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Van het bestuur
In memoriam Gerard van Otterloo
Op 14 november 2019 is Gerard van Otterloo onverwacht overleden.
Sinds juni 2007 was Gerard een zeer gewaardeerd commissaris bij Daal
en Berg maar zijn belang voor onze coöperatie dateert al vanaf de grote
renovatie in 1986.
Zijn afscheid vond plaats op donderdag 21 november en naast alle zittende commissarissen werd onze vereniging door (oud)bestuurders vertegenwoordigd. Tijdens een indrukwekkende plechtigheid gaven vele
sprekers uiting aan de betekenis die Gerard voor onze stad, de Haagse
politiek, de stadsontwikkeling, huisvesting en talloze verenigingen en
stichtingen had.
Namens Daal en Berg voerde Jos Praat het woord. Gedeeltes uit de
speech drukken wij hierbij af.
‘In 1984 was Gerard als Haags wethouder betrokken bij de renovatie van
De Papaverhof. Die immense operatie resulteerde in de benoeming tot
Rijksmonument. In juni 2007 werd hij commissaris van Daal en Berg.
Hij was toen ook de architect van een uniek en typisch Gerard van
Otterloo’s financieel/juridisch model, waarmee huurders het woonrecht van hun woning konden kopen.
Met de middelen die dat opleverde kon een renovatie van 7 miljoen worden gefinancierd.
Gerard was een zeer betrokken toezichthouder. Scherp, inventief, gewetensvol, erudiet en creatief bij het oplossen van
financiële kwesties. En bovenal: hij had ieders sympathie. Het is dan ook dat ik namens bestuur en commissarissen
van Daal en Berg bij deze gelegenheid onze grote waardering voor zijn inzet voor het behoud van ons Rijksmonument
uitspreek. Vooral de wijze waarop hij, ondanks zijn wankele fysieke situatie van de laatste jaren, onversaagd en schijnbaar onvermoeibaar onze besprekingen diepgang gaf, heeft grote indruk gemaakt. Wij gaan hem heel erg missen.
In 2016 maakte Gerard deel uit van de redactie van het jubileumboek 100 jaar Daal en Berg, waarvoor hij een hoofdstuk over coöperaties leverde. Zijn activiteiten voor het ‘Nomadisch Paviljoen’ kwamen goed van pas bij alle uitdagingen die het uitgeven van een boek met zich meebrengt. Het overhandigen van het eerste exemplaar aan de
premier liet hij echter graag aan anderen over. Daarvoor was Gerard gewoon te bescheiden.
Hij was een groot voorstander van de coöperatieve rechtsvorm. Degelijk georganiseerd zelfbestuur, daar stond hij
voor. Hierover gaven we samen presentaties bij platform 31 en de directie Wonen van het ministerie van Binnenlandse
Zaken. Gevraagd naar onze connectie antwoordden we dan dat we elkaar al vanaf de kleuterschool kenden. Dat brak
het ijs en dan kon er inhoudelijk gesproken worden. Verder ondersteunden we samen de startende bewonersorganisatie van de Roggeveenstraat. Zo gaf Gerard blijvend uiting aan zijn idealisme en grote maatschappelijke
betrokkenheid’.

Handhaving
Regels worden wel eens getypeerd als ‘gestold wantrouwen’. Uit de hand gelopen regelzucht is
benauwend en slaat alle creativiteit dood. Helemaal zonder regels kunnen we echter ook weer
niet. Ook Daal en Berg kent regels, juridisch verankerd in Statuten en Huishoudelijk Reglement.
Daarin staat duidelijk omschreven hoe we binnen onze coöperatie behoren te handelen.
In het HHR staat onder andere beschreven waaraan bewoners van ons complex zich dienen te
houden, onder meer op het gebied van onderhoud tuinen en gebruik van de woning.
Eigenlijk zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat tuinen er fatsoenlijk uitzien en dat zonneschermen worden ingedraaid wanneer het regent. De praktijk leert helaas anders.

Statuten

Daarom ontvingen enkele tientallen bewoners in het laatste kwartaal van 2019 een zogenaamde ‘handhavingsbrief’.
Men werd daarin geattendeerd op de relevante regels uit ons huishoudelijk regelement en op de uitgangspunten van
goed huurder/eigenaarschap. Het resultaat was onverwacht. Heggen werden geknipt of soms in zijn geheel verwijderd,
bomen gesnoeid en troep uit de nissen in de trapportalen werd geruimd. We ontvingen ook enkele schriftelijke reacties.
Die gingen vooral over eerdere toezeggingen die bewoners hadden ontvangen over uitzonderingen op die regels.
Alle respondenten kregen individueel antwoord, waarbij ook werd bevestigd dat er inderdaad sprake was van een eerder
bevestigde uitzondering. Dergelijke uitzonderingen werden echter nooit schriftelijk vastgelegd. Dat heeft er toe geleid dat
een formulier werd ontwikkeld dat voortaan ondertekend wordt door Daal en Berg wanneer afspraken over uitzondering(en) op onze regels worden gemaakt. Deze afspraken worden via dit formulier in ons registratiesysteem
‘Informant’ opgeslagen, zodat er later nooit twijfel kan ontstaan over wat nu wel en niet werd afgesproken en/of toegezegd. Ook werd besloten deze uitzonderingen te publiceren, zodat alle bewoners op de hoogte zijn.
Dus hierbij de eerste twee vastgelegde uitzonderingen:
1. Irisstraat 98 kreeg in het verleden een uitzondering voor een gedeeltelijk verhoogde heg op de hoek in verband met
sterke wind. Dit werd nu op papier opnieuw bekrachtigd voor een periode van drie jaar.
2. Irisstraat 104: Het betreft een bolvormige verhoging op de hoek van de heg bij de toegang naar het huis.
In dit kader ontvingen de bewoners van Irisstraat 116 een brief waarin wordt gemeld dat bomen in de tuin zijn toegestaan.
Mits deze geen schade brengen aan het pand, het pand raken, dan wel werkzaamheden aan het huis verhinderen.
De bewoner is verantwoordelijk voor het rooien van bomen indien dat door het bestuur noodzakelijk wordt geacht.
Irisstraat 124
Besloten werd om het
leeggekomen pand
Irisstraat 124 weer in
goed te bewonen
staat terug te brengen.
Even werd overwogen
om de woning, qua
kleurstelling van het
interieur, in ‘oude
staat’ terug te brengen
of er zelfs een
museumwoning van
Hier moet dus het nodige aan gebeuren
te maken en ook de
originele houten vloerbedekking uit 1922 te restaureren. Om de woning niet al
te lang leeg te laten staan werd hiervan afgezien, maar de originele ‘parketvloer’ zal voorzichtig worden verwijderd en opgeslagen. Inmiddels werd
begonnen met de renovatie van het pand. Dat betekent dat lekkages worden verholpen, de parterrevloeren en draagconstructie vernieuwd worden, het riool en leidingen worden vervangen, evenals het toilet, keuken en badkamer.
Richtinggevend hierbij was dat de keuken en badkamer sterk verouderd zijn en grote mankementen als lekkage vertonen.

Orginele parketvloer

Het werk half december

Betonnen poer gestort

Ook de jaren-60 paneelplafonds op de eerste verdieping
worden verwijderd en de plafonds worden weer in oorspronkelijke staat teruggebracht.
Ter vebrbetering van de isolatie werd de zandvloer onder
woonkamer en keuken voorzien van een schelpenlaag.
De woning werd toegewezen aan de nieuwe huurder,
de heer K. van Veen, eerdere bewoner van de Klimopstraat.

Situatie op 8 januari: de stalen draagconstructie
is aangebracht
WOZ-bezwaar toegekend
De gemeente Den Haag heeft het door ons ingediende bezwaar tegen de WOZ-aanslag 2019 geaccepteerd.
Helaas bleek het een pyrrusoverwinning voor onze vereniging. In een laatste overleg, waarin Klaartje de Vrueh en
Jaap van Dijk aanwezig waren, werd van gemeentewege gesteld dat de waardestelling van de laagbouwwoningen
inderdaad te hoog was. De waardestelling van de etagewoningen bleek daarentegen aantoonbaar te laag, zodat deze
naar boven werd bijgesteld. Per saldo betekent dat dus
helaas geen verlaging van de WOZ-aanslag voor Daal en
Berg.
Informatieavond B-leden
Op woensdag 27 november waren bijna alle kopers van het
woonrecht aanwezig in gebouw Eltheto. De B-leden waren
uitgenodigd voor een informatieavond waarbij vier onderwerpen aan de orde kwamen.
De inleg onderhoudsfonds
Gebleken is dat de huidige onderhoudsbijdragen en daarmee
ook de saldi van de individuele onderhoudsfondsen te laag
zijn. De geprognotiseerde kosten voor de komende jaren

overstijgen de inleg. Ook gezien de verantwoordelijkheid van
onze coöperatie als bewaking van het monument, werd een
plan van aanpak vastgesteld om het fonds binnen enkele jaren
op het noodzakelijke niveau te brengen.
Hoewel het bestuur bevoegd is om het beleid dienaangaande
te voeren, is de impact van een en ander (op termijn een aanzienlijke verhoging van de bijdrage) dusdanig dat het bestuur
een en ander met de belanghebbenden wilde bespreken.
Het plan komt er op neer dat de onderhoudsbijdragen drie jaar
lang met 25% worden verhoogd. B-leden die nog niet maandelijks inleggen, en van wie het depot de ondergrens heeft bereikt, moeten voortaan ook maandelijks een onderhoudsbijdrage storten. Voor bewoners die daarom verzoeken zal een
oplossing op maat worden gezocht.
Vloerenonderzoek
Op enkele woningen na werden de vloeren van alle laagbouwwoningen onderzocht. Het resultaat werd binnen het bestuur besproken. Besloten werd, wanneer alle informatie beschikbaar en
gerangschikt is, een plan van aanpak op te stellen. Er zijn woningen
waarvan nu al duidelijk is dat de houten vloeren en de houten
draagconstructie vervangen moeten worden. In andere woningen
dienen ingrepen te voorkomen dat de draagkracht van de vloeren
(verder) wordt aangetast.
Er werd door de aannemer een oplossing voor het probleem gepresenteerd en het bestuur heeft een constructeur voor een
second-opinion ingezet. Deze zal begin dit jaar met een advies
komen. Zodra het bestuur alles op rij heeft, worden de betrokkenen
uitgenodigd voor een speciale bijeenkomst over dit onderwerp.

Voorbeelden
Van
het bestuur
van slechte
plekken in de
draagconstructie

Uitleg aan bestuur,
werkgroep duurzaamheid
en commissaris
Van Otterloo

Maquette
van de vloerconstructie

De onderhoudssubsidie
Tot en met 2018 waren de onderhoudskosten monumenten aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Vanaf 2019 is er
echter een subsidieregeling voor monumentale onderhoudskosten ingesteld. Deze loopt via de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed (RCE).
In verband met de invoering van een nieuw kostendeclaratiesysteem heeft een werkgroep een nieuw werkproces voor
het aanvragen van de onderhoudssubsidie opgesteld.
Een tegemoetkoming in de instandhoudingkosten die gemaakt worden om de monumentale waarde te behouden kan
worden aangevraagd. Onderhoudskosten die woningbezitters van niet-monumentale woningen ook hebben (CV,
bedrading ed.) kunnen binnen de nieuwe regeling niet meer worden meegenomen.
De nieuwe procedure is als volgt:
- Daal & Berg verzorgt voor 1 maart een gespecificeerde rekening aan het B-lid met daarin een opgave van de gemaakte
declarabele onderhoudskosten over het voorgaande jaar van zijn woning. Dit op basis van het verrekenpercentage
volgens bijlge 2 statuten en Huishoudelijk Reglement.
- B-lid vraagt vanaf 2020 in de periode 1 maart tot en met 30 april subsidie aan via de website van de overheid.
- B-lid krijgt binnen 13 weken bericht op aanvraag.
Het bestuur gaat de RCE vragen een test te mogen uitvoeren (is bijvoorbeeld onze gespecificeerde rekening voldoende
gedetailleerd?) Daal & Berg maakt een beschrijving voor de aanvraag van de subsidie en ondersteunt B-leden die dat
willen bij het opstellen van eerste aanvragen.
De RABO-bank
Bij een recente offerte voor een hypotheekakte is gebleken dat de bank nog steeds
een clausule heeft opgenomen dat zij bij betalingsproblemen met de hypotheek mag
executeren. Dit werd na veel gebel en gemail aangepast en Daal en Berg gaat in
gesprek met de bank om deze omissie structureel te corrigeren. Want Daal & Berg
staat namelijk garant voor alle hypotheken. Dit om te voorkomen dat een monumentale
woning uit ons complex op de vrije markt terecht zal komen.
Het bestuur verzoekt B-leden bij betalingsproblemen met de hypotheek zich altijd
eerst bij het bestuur te melden, zodat Daal en Berg snel kan anticiperen op de situatie.
Net als bij huurders wordt de privacy gewaarborgd (alleen de voorzitter en penningmeester zijn in eerste instantie betrokken).
Er werd nogmaals benadrukt dat de bank verplicht is informatie over de lopende hypotheek te verstrekken. De RABObank bleek echter niet bereid eenmalig met alle kopers tegelijk in contact te treden. Wilt u een gesprek met de bank om
de stand van zaken rond uw hypotheek te bespreken en te onderzoeken of de hypotheeklasten omlaag kunnen, dan
dient u zelf contact met de RABO-bank op te nemen en aan te dringen
op een afspraak. Daar hebt u recht op én het kan uw woonkosten
-aanzienlijk- drukken.
Bespreking begroting 2020
Zaterdag 30 november werd met een tiental belangstellenden de
conceptbegroting 2020 besproken. Klaartje de Vrueh en Jaap van Dijk
loodsten de bewoners door de cijfers die zij samen met Henri de Vries
hadden opgesteld. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de onderhoudsplannen voor het nieuwe boekjaar, de kosten van renovatie van vrijkomende woningen en de vloeren. De opmerkingen leidden niet tot
aanpassing van de begroting. Deze wordt, nadat het bestuur en de
commissarissen hem in december hebben vastgesteld, aan de leden
gezonden.
Aandacht voor de cijfers van 2020

Huurtoeslag gewijzigd
De vermogens- en inkomensgrenzen om in aanmerking te kunnen komen voor huurtoeslag werden verhoogd en de
toeslag is op een glijdende schaal gesteld. Dit voorkomt dat huurders, als zij 1 euro te veel verdienen, ineens veel
toeslag moeten terugbetalen. Door het ophogen van de grenzen komen meer huurders in aanmerking voor huurtoeslag.
Voor bewoners die al een toeslag ontvangen wordt deze automatisch aangepast. Bewoners die in 2019 nog geen toeslag
ontvingen en als alleenstaande rond de € 30.000,00 verdienen, met een maximale huur van 737,14 en een vermogen
lager dan € 30.846,00, komen mogelijk nog in aanmerking. Aanvragen van de toeslag kan met terugwerkende kracht.
Zie ook op de site van de belastingdienst onder toeslagen: www.belastingdienst.nl
Belangrijke data
Zet in uw agenda:
- 14 mei:
- 19 september:
- 21 november:
- 3 januari 2021:

Algemene Ledenvergadering
Bewonersschouw
Overleg met leden over de begroting 2021
Nieuwjaarsreceptie

Deze data zijn nog onder voorbehoud. Wanneer er wijzigingen optreden dan wordt u daarover zo snel als mogelijk
geïnformeerd.

James B. Guthrie bezoekt De Papaverhof
Dinsdag 19 november werd James B. Guthrie rondgeleid.
De Amerikaan kwam, in zijn Europese tour langs iconische
woningen, ‘even’ over uit Parijs. De president van de Irving J. Gill
Foundation was door Raymond Neutra (zie de vorige nieuwsbrief)
over ons complex getipt en hij wist niet wat hij zag. “Irving Gill en
Jan Wils moeten elkaar haast wel hebben ontmoet, want ik zie
zoveel overeenkomsten in hun werk. Ongelooflijk, dat ik dat niet
eerder wist” vond Guthrie. Ook zag hij in het werk van Berlage
elementen die Gill (1870-1936) in het begin van de vorige eeuw
in zijn ontwerpen toepaste.
Kijkt u maar eens op de
website www.irvingjgill.org.

“You could even say Irving J. Gill is the architect most directly responsible
- more than R.M. Schindler, Richard Neutra or any of the Case Study crowd for the character of Southern California modernism.”
Christopher Hawthorne
Architecture Critic, Los Angeles Times, September 2016

De werkgroep Duurzaamheid meldt
Door de werkgroep Duurzaamheid werden we geattendeerd op de Haagse Klimaatatlas.
De gemeente Den Haag heeft een gebruiksvriendelijke
klimaatatlas ontwikkeld.
Via de website: www.denhaag.klimaatatlas.net vind je
een aantal kaarten van onze stad met informatie over
onder andere begaanbaarheid van de wegen, bomen,
hittestress, wateroverlast en nog veel meer.
Je kunt de eigen locatie instellen, waardoor bij het
aanklikken van een kaart je direct in het eigen woongebied komt.

Bomen

Uit een snelle scan (dank je wel Aad Schuurmans)
blijkt dat ons complex qua klimaat en alles wat daarmee samenhangt, redelijk gunstig ligt.
Het bestuur krijgt regelmatig vragen omtrent duurzaamheid. Wat doet Daal en Berg daar aan?
Daarover het volgende: van alle laagbouwwoningen
werden tijdens de renovatie in 1986 de muren en
daken volledig geïsoleerd en er werd dubbel glas
aangebracht.
Ook de etagewoningen werden voorzien van dubbel
glas, geluidsisolerende wanden en een systeem om
het klimaat te beheersen (in 2007 aangebracht).
Hittestress
In 2019 werd besloten bij mutaties de woningen, wat
het koken betreft, van het gas af te koppelen.
In de woningen wordt een voorziening aangebracht die elektrisch koken mogelijk maakt. Ook worden de laagbouwwoningen, wanneer de parterrevloer bij mutatie vernieuwd wordt, van vloerisolatie voorzien.

Wachten op de gemeente
De gemeente Den Haag heeft de regie bij de energietransitie in onze stad. In mei 2019 werd een kadernota
Duurzaamheid vastgesteld, met onder meer de volgende
uitgangspunten:
- Energietransitie, klimaatbestendigheid, omgevingskwaliteit, verduurzamen van mobiliteit en grondstoffenmanagement mee te nemen bij gebiedsontwikkelingen;
- De gemeente de regie te laten nemen bij het opstellen
van het stedelijke plan voor de hoofdinfrastructuur
energie;
- Geothermie te benutten voor warmtelevering in Den Haag
conform de randvoorwaarden zoals benoemd in deze
nota;
- Te starten met wijkenergieplannen, te beginnen in de
‘Groene EnergieWijken’;
- Concrete initiatieven zoals het project duurzame daken;
ondersteuning voor mensen met een kleine beurs; SDE +
initiatieven op bedrijventerreinen en besparingsacties
voor winkels om te werken aan energiebesparing en
duurzam energieopwekking;
- De nodige voorbereiding te treffen om direct door te
kunnen pakken zodra de aandelen van Eneco verkocht
zijn en hiervoor de coalitiemiddelen op het terrein van

energietransitie en duurzaamheid versneld in te zetten;
- Bewonersinitiatieven op het gebied van duurzaamheid en
energietransitie te blijven ondersteunen.
Alle Nederlandse gemeenten dienen een stedelijk plan voor
energietransitie op te stellen. Zolang dat plan er niet is,
kunnen organisaties als Daal en Berg niet veel meer doen
dan hiervoor beschreven, want desinvesteringen moeten
natuurlijk te allen tijde worden voorkomen.
Bijvoorbeeld: we besluiten in alle woningen elektrische
ketels te plaatsen. Dat betekent dat de belasting van het
stroomnetwerk flink omhoog gaat. Wanneer meerdere
bewoners in onze wijk hetzelfde gaan doen, dan kan het
electranet die belasting niet aan en werkt er geen ketel
meer. Dat schiet dus niet op.
Stilzitten doen we echter niet. De Werkgroep Duurzaamheid
volgt de ontwikkelingen nauwgezet. Op 20 december startte
een bewoner met een afstudeerproject aan de afdeling
bouwkunde van de Haagse Hogeschool. Hij zal onder meer
onderzoek doen hoe Daal en Berg zo effectief en efficiënt
mogelijk energieneutraal kan worden. De looptijd van het
project bedraagt vijf maanden. We houden u op de hoogte.

Laat het ons weten!
Soms krijgen wij via-via te horen dat bewoners niet
tevreden zijn over onderhoudszaken, de communicatie met bestuur en/of medewerkers of dat iets anders
hen bezig houdt. Daar kunnen wij helaas niets mee.
Zit u iets dwars, hebt u een prangende vraag of
mindere ervaring met onze dienstverlening? Blijf daar
dan niet mee zitten, maar meldt dit dan via
info@daalenberg.nl. Of spreek een bestuurder aan.
Alleen samen kunnen we er voor zorgen dat het bij
Daal en Berg goed wonen is en blijft!

Pietje Mondriaan
We willen ons absoluut niet in het Pietendebat begeven.
Maar een zeer creatieve geest bedacht voor een kinderpartijtje
deze wel zeer bijzondere Piet en die willen wij u niet onthouden.
Daarom stellen wij u voor aan: ‘Pietje Mondriaan’.

Jan Wils en het Haagse stadhuis
Een feitje dat ons tot nu toe onbekend was. Jan Wils heeft destijds meegedaan aan
een ontwerp voor een nieuw Haags stadhuis.
Samen met niet de minsten, want ook Berlage en Dudok waren in de race. Uiteindelijk
werd gekozen voor een ontwerp van de architect Lutman. Het gebouw, inmiddels
gesloopt, stond op het Alexanderveld.

Foto: Aad Schuurmans
Geboren
Op 3 december 2019 werden
Nicole Dessing en Kiefer
Hermans verblijd met de geboorte van hun zoon Lou Eddy.
Lou woog bij zijn geboorte om
vier minuten voor half twaalf
‘s avonds, 3130 gram. Hij werd
inmiddels al, samen met zijn
trotse ouders, tevreden sabbelend aan zijn speentje, buiten
in de Klimopstraat gesignaleerd.
We wensen Nicole, Kiefer en
Lou een geweldige toekomst
samen.
Nieuwjaarsreceptie
Zo’n 60 bewoners waren aanwezig tijdens de
nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari in wijkgebouw de Hyacint. In zijn nieuwjaarstoespraak vroeg de voorzitter zich onder andere
af of de egelfamilie, die sinds jaren in de
Papaverhof woont, het geweld tijdens oudejaarsavond zou hebben overleefd.
Omwonenden vonden het namelijk nodig om
al vanaf ‘s avonds half tien te beginnen met
het afsteken van vuurwerk. Na middernacht
brak er rond ons complex een ongekend inferno
los. Er werden daarbij ook explosieven van de
buitencategorie afgestoken die gaten van tien centimeter diepte (zie foto)
in het grasveld sloegen. Waarschijnlijk omdat dat leuk is én omdat het
kan. Zonder je af te vragen wat de gevolgen zijn voor milieu, je omgeving
de dieren en de oudere bewoners, die van dit geweld de zenuwen in hun
lijf kregen. Maar dat is dus blijkbaar leuk én het kan.

Hopelijk blijven we dit jaar van dergelijk misbruik
van een ooit zo gezellige traditie verschoond.
Een compliment voor de bewoners die een dag
later de rotzooi die het vuurwerk achterliet
opruimden!
“Wanneer je een schip wilt bouwen zoek dan
niet alleen ingenieurs en technici maar verzamel
vooral mensen om je heen die intens verlangen
naar de eindeloze zee” vervolgde Jos.
“Dat zijn de mensen die met passie, verantwoordelijkheidsbesef en doorzettingsvermogen in gezamenlijkheid doelen
realiseren. Gelukkig beschikt Daal en Berg over zulke betrokken vrijwilligers met oog voor de omgeving, het monumentale complex en onze gezamenlijke belangen. Twee van hen, Wim Pontier en Hansje Hooghiemstra monsterden vorig
jaar helaas af maar aan hun opvolging wordt gewerkt.”
Vervolgens werd tijdens een korte Bijzondere Ledenvergadering
Jeroen de Cler (25) met algemene stemmen en onder applaus benoemd tot bestuurslid.
“We beschikken over een competent bestuur en werkgroep Duurzaamheid en uitvoerders als Jaap van Dijk en Rob Moree. En ook
over ontwerpster Anouk Wennen, die op ludieke wijze onze organisatie en zijn bewoners in het zonnetje wilde zetten. Zij ontwierp een
prachtige gestileerde Jan Wils, die in de kenmerkende Stijl-kleuren op een mok werd afgebeeld.
Alle aanwezigen krijgen bij vertrek een mok cadeau” vertelde Jos.
“Ook verloren we voorgoed een gepassioneerde meedenker en doener: commissaris Gerard
van Otterloo overleed onverwacht in november. We missen hem zeer.
Maar wij zijn met z’n allen de ‘Slag om de Papaverhof van 31 december 2019’, om het vuurwerkgeweld nog maar eens
te typeren, gelukkig ongeschonden doorgekomen. We zijn hier om met elkaar een toast op het nieuwe jaar uit te brengen.
Een jaar waarin het bestuur onder meer:
- Het overleg met de RABO-bank over de correctheid van de hypotheekoffertes gaat voortzetten;
- We voor het eerst aanvragen voor de onderhoudssubsidie gaan indienen;
- We het onderzoek naar de status en planning van het vloeronderhoud gaan afronden;
- Met de fiscus in gesprek gaan over de dotatieregeling;
- Een plan voor verrekening van de organisatiekosten moeten opstellen;
- En de jaarlijkse cyclus van jaarrekening en begroting weer tot een goed einde gaan brengen.

En bovenal een 2020, waarin wij
als gemeenschap, op plezierige
wijze in ons prachtige complex
samenwonen.”
Vervolgens werd het buffet, verzorgd door Lucia Schouten van
‘Pannen’, aangevuld met visschotels van XLVis, geopend.
Het was, ook daarom, nog enkele
uren heel gezellig in de Hyacint.

Anouk ontwerpt
Bewoonster Anouk Wennen is niet alleen vormgeefster van deze nieuwsbrief. Ze heeft onder andere ook een paar
grafische ontwerpen rond het thema Jan Wils en Daal en Berg gemaakt. Omdat ze vond dat Daal en Berg best wel eens
wat aan de naamsbekendheid kon doen ging ze aan de slag met enkele beeldmerken die gebruikt kunnen worden op
bijvoorbeeld mokken en T-shirts.
Het bestuur nam haar idee graag over en zo kwam het dat alle bezoekers van onze nieuwjaarsreceptie bij vertrek een
mok met een gestileerde Jan
Wils ontvingen.
Bestuurders, commissarissen en
leden van de werkgroep Duurzaamheid krijgen een mok met
een opdruk die met een ludieke
woordspeling duidelijk maakt dat
betrokkene ‘monumenteel niet
thuis is, want in de weer voor
Daal en Berg.
De mok met beeltenis in de Stijlkleuren van Jan Wils is voor
belangstellenden voor € 7,50
verkrijgbaar.

Buurvrouw Maya Seif maakte deze mooie foto
van een regenboog boven onze hoogbouw

Caroline Hooghiemstra maakte deze foto
van een andere mooie lucht
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