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GELD

Goede
kascommissie
loont
over geldbeginnen
met de buren:liever
niet.Maarsamen
geldbesparen,
dat
klinkt al heelanders.
DoorïJerkGualthérie
van Weezel
De'actieve VvE'wordt in mal<elaarsland geprezen. Maal<teen appartement deel uit van zo'n doortastende
Vereniging van Eigenaren, liefst met
wat geld op de bank, dan geeft dat
de verse huizenkoper vertrouwen.
In de praktijk willen veel huizenbezitters eigenlijk liever niets met
zo'n vereniging te maken hebben.
Geen zin om al te lang te verkeren
met die buurvrouw die wel een half
uur over een dal<gootkan jeremiëren, of angst om over geld te beginnen met deburen met wie je nou
net zo'n goede band hebt opgebouwd.
Een groot deel van de ongeveer
1t5duizend VvE'sin Nederland verkwist door die afzijdige houding
veel geld, stelt accountant Maarten
den Ouden, auteur van delfuscommissiegidsvoor VvE's.En dat terwijl
bij de meeste verenigingen de contributie per maand ruim boven de
1.000 euro per jaar uitkomt. Jaarin
jaar uit.
Den Ouden geeft een groot aantal
simpele tips die huizenbezittersopgeteld veel geld kunnen besparen.
De belangrijkste vier:

lllustratiePetervan Hup

1"Houdde beheerdêr
strak

2. Lieverdrie offertes

3. Goedekascommissie

4. Volghet nieuws

Om irritatieste voorkomen,of omdat
de dagelijksezorgvoor het gemeenschappelijkbezittoch veelwerk is,
bestedenveelverenigingen
van eigenarendat werk uit. zo'n beheerderis
al een stevigekostenpost,maarhet
wordt nogveelduurderals het bureautjevantwee walletjeseet. Dat
gebeurtgeregeld:aande ene kant de
vergoedingvan de verenigingen aan
de anderebrengthij de tuíniel de
loodgieter
of de schilderook nog'bemiddelingskosten'
in rekening.Kosten die uiteindelUk
wordendoorberekendaande VvE.Neemdaaromin
het contractmet de beheerderop
dat hij geencommissiemagrekenen.

Bij groteklussenligt het voorde
handaanverschillende
bedrijvenofferte te vragen.Tochis het goeddie
praktijkin de verenigingvast te leggen.Beperkdat niet tot grote klussenals de vijfjaarlijkseschilderbeurt.
Ookde maandelijkse
rekeningvan
de tuinman,de servicekosten
voor
de lift en het honorariumvoor de be.
heerdertikkenop jaarbasis
aan.Juist
zulkebedrijfjeshebbende neiging
hun factuuroverde jarenheenlangzaamop te krikken.

MenigVvEblinkt uit in onleesbare
financiëlestukken,waarineindeloze
cijferreeksen
in dichtbedruktepagina'szijn geperst.Datmaakthet vool
de gemiddeldehuizenbezitter
haast
onmogelijkeen meningte vormen
overhet financiëlereilenen zeilen
van de vereniging.
Vooreen overzichtelijke
en kloppende jaarrekeningis eengoedekascommissienodig.Dathoevengeen
expertste zijn,alsze maarbegrijpen
wat ze moetendoen.Het boekvan
DenOudenbevatchecklistsdie zo'n
commissiekan gebruikenbij het maken van een heldere,waarheidsgetrouwejaarrekening.

Erzijn diversegratisnieuwsbriev
jr
overVvE-beheer.
Het is raadzaam
daarals bestuurderop te abonner
(ziebijvoorbeeld
apartwonen.nl).
O
de hoogtezijn,kan eenvereniging
flink geldbesparen.
zo was vorigja
de btw voorverbouwingen
tijdelijk
lager.OplettendeVvE'sprofiteerde
doorgeplandeonderhoudswerkzaamheden
eerderte doen.Nu is e
ietsvergelijkbaars
met de energie
lasting.Dieis sindskort in bepaald
gevallenterugte vragen,maardan
moet de VvEzelf actieonderneme
Voormeerinformatie
overhetboek:
kascommissiegids.nl.

