestrating van het binnenterrein als
gevolg van het gebruik van zwaar materiaal t.b.v. een verbouwing. Men dient voorzorgsmaatregelen
te nemen door bijvoorbeeld rijplaten neer te leggen;

2. Bewoners worden geacht het onkruid achter de eigen tuin en overhangende takken te verwijderen;

3. Bewoners dienen de kliko’s tijdig (aan het eind van de ophaaldag) te verwijderen van de straatkant;

4. Het is verboden te klimmen in de pergola’s, de vlaggenmasten, de schuttingen en de schuurdaken;

5. Bewoners worden geacht anderen op wangedrag aan te spreken;

6. Bewoners wordt verzocht om ongewenste bezoekers er op te wijzen dat zij zich op privé-terrein
bevinden en hen te verzoeken dit terrein te verlaten;

7. Bewoners wordt verzocht om rekening te houden met de overige bewoners en geen overlast te
veroorzaken, zoals met voetballen;

8. Er wordt aandacht gevraagd voor de maximumsnelheid (30 km-zone). Bewoners wordt verzocht ook
bezoekers hierop aan te spreken;

9. Gelieve niet over het gras heen te fietsen;

10. Gelieve niet in het gras en de bloembak te graven;

11. Verzocht wordt het binnenterrein schoon te houden, kapot speelgoed en afval op te ruimen.

12. Geen vetten of olie in de putten te gooien;

13. Tevens wordt verzocht het afval rondom de woonboot op te ruimen.
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4. Activiteiten
Om een prettige leefomgeving te bevorderen en sociale contacten onder de Woonboot bewoners te
onderhouden stimuleert het bestuur leuke sociale activiteiten. Zo kennen we al vele jaren de jaarlijkse
zomerbarbecue.

Naast de barbecue is er ook ruimte voor andere activiteiten, zoals paaseieren zoeken en
Sinterklaasfeest. Deze activiteiten vinden alleen plaats als er voldoende bewoners willen helpen met
de organisatie. Als je ideeën hebt of wilt meehelpen bij het organiseren van activiteiten, meld dat dan
even bij een van de bestuursleden. We kunnen daar als vereniging budget voor vrij maken!
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5. Contact
Het bestuur van de Kopersvereniging probeert op verschillende manieren de bewoners van de
Woonboot te informeren over haar plannen en activiteiten.

 5.1 Website
We nodigen u uit om een kijkje te nemen op de website van de Kopersvereniging
(www.kvwoonboot.nl). Belangrijke informatie over de Kopersvereniging en aankondigingen van
activiteiten worden op deze website gemeld.

 5.2 Facebook
Het bestuur heeft een Facebookpagina . Via deze Facebookpagina informeert het bestuur u over de
zaken waar zij mee bezig is en activiteiten die in de Woonboot worden georganiseerd. Uiteraard kunt
u ook zelf een berichtje achterlaten! (bijvoorbeeld voor collectief onderhoud, zoals samen een steiger
te huren of de organisatie van een activiteit).

Word vrienden van onze Facebookpagina en blijf op de hoogte van allerlei activiteiten en
evenementen die in de Woonboot worden georganiseerd!

 5.3 Email
Heeft u suggesties, opmerkingen of vragen over de Kopersvereniging of naar aanleiding van deze
informatiemap dan kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden van de Kopersvereniging
via één van de bovenstaande manieren. U kunt ook een e-mail sturen naar: kvwoonboot@gmail.com.

Of loop bij één van ons langs!
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 Aanmeldingsformulier

Ja, wij geven ons graag op als lid van Kopersvereniging de Woonboot:

⌧ Het onderhoudsfonds

(De deelnemersbijdrage voor het onderhoudsfonds is vastgesteld op € 12,50)
Het onderhoudsfonds is bedoeld om alle gemeenschappelijke bezittingen te kunnen onderhouden.
Als huiseigenaar bent u medeverantwoordelijk en aansprakelijk voor deze gemeenschappelijke
bezittingen.
Ieder huishouden is verplicht bij te dragen aan het Onderhoudsfonds.

U wordt jaarlijks gevraagd voor 1 mei te betalen, nadat de hoogte van de contributie door de ALV is
vastgesteld.

Naam: ……………………………………………………………………………………………….

Gangboord nr.: ……………………

Emailadres: …………………………………………………

Evt. namen en geboortedata van kinderen (t.b.v. organiseren van activiteiten voor kinderen):
………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

Aanmeldingsformulier s.v.p. inleveren bij de Penningmeester (Ab Hazeleger) op huisnr 126.
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