
Educa
Voor een professioneel
VvE-bestuur
Het bestuur van een Vereniging van Eigenaars (VvE) is eindverantwoordelijk 
voor het beheer en onderhoud van een gebouw. Daarvoor moet u als 
bestuurslid weten hoe een VvE werkt, maar ook bijvoorbeeld financiële 
en bouwkundige stukken kunnen interpreteren – ook als u deze taken 
heeft uitbesteed. Met de Educa-workshops van VvE Metea krijgt u de 
juiste juridische, bouwkundige en financiële basis om als VvE-bestuur uw 
eindverantwoordelijkheid goed te nemen. 



Wat houdt Educa in?
Als VvE-bestuurslid heeft u veel verantwoordelijkheden. Ook wanneer 
u alleen toezicht houdt, moet u daarvoor kennis hebben van alle 
juridische, bouwkundige en financiële zaken die spelen bij een VvE.
Met de drie Educa-workshops van VvE Metea krijgt u snel alle 
benodigde kennis. 

Een buurman belt aan omdat zijn raam niet goed sluit. De buurvrouw klaagt 
dat de radiatoren niet goed warm worden. En u heeft zelf gemerkt dat de 
intercom soms hapert. Moet de VvE al deze zaken oplossen? Het is slechts 
één van de vele vragen waarmee u als bestuur regelmatig te maken krijgt. Als 
VvE-bestuur moet u goed weten wat alle juridische, bouwkundige en financiële 
zaken omvatten. Want u blijft eindverantwoordelijk, ook wanneer u alle VvE-
taken heeft uitbesteed. U moet, behalve de inhoud van het takenpakket van 
de VvE, bijvoorbeeld weten hoe u alle aangeleverde financiële stukken moet 
interpreteren en bouwkundig inzicht hebben om een goed onderhoud en 
(financieel) beheer te garanderen. Met de drie Educa-workshops van VvE 
Metea krijgt u alle benodigde kennis en staat u snel sterker in uw schoenen. 

Met de Educa-workshops van VvE Metea leert u over:
• de juridische aspecten
• de bouwkundige aspecten
•	 de	financiële	aspecten
 
Workshops op maat 
De Educa-workshops brengen niet alleen de theorie achter een goed 
functionerende VvE. We vertalen de juridische, bouwkundige en financiële 
zaken meteen naar uw dagelijkse praktijk. We kijken bijvoorbeeld naar de 
splitsingsakte van uw gebouw, uw meerjarenonderhoudsplan en de financiële 
stukken van de VvE.



Uit welke onderdelen
bestaat Educa? 
Het Educa-programma bestaat uit drie workshops van zo’n 2,5 uur.
In elke workshop staat één onderwerp centraal:

• Workshop 1 - de juridische aspecten
Wat moet een VvE-bestuur allemaal regelen? Hoe komt u tot geldige 
besluiten? En wat houdt eigenlijk een splitsingsakte in? In de eerste Educa-
workshop leert u de juridische basis van het handelen van het VvE-bestuur. 
Ook kijken we naar de rolverdeling binnen en taken van het bestuur. 

• Workshop 2 - de bouwkundige aspecten
Een goed functionerende VvE kijkt vooruit en laat een Meerjarenonderhouds-
plan (MJOP) en liquiditeitsprognose opstellen. Ook laat u bijvoorbeeld 
onderhoudsvoorstellen en jaarlijkse inspecties doen. In de tweede Educa-
workshop leert u hoe u alle bouwkundige documenten moet lezen.

• Workshop 3 - de financiële aspecten
Wat is het verschil tussen een exploitatierekening en een jaarrekening? 
Hoe beoordeelt u of de opgestelde begroting juist is? En wat doet een 
kascommissie? In de derde Educa-workshop leert u toezien op een goede 
balans in de VvE-boekhouding.

Kosten
De kosten per workshop zijn € 50,- per persoon
en € 125,- per persoon als alle drie de workshops
worden bezocht.
Er wordt in principe 2 keer per jaar een Educa-programma georganiseerd;
in het voorjaar en in het najaar.



Wij denken altijd met u mee! 
VvE Metea staat voor innovatief VvE-beheer. Naast de Educa-workshops 
bieden wij bijvoorbeeld ook de volgende diensten:

- Genera: voor	alle	dagelijkse	VvE-werkzaamheden
 Een gebouw goed onderhouden kost niet alleen veel tijd, het kan ook  
 best ingewikkeld zijn. Als VvE moet u planningen en begrotingen opstellen,
 vergaderingen organiseren, betalingen doen en bijdragen innen.
 En nog veel meer. Met het full-servicebeheerpakket Genera neemt
 VvE Metea alle dagelijkse VvE-werkzaamheden van u over. 

- Vastgoed Consultancy: de	handige	hulplijn
 Heeft u een (tijdelijke) professionele voorzitter nodig? Is er sprake van 
 burenruzie en heeft u bemiddeling nodig? Of kunt u hulp gebruiken bij 
 de begeleiding van groot onderhoud? VvE Metea helpt u uit de brand met 
 daadkrachtige professionals en doordacht advies.

- Endura: voor	de	duurzame	VvE
 In 2050 moeten alle bestaande gebouwen in Nederland energieneutraal 
 zijn. Hoe dan? VvE Metea helpt bij de verduurzaming van uw complex.
 U krijgt een Energie Besparing Advies op maat. Hierin staan concrete 
 stappen om te verduurzamen, inclusief een inschatting van
 de investeringen en het terugverdienpotentieel.

Kijk voor al onze diensten en ondersteuning op
www.vvemetea.nl.



Meer weten? 
Kennismaken?
VvE Metea helpt sinds 1995 Verenigingen 
van Eigenaars bij het onderhoud en het 
administratief, bouwkundig en financieel beheer 
van hun complex. Dat scheelt tijd, zorgen én 
kosten. Ook ondersteunen en adviseren wij 
VvE-besturen. U kunt altijd bouwen op onze 
jarenlange ervaring en up-to-date kennis van 
bijvoorbeeld wet- en regelgeving.  

 
Neem contact op voor meer 
informatie, een vrijblijvende 
kennismaking of een kosteloze 
offerte.

Mail naar  
vve@vvemetea.nl  
of bel naar  
030 - 60 03 939

Bekijk ook onze website: 

www.vvemetea.nl



Bekijk ook onze website:   
www.vvemetea.nl

VvE Metea BV
Postbus 51
3430 AB Nieuwegein
telefoon:	(030)	60	03	939
e-mail:	vve@vvemetea.nl


