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Aanwezig:  
- Commanditaire vennoten: 
 1 De heer J.P. de Zeeuw  2 De heer J.F.H.M. Knevels 
 3 

 
 

5 
 
 

7 
9 
10 
11 

Timfood Investments N.V.; 
Namens deze: 
De heer M.A.A.M. Timmermans 
Smiba B.V.; 
Namens deze: 
Mevrouw A.H.A. Baas 
De heer E. van de Graaff 
De heer R. Langerak 
De heer J. Nathalia 
De heer J.W. Lemkes 

4 
 
 
6 
 
 
8 

S.J. de Rijk B.V. 
Namens deze: 
De heer S.J. de Rijk 
Y.C.Bolman B.V.; 
Namens deze: 
De heer A.H. de Boer 
B.J. van Ekeris Beheer B.V.; 
Namens deze: 
De heer J. van Ekeris 
 

     
- Beherend vennoot Floorstede 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) 

  

     
- Adviesgroep Reyersen van Buuren B.V.; namens deze:   
 1 De heer H. Reyersen van Buuren 2 De heer J.W.E.F.M. van der Kun 
     

- Overige aanwezigen:   
 1 De heer R. Welling 2 De heer E. Scholman 

    
Afwezig met machtigingsformulier:  
- Commanditaire vennoten: 
 1 De heer G.A. Langerak 2 De heer J. Langerak 
 3 De heer J.F.H.M. Knevels 4 De heer A.N. Langerak 

 
1. Opening  

GV zit het overleg voor en opent de vergadering om 19.35 uur. Dit najaarsoverleg betreft een 
formele vergadering van Meerstede Vastgoed C.V. (‘de Vennootschap’). De vergadering zal 
gevraagd worden om twee besluiten te nemen. Deze besluitvorming geschiedt met volstrekte 
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Per participatie kan er 1 stem uitgebracht 
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worden. De aanwezige participanten vertegenwoordigen direct dan wel via machtiging 101 van 
de 176 door de Vennootschap geplaatste participaties.  
GV stelt Sectie5 en haar directie voor, alsmede Ron Welling van Core Development en Erik 
Scholman van RPHS Architecten, die een belangrijke rol spelen in de mogelijke uitbreiding van 
winkelcentrum Rokkeveen, het zogenoemde Meerplusproject.  

 
2. Notulen 

Aangezien dit de eerste vergadering van participanten van de Vennootschap is, zijn er geen 
notulen.  
 

3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

4. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 

5. Budget 20111 
GV geeft een toelichting op het in de vergadering aan participanten uitgereikte budget 2011. Dit 
budget wijkt op de volgende punten af van het bij de uitnodiging voor deze vergadering 
verzonden budget: 

• eigenaarslasten zijn € 4.000 hoger begroot als gevolg van kosten van leegstand van de 
ruimte, welke voorheen door Postkantoren B.V. gehuurd werd; 

• kosten Meerplusproject (uitbreidingsproject) € 60.000. Deze kosten worden gemaakt ten 
behoeve van verdere verkenningen van en activiteiten voor het uitbreidingsproject 
Meerplus en het opstellen van een investeringsmemorandum Meerplus (‘IM Meerplus’). 
Dit IM Meerplus dient als beslisdocument voor de participanten; 

• uitkering uit liquiditeitsreserve € 60.000. Dit bedrag wordt gebudgetteerd om de 
uitkeringen 2011 voor de gebudgetteerde kosten van het Meerplusproject te 
compenseren.   

 
Het budget 2011 kent een exploitatierendement op IM-basis2 van 7,0% ten opzichte van de 
7,2% zoals in het IM is geprognosticeerd. Dit ietwat lagere rendement wordt veroorzaakt door 
het saldo van de lagere opbrengsten (leegstand ruimte voorheen gehuurd door Postkantoren 
B.V.) en de lagere exploitatiekosten (met name lagere rentelasten). 
 
De gebudgetteerde kosten voor het Meerplusproject hebben in het budget geen effect op de 
begrote uitkeringen. Het effect van de Meerpluskosten op de voor uitkering beschikbare 
kasstroom wordt in het budget 2011 gecompenseerd door de voor uitkering beschikbare 
kasstroom aan te vullen vanuit de beschikbare liquiditeitsreserve. 
 
Het gebudgetteerde uitkeringsrendement bedraagt 7,0% en is hiermee 0,2% onder IM-niveau. 

                                                 
1 Het budget 2011 zal opnieuw op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering van Vennoten staan. Gedurende 
deze vergadering zal  een besluit over het budget 2011 gevraagd worden. 
 
2 IM-basis= opbrengsten, kosten en rendementen uit het informatiememorandum ten behoeve van de eerste plaatsing van 
participaties. In dit informatiememorandum is cijfermatig afgezien van de effecten van een mogelijk uitbreidingstraject.  
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Onderhoudsbegroting 
JVV licht de onderhoudsbegroting toe. 
 
Huurdersoverzicht 
JVV licht het huurdersoverzicht toe. Er is voldoende animo voor de leegstaande unit, waar het 
postkantoor gehuisvest is geweest. Om strategische redenen is er voor gekozen om de unit 
(voorlopig) niet te verhuren. Deze unit kan gebruikt worden om tijdelijk huurders te plaatsten 
tijdens de eventuele verbouwing van het winkelcentrum. Er zal gekeken worden naar tijdelijke 
verhuur wanneer de definitieve planning van de ontwikkeling van het winkelcentrum bekend is. 
Er zijn geen verdere bijzonderheden. Alle huurders voldoen aan hun huurverplichtingen en er 
zijn geen indicaties dat er problemen bij de huurders aanwezig zijn. 
 

6. Uitkeringsbeleid 2010 / 20113 
De uitkeringen over 2010 zijn uitgevoerd conform de geprognosticeerde uitkeringen uit het IM. 
Uit het budget 2011 resulteert 7% uitkeringsrendement. 
 

7. Lopende zaken 
Geen. 
 

8.   Uitbreiding winkelcentrum Rokkeveen (Meerplusproject) 
JVV houdt een presentatie over de uitbreiding van winkelcentrum Rokkeveen. Hij dankt de 
onbezoldigde klankbordcommissie voor haar werkzaamheden en hij licht de rol toe van de 
heren Welling van Core Development en Scholman van RPHS architecten, die beiden na een 
beautycontest gekozen zijn als (voorlopig) adviseur bij het Meerplusproject.  
 
Erik Scholman houdt als architect een presentatie over het winkelcentrum, waarbij een 
duidelijke analyse van de bestaande situatie wordt gevolgd door een visie op de nieuwe situatie 
en een plan om daartoe te komen. Belangrijk zijn het optimaal benutten van de bestaande 
ruimte, de parkeersituatie en het (ver)plaatsen van de twee supermarkten in het winkelcentrum.  
JVV dankt de heer Scholman voor de heldere uiteenzetting, waarna de heer Welling een 
presentatie geeft over de branchering binnen het winkelcentrum.  JVV dank ook de heer 
Welling, waarna JVV zijn eigen presentatie vervolgt.  
In de planning wordt een extra stap ingevoerd, namelijk het schrijven van een 
Informatiememorandum Meerplus (IM). Dit IM heeft als doel te dienen als beslisdocument voor 
de participanten. Op basis van dit IM moeten de participanten een definitieve beslissing nemen 
over het door- dan wel stopzetten van het Meerplusproject. Om dit IM te kunnen opstellen is 
input nodig van externe adviseurs, waaronder juristen, fiscalisten, Core Development  en RPHS 
architecten.     
 

                                                 
3 Het uitkeringsbeleid 2011 zal opnieuw op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering van Vennoten staan. 
Gedurende deze vergadering zal  een besluit over het uitkeringsbeleid 2011 gevraagd worden. 
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Besluit: met unanieme stemmen wordt besloten dat er € 60.000 ter beschikking wordt gesteld 
om de kosten te kunnen dekken voor het opstellen van een informatiememorandum, op basis 
waarvan de participanten een go/ no-go beslissing kunnen nemen over het Meerplusproject.    
 
Besluit: Met unanieme stemmen wordt besloten dat, in afwijking van de statuten welke bepalen 
dat besluiten door de vergadering genomen kunnen worden met volstrekte meerderheid van de 
geldig uitgebrachte stemmen, het besluit over de go/no-go beslissing door de vergadering 
genomen moet worden met een meerderheid van ten minste 75% van de geldig uitgebrachte 
stemmen.    
  

9. W.v.t.t.k.  
Geen vragen. 

 
10. Rondvraag 
 Geen vragen  
 
11. Sluiting 

GV sluit de vergadering om 22.15 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


