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Nieuwsbrief december 2021 
 
               
 

Beste eigenaren/bewoners, 
 
 
Naar aanleiding van de ledenvergadering van afgelopen zaterdag 11 december 2021 willen 
wij jullie informeren over het resultaat van de stemming over de slagboom. Aanwezig waren 
het volledige bestuur en 4 woning/appartementseigenaren. 
 
We hebben 35 stemformulieren ontvangen waarvan 2 zonder naam en handtekening. Deze 
twee stemformulieren zijn ongeldig en zijn niet meegeteld. 
Een van de aanwezige eigenaren heeft de stemmen geteld en op geldigheid gecheckt. 
              
Uitslag stemming:  
 
Optie 1:  9 x (slagboom met tag en GSM) 
Optie 2: 1 x (alleen met GSM) 
Optie 3:  23 x (kentekenherkenning) 
 
Volgens de statuten is de uitkomst van deze stemming rechtsgeldig. 
 
Op basis van de voorkeurstemmen zal optie 3 (kentekenherkenning) worden uitgevoerd.  
 
De volgende stappen zullen door het bestuur worden ondernomen: 
01. Op korte termijn zullen jullie de factuur voor de uit te voeren werkzaamheden ontvangen. 
      Zoals reeds meerdere malen is aangegeven zal de hoogte van de factuur afhankelijk zijn  
      van de reeds ingelegde bijdragen. Leden die al langer lid zijn ontvangen uiteraard een  
      minder hoge factuur omdat inleg wordt verrekend. Daarnaast is ook meerdere malen  
      aangegeven dat de mogelijkheid bestaat een betaalregeling te treffen voor de factuur.  
      Voor de betaalregeling kan contact worden opgenomen met het bestuur via het mailadres  
      van de VMER (vmer.randwijck@gmail.com).   
02.Eerst nadat minimaal 80% van de te financieren kosten zijn ontvangen kan worden  
      overgegaan tot opdrachtverlening aan Portacom. 
      Het is dus zeer belangrijk dat de facturen, binnen een termijn van maximaal 14 dagen na 
      ontvangst, worden betaald. De offerte van Portacom heeft een vervaldatum. 
03. Er wordt een offerte aangevraagd voor het aanleggen van de elektriciteitsvoorziening voor  

            de slagboom. 
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Hopende jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur VMER Randwijck 

 
 
 
 
 
Deze nieuwsbrief is gericht aan de eigenaar, in geval van huurder aub doorzenden naar 
eigenaar. 


