
NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN VAN MEERSTEDE 
VASTGOED CV 
 
Datum: 24 mei  2011  
Locatie: Hotel Artemis, Amsterdam 
 
 
 

1/3 

Aanwezig:  
- Commanditaire vennoten: 
 1 De heer J. Nathalia (JN) 

 
2 De heer R. Langerak (RL) 

- Beherend vennoot Meerstede Vastgoed B.V.; namens deze Sectie5 Investments N.V.; 
namens deze:   
 

 1 Stone Bakery B.V.; namens deze: 
de heer B.U. Bearda Bakker (B3) 

2 Palladian Bridge Management & 
Investment B.V.; namens deze: 
de heer J.H. van Valen (JVV) 

 3 Golden CAP B.V.; namens deze: 
de heer G.J.M. Vreugdenhil (GV) 
 

  

- Sectie5 Investments N.V. in de hoedanigheid van beheerder; namens deze:   
 

 1 Stone Bakery B.V.; namens deze: 
de heer B.U. Bearda Bakker (B3) 

2 Palladian Bridge Management & 
Investment B.V.; namens deze: 
de heer J.H. van Valen (JVV) 

 3 Golden CAP B.V.; namens deze: 
de heer G.J.M. Vreugdenhil (GV) 
 

  

Overige aanwezigen: 
De heer B. Kuipers – First Table Asset Consultants (TP) 
 
Afwezig met bericht: 
 
 

1 
 

Ph. J. Vreugdenhil 
 

2 
 

J.W. Lemkes 
 

 
1. Opening 

Beherend vennoot Meerstede Vastgoed B.V. vertegenwoordigd door Sectie5 Investments N.V. 
(S5) in de persoon van de heer Van Valen (JVV) zit de vergadering voor en opent de 
vergadering om 10.15 uur. 
 

2. Notulen  
Er zijn geen opmerkingen ten aanzien van de notulen van de vergadering dd 19 januari 2011. 
De notulen worden goedgekeurd.  
 

3. Ingekomen stukken 
JVV meldt dat S5 een brief heeft ontvangen van Y.C. Bolman B.V. (YCB). YCB zal worden 
gesplitst waarbij 4 participaties in Meerstede Vastgoed CV zullen overgaan naar Mei Wee B.V. 
en  1 naar Jodokus World B.V.. Door middel van het eerste kwartaalbericht 2011 zijn de overige 
participanten in Meerstede Vastgoed CV op de hoogte gesteld en is hun om (passieve) 
goedkeuring gevraagd. Geen van de vennoten heeft de goedkeuring geweigerd. 
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4. Mededelingen 
Sectie5 Investments N.V. heeft op 21 maart 2011 bericht ontvangen van de Autoriteit Financiële 
Markten dat zij aan Sectie5 een vergunning heeft verleend voor het beheren van 
beleggingsinstellingen conform artikel 2:65, eerste lid, sub a van de Wet op het Financieel 
Toezicht (WFT). S5 staat voortaan onder toezicht van de AFM en heeft de mogelijkheid om in 
de toekomst fondsen te starten met kleinere participaties. 
 

5. Vaststelling Jaarverslag 
GV geeft een korte toelichting op het jaarverslag en de jaarcijfers. De realisatie over 2010 is lijn 
met de prognose in het informatiememorandum (IM). De opbrengsten zijn iets lager als gevolg 
van de leegstand voorheen gehuurd door Postkantoren BV en een lager gerealiseerd 
indexpercentage. De kosten zijn iets lager doordat het rentepercentage op de financiering lager 
is dan voorzien in het IM. 
 
GV deelt een overzicht uit betreffende de liquiditeitsreserve. Bij totstandkoming van het fonds is 
een reserve gevormd van € 105 K. Gedurende 2010 is € 28 K van deze reserve uitgekeerd. Het 
restant zal worden gebruikt voor de initiële kosten van het Meerplusproject. 
 
Het contract met Cushman & Wakefield betreffende het technisch en administratief beheer van 
het winkelcentrum zal per 1 september worden opgezegd. S5 gaat het volledige beheer zelf 
doen en zal hiervoor een property manager/ huismeester in dienst nemen. 
Men verwacht dat hierdoor het contact met de huurders verder zal verbeteren. 
Voorstel resultaatbestemming boekjaar  
Het voorstel winstbestemming boekjaar 2010 wordt unaniem door de vergadering 
overgenomen. 
 
Vaststelling jaarrekening 2010 
De vergadering stelt de jaarrekening 2010 ongewijzigd en met unanieme stemmen vast. 

 
6.  Decharge beherend vennoot 

De vergadering verleent met unanieme stemmen decharge aan de beherend vennoot voor het 
gevoerde beleid over 2010. 

 
7.  Decharge beheerder 

De vergadering verleent met unanieme stemmen decharge aan de beheerder voor het 
gevoerde beleid 2010. 

 
8.  Budget 2011  

GV geeft een korte toelichting op het budget voor 2011. 
RL vraagt naar de mogelijkheid de leegstand (was verhuurd aan Postbank B.V.) tijdelijk te 
verhuren. 
JVV antwoordt dat het een cruciale plek in het centrum betreft en dat hij wil vermijden dat de 
ruimte een rommelige indruk gaat maken omdat,  bijvoorbeeld, een discounter er tijdelijk huist. 
Daarnaast is deze ruimte noodzakelijk voor de geplande uitbreiding van de Albert Heijn. Indien 
de realisatie van de uitbreidings- en renovatieplannen een langere doorlooptijd kent zal een 
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exploitatieplan worden gemaakt. Het is vooralsnog beter te wachten op een serieuze en 
duurzame oplossing. 
  
JVV deelt het onderhoudsbudget uit en geeft een toelichting.  
 
Voor 2011 wordt een rendement gebudgetteerd van 6,4% (IM: 7,1%); dit is inclusief de initiële 
kosten van het Meerplusproject. Deze kosten zullen echter worden betaald uit de 
liquiditeitsreserve zodat het uitkeringsrendement op 7,0% uitkomt. 
 
De vergadering keurt unaniem het budget 2011 goed. 

 
9.         Dividendbeleid 2011 
  De vergadering bepaalt het uitkeringsrendement over 2011 op 7,0%. 
   
10.       Lopende zaken 

JVV bespreekt de voortgang van het Meerplusproject. 
Er zijn veelbelovende gesprekken geweest met Ahold en Schuitema over vestigingen in de 
nieuwbouw. S5 probeert nog hogere huurprijzen te realiseren. Tevens heeft zij Ahold en 
Schuitema gevraagd bij te dragen aan de realisatie en herinrichting van de parkeergelegenheid. 
De huidige huurders zouden graag een viswinkel en een HEMA-winkel in het centrum gevestigd 
zien. HEMA heeft al interesse getoond.  
Er zijn ook gesprekken met AS Watson voor de vestiging van een Kruidvat-winkel. 
Interne verhuizingen dienen zo veel mogelijk te worden vermeden. 
De gemeente heeft in gesprekken haar medewerking toegezegd en heeft al een projectleider 
aangewezen. De uitbreiding is in overeenstemming met het bestemmingsplan. 
Het is nog niet mogelijk met precisie te zeggen wanneer de bouw kan starten. De 
besluitvorming moet zorgvuldig verlopen. Het is mogelijk dat de bouw na de zomer van 2012 
kan beginnen. 
GV meldt dat er gesprekken worden gevoerd met verschillende fiscaal en juridisch adviseurs. 
Het is niet vanzelfsprekend dat Deloitte (huisaccountant, -fiscalist) de adviseur voor dit project 
gaat worden. Deloitte is relatief duur. 
De vergadering bespreekt vervolgens de mogelijkheid het project voor eigen risico uit te voeren 
of voor risico van de ontwikkelaar. Een document hieromtrent volgt nog. Volgens de adviseurs 
van S5 gaat het om een beheersbaar project met beperkte risico’s. 

  
11.  W.v.t.t.k 
 niets 
  
12. Rondvraag 

geen 
 
13. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 11.30 uur met dank aan de aanwezigen. 


