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Beste bewoners, 
 
Dit is de tweede nieuwsbrief van VVE Bloomingdale. Tijdens de laatste ledenvergadering hebben we 
afgesproken dat we naast de ledenvergaderingen ook schriftelijk elkaar zouden informeren over 
zaken. Zo hoeven we niet te wachten tot de ledenvergadering. Voor urgente en belangrijke zaken 
zullen uiteraard memo’s worden verspreid, maar een nieuwsbrief is een welkom aanvullend medium, 
zo hebben wij begrepen. Wij nodigen een ieder dan ook uit om kopij aan te leveren voor of 
commentaar op de nieuwsbrief. 
 
Website Bloomingdale.nl in de steigers 
U weet ongetwijfeld van het bestaan van de internetsite www.bloomingdale.nu. Hier stond echter 
altijd nog steeds de informatie die bedoeld was voor de verkoop van de appartementen. Nu alle 
appartementen zijn verkocht, is dat natuurlijk niet meer relevant. Daarom heeft het bestuur besloten 
om de website te veranderen. Hier is een professional ingeschakeld op het gebied van 
internettechnologie en vormgeving die kosteloos voor VVE Bloomingdale een aantal handige 
functionaliteiten zal toevoegen. Een van die functionaliteiten is bijvoorbeeld dat iedere bewoner van 
VVE Bloomingdale met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord toegang zal krijgen tot een digitaal 
archief waar alle relevante documenten zijn opgesloten zoals notulen. Zo hoeft u nooit meer te 
zoeken naar deze belangrijke documenten. 
 
Proef met verlichting 
In het trappenhuis Platanenlaan 40/42 wordt op dit moment een proef gedaan om te kijken of het 
aantal lampen/armaturen kan worden teruggebracht en tegelijkertijd het aantal branduren terug te 
brengen. Bij het vorige onderzoek zijn we uitgegaan van volledige uitbesteding met als gevolg te 
hoge kosten ten opzichte van de kostenvermindering en een te lange terugverdientijd. In overleg met 
Rick bekijken we nu wat we in eigen beheer kunnen doen om zo de kosten tot een minimum terug te 
brengen. Ideaal zou zijn als we alleen maar materiaal hoeven aan te schaffen. Daar waar armaturen 
uit het plafond worden verwijderd, worden plafondplaten, dan wel afdekplaten aangebracht. Door 
vakanties zijn de resultaten van dit onderzoek vertraagd, we verwachten 2e helft van augustus 
conclusies te kunnen trekken. 
 
Bevindingen van de tuincommissie 
De tuincommissie heeft gedegen onderzoek gedaan naar oplossingen voor onze prachtige bomen, 
waarvan enkele gezondheidsproblemen hebben. Hiervoor zijn een aantal voorstellen ingediend die 
helaas niet zijn opgenomen in de begroting. Daarom hebben wij u een memo toegezonden waarin 
instemming wordt gevraagd voor de vereiste investering. 
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Schilderwerkzaamheden starten dit jaar 
De heer Kaptein en de heer Huiskens hebben medio augustus een afspraak staan met Sikkens ten 
behoeve van advisering betreffende het schilderwerk. Hierna zal een definitieve keuze worden 
gemaakt tussen leveranciers Huipen en De Toekomst. Het streven is om een deel van de 
werkzaamheden aan de buitengevels in september/oktober te laten verrichten. 
 
Het gemak en de kostenbesparing van de sauna- en stoombadbediening 
Afgelopen week is er hard gewerkt in het zwembad om een voorziening te realiseren waar we lang op 
hebben gewacht. Voor diegene die het altijd bezwaarlijk hebben gevonden om de huismeester te 
bellen om de sauna en het stoombad aan te zetten is er goed nieuws. Er zijn twee kastjes 
gemonteerd naast de deur van het stoombad waarmee iedereen zelf het stoombad en de sauna mee 
kan in of uit schakelen. 
 
Positieve stemming aanschaf fitnessapparatuur 
Totaal hebben 38 bewoners gereageerd op de stemming die is uitgezet voor de aanschaf van 
fitnessapparatuur in de fitnessruimte. Dit onderwerp is een aantal keer geagendeerd op de Algemene 
Ledenvergadering. De uitslag is 5 tegen, 33 voor. Een duidelijke uitslag dus. Er is een totaalbedrag 
van 3905 euro toegezegd. Ondanks het feit dat dit bedrag onder het afgesproken minimum van 4000 
euro ligt, wil het bestuur conform het besluit van de ALV, gezien de overgrote meerderheid van 
positieve stemmen, opdracht gegeven om de apparatuur aan te schaffen. Er kunnen eventueel nog 
extra bijdragen bijkomen. Extra bijdragen zijn altijd welkom. 
 
Huismeester weer terug van vakantie 
Onze gewaardeerde huismeester is weer terug van een welverdiende vakantie. U kunt zich weer tot 
hem wenden voor meldingen over storingen en dergelijke. Tijdens zijn vakantie is hij waargenomen 
door de heer Kaptein die een aantal bewoners uit de brand heeft kunnen helpen. Waaronder 
bewoners die hun sleutel waren vergeten. 
 
Financiën volledig onder controle 
Wist u dat het bestuur, anticiperend op de economische malaise, erin is geslaagd om het afgelopen 
jaar binnen de begroting te blijven en voor volgend jaar de begroting naar beneden heeft bijgesteld? 
Het bestuur heeft op diverse posten significante kostenreducties kunnen doorvoeren door slimmer te 
onderhandelen met leveranciers en bepaalde taken zelf op zich te nemen. Wilt u exact weten hoe 
succesvol dit is geweest, dan kunt u dit rustig nalezen in de financiële verslaglegging die met de 
stukken van de laatste vergadering is gedistribueerd. Hebt u suggesties om besparingen door te 
voeren? Neemt u dan contact op met onze penningmeester. 
 
Ledenvergadering gepland op 22 september 2009 
Wij hechten belang aan een goede opkomst bij de ledenvergaderingen. Tijdens deze vergaderingen 
besluiten we immers samen over hoe we van Bloomingdale een prettige plek om te wonen maken. 
Hiervoor moeten we soms besluiten nemen die financiële gevolgen hebben. Daar wilt u ongetwijfeld 
over meedenken en stemmen. Als u onderwerpen bespreekbaar wilt maken, kunt u dat 
vanzelfsprekend op de agenda brengen. Wij stellen het dan wel op prijs als deze onderwerpen enige 
tijd vóór de vergadering zijn aangemeld opdat de agenda en de verdeling van de tijd tijdig aangepast 
en naar iedereen gecommuniceerd kan worden. Zo kunnen we ervoor zorgen dat, hoe gezellig een 
vergadering ook kan zijn, het geen nachtwerk hoeft te worden. 


