
 
  

Coöperatieve Vereniging buitenplaats de Hongerige Wolf, B.A. 
  
Verslag Algemene Ledenvergadering d.d.12 mei 2018, locatie De Bootsman, Stegeren 
Aanwezige leden: 28 – Afmeldingen: 13 – Machtigingen: 1 
  
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter, Marnix van Werven, opent de vergadering om 13:35. 
* Nieuwe leden: fam. vd Lans (HW5); fam. Houweling (HW6); fam. Nijman (HW39) huisje overgenomen van 
ouders; fam. Leeuw (HW64); fam. Van Rooijen (HW79); fam. Blom (HW97); fam. Ottens (HW98); Mevr. Brandt 
(HW100). Fam. Kuiper (HW68) is sinds vorig jaar nieuw lid en stelt zich nu voor. 
* AED/reanimatie cursus wordt opnieuw aangeboden in het najaar en wordt gegeven door een dhr. Jan 
Filippo, beleidsmedewerker regionale ambulancevoorziening Vechtstreek. 
  

2. Vaststellen agenda – akkoord, geen aanvullingen. 
3. Notulen algemene ledenvergadering van 27 mei 2017 
Vastgesteld zonder opmerkingen of aanvullingen 
 Notulen extra algemene ledenvergadering van 03 juni 2017 
Vastgesteld zonder opmerkingen of aanvullingen. 
  
4. Aftreden en kiezen bestuursleden 
Algemeen bestuurslid mw. Piéta Jacobs treedt volgens rooster statutair af en heeft zich herkiesbaar gesteld. Er 
zijn geen tegenkandidaten zodat mevrouw Jacobs per acclamatie als algemeen bestuurslid wordt herbenoemd. 

  
5. Parkeeroverlast 
Dringend verzoek aan iedereen om te parkeren op de parkeerplaats en niet bij het huisje.  Ook graag huurders 
erop wijzen om te parkeren daar waar aangewezen. Bij de schuur zijn extra veel bezoekers plaatsen (B). 
  
6. Update verduurzaming van Hongerige Wolf 
De initiatiefgroep 'Verduurzaming' is bezig te onderzoeken  op welke wijze het park meer verduurzaamd kan 
worden. Er is contact gelegd met Avans studenten, nog zonder direct vervolg. Mogelijk komt er in 2018 een 
vervolg. Binnenkort is er contact met de gemeente Ommen om te praten welke mogelijkheden er binnen de 
gemeente zijn. De Provincie Overijssel leek interesse te hebben in ons park maar bleek een meer commerciële 
insteek te willen. Verzoek om de enquête in te vullen. Van de 100 leden hebben tot nog toe 19 gereageerd. De 
secretaris stuurt binnen 2 weken de enquête opnieuw naar de leden. Hetzelfde geldt voor de WIFI, ook hierbij 
het verzoek de enquête in te vullen. Eerder hebben 15 leden gereageerd. 
  
7. Financiële zaken 
Jaarrekening 2017; penningmeester Leontien van Deuren beantwoordt vragen over de financiële positie van 
ons park. De algemene reactie van de leden is dat de jaarrekening er goed uitziet. HW86 en HW100 konden de 
bestanden niet openen. Bestuur vraagt om bij een volgende keer even contact op te nemen met de secretaris. 
  
Vragen naar aanleiding van de financiële stukken: 
Mw. Sinkeldam (HW40): wat valt er allemaal onder de post 'inventaris'? Antwoord: tractor met grondbak, 

houtversnipperaar, tractor, maaidek, computer, aanleg Wifipark, LED lampen, maai- en veegmachines. 
Mw. Kuiper (HW68): de hypothecaire lening met rente van 6,95% is hoog. Is het mogelijk om een andere lening 
te nemen? Jurjen Zijlstra antwoordt: het huis is ondergebracht bij de Rabo. Er zijn geen andere opties omdat 
banken geen hypotheek willen geven aan een Vereniging. De Rabo bank is echter niet bereid om dit om te 
zetten naar een hypotheek met lagere rente. We kunnen hierin geen kant op.   



Mw. Kuiper (HW68): Valt een veranda onder de bestaande verzekering van de Vereniging of moet een lid dit 
zelf verzekeren? Jurjen Zijlstra: valt onder de opstalverzekering en gaat automatisch mee in de totale 
verzekering. 
Dhr. Ottens (HW98): De boekwaarde van huis1A is heel laag. Wanneer deze verkocht zou worden, krijgen we 
dan een belastingaanslag? Antwoord: ja. Penningmeester: het huis  is eigendom van de coöperatie en kan niet 
zelfstandig verkocht worden, het zal altijd bij de coöperatie blijven horen. Leontien van Deuren zal de vraag 
over afschrijving van de woning 1A ook voorleggen aan de accountant. 
Dhr. Houweling (HW6): Gezien de hoge kosten van de automatisering, wordt gevraagd naar het 
automatiseringspakket. Antwoord: drie huisjes hebben tbv de HW een Ziggo aansluiting voor internet en 
radio/tv.  De vereniging vergoedt de kosten voor de internetaansluiting en daarnaast wordt het stroomverbruik 
van de modem en de zendmasten aan deze leden vergoed.  
Voorheen werden deze kosten op de grootboekrekening "huisvestingskosten" geboekt echter om de exacte 
kosten voor de Wifi inzichtelijk te maken zijn deze kosten in 2017 geboekt op de grootboekrekening 
"automatiseringskosten", waar deze kosten ook thuishoren.  

  
Begroting 2018 en vaststellen parkkosten 2018.  Het bestuur stelt een verhoging voor van € 35,- van €530,- 
naar € 565,- per jaar. Er zijn geen leden tegen de verhoging van de parkkosten en het voorstel wordt unaniem 
aangenomen. Penningmeester meldt dat de verhoging bij de komende incasso zal worden geïnd. 
  
Verslag kascommissie: Dhr. Van Kampen meldt dat de kascommissie geen onregelmatigheden heeft 
geconstateerd en de jaarstukken heeft goedgekeurd. De commissie geeft decharge aan het bestuur. Het advies 
van de kascommissie is om een meerjaren onderhoudsbegroting op te stellen. Dhr. Van Kampen ligt toe dat de 
Vereniging geen reserves heeft en het afgelopen jaar veel kosten zijn gemaakt in verband met bosonderhoud 
(o.a. door de storm). Wanneer we volgend jaar weer met een storm te maken krijgen, zijn er geen financiën 
voor onderhoud. Het is noodzakelijk dat er een reserve aangelegd wordt. De vergadering is het hiermee eens. 
Volgens rooster treedt het 1e lid de heer Moraal af, wordt het 2e lid de heer Brussaard het nieuwe 1e lid en 
wordt het reserve lid de heer Van Kampen het nieuwe 2e lid. Als nieuw reserve lid meldt zich aan: mw. Ellie 
Kuiper (HW68). 
  
8 Terreinzaken (Ron Sinkeldam) 
Bosonderhoud: forse sneeuwval met schade aan m.n. De grove den. In januari een behoorlijke storm waardoor 
er veel bomen waren omgewaaid en aan 6 huisjes schade. 
Dit jaar zijn veel aanvragen gekomen van de leden om bomen te kappen. Met name Jan en veel leden hebben 
meegeholpen. Tonnie heeft daarbij altijd weer gezorgd dat  er koffie kwam. Staat er een boom met een oranje 
stip erop dan staat dit nog op de lijst om omgezaagd te worden. Het bestuur is  voornemens om volgend jaar 
wel het noodzakelijk onderhoud te doen maar is terughoudend bij nieuwe aanvragen. Het hout is aan de leden 
verkocht en dat wat over is, ligt opgeslagen aan de rand van het park en zal volgend jaar verkocht worden. 
Japanse Duizendknoop en de Reuze Balsemien gaan weer weelderig groeien. In het volgende bulletin zal een 
plaatje van deze twee woekeraars getoond worden. Er is flink gesnoeid in de laurierkers en er wordt verzocht 
om daar waar bamboe staat, deze uit de grond te halen.   
  
Mw. Kuiper (HW68): is er een onderhoudsplan wat betreft de nieuwe aanplanting? Jurjen Zijlstra: er wordt na 
de schouw samen met de bosbouwer besproken wat er weg moet en wat er weer moet worden aangeplant. Er 
worden elk jaar financiën gereserveerd voor de nieuwe aanplant. Aan de rand van het park, richting de akker, 
staan bomen over de greppel heen. De bewoners die hun huisje aan de rand  hebben, worden verzocht de 
struiken die over de greppel groeien, weg te halen. Wanneer dit lastig is een verzoek doen aan het bestuur. 
Advies van mw. Kuiper is om dit punt ook in een ballotagegesprek aan de orde te stellen. 
  
Voorzitter: uit de schouw is gekomen dat er een wildgroei aan het ontstaan is van losstaande schuren, 
houtopslagplaatsen, takkenheggetjes of nieuwe aanplanting welke de functie lijkt te hebben van een 
erfafscheiding. De voorzitter benadrukt dat we in het HHR met elkaar hebben afgesproken dat we geen losse 
schuurtjes of vergelijkbare bouwsels naast het huisje gaan bouwen. Er ontstaat discussie over wat er dan wel 
mag en wat niet. De voorzitter benadrukt dat overleg met je buren altijd handig is in dezen en het gezonde 
verstand te gebruiken. Als dat niet werkt kom dan naar het bestuur toe. Mw. Hartman (HW6) vraagt of het 
bestuur dan wil aangeven wat er wel mogelijk is. Het bestuur zal hierop terugkomen met richtlijnen. 
  



Mw. Blom (HW97) vraagt of er een veranda aan het huisje mag worden gemaakt. Dit moet worden 
aangevraagd bij de verbouwcommissie (via de secretaris). 
  

9. Voorstel statutenwijziging. 
Wanneer zich geen leden aanmelden om zitting te nemen in het bestuur willen we het mogelijk maken om 
bestuurlijke expertise van buitenaf aan te trekken. Deze mogelijkheid is in de statuten opgenomen. Bij de 
bespreking van de statutenwijzigingen voorafgaand aan de ALV in 2017 werd door dhr. M.J. Gordeau naar 
voren gebracht dat naar zijn mening met de thans mogelijk geworden benoeming van niet-leden in het bestuur 
de kans bestaat dat die buitenstaanders in samenwerking met één of meer andere bestuursleden de 
mogelijkheid zouden kunnen hebben onze vereniging “over te nemen”. Het bestuur denkt met de voorgestelde 
aanvulling in de statuten dit punt voldoende te hebben ondervangen. Het bestuur stelt voor artikel 35 lid 3 van 
de statuten van onze vereniging aan te vullen conform de ontwerptekst. Na enige discussie stemt geen van de 
aanwezige leden  tegen waaruit de voorzitter opmaakt dat de aanwezige leden vóór aanvulling zijn. Op dit 
moment van de algemene ledenvergadering zijn er te weinig leden om te stemmen, het quorum is niet 
gehaald, waardoor er een nieuwe vergadering wordt belegd en wel volgende week zaterdag 19 mei 2018 om 
10:00 in de schuur.   

  
10. Rondvraag 
Mw. Kuiper, HW68: kan er een ledenlijst komen met telefoonnummers en adressen? Secretaris kijkt dit na ivm 
privacy wetgeving. 
Dhr de Hoog, HW65: waardering voor de Nieuwsbrieven en volgend jaar gelijk een ander zaaltje. Bestuur is het 
daarmee eens. 
Dhr. Reinink, HW 23: hoe staat het met de speeltuin? Onlangs is er weer veel gewerkt aan het opschonen van 
het terrein en onderhoud van voetbalveld, de waterpomp wordt komende week geslagen en speeltuigen zijn 
verplaatst. 
Mw. Brandt, HW100: had geen mail gehad om mee te helpen. Graag het bestuur even mailen om te checken of 
het email adres klopt. 
Dhr. Gordeau HW27: houtverkoop en houtkachels en verduurzaming, is dat met elkaar te verenigen? CO2 
neutraal maar fijn stof is een andere zaak. We volgen de wet en de informatie hierover. 
Mw. Brandt, HW100: Gaat de forensenbelasting omlaag? Voorzitter: er zijn geen tekenen dat de 
forensenbelasting omlaag zal gaan maar het gaat zoals het er nu (2018) uitziet in ieder geval niet omhoog. 
Overleg hierover met andere parken en gemeente is echter noodzakelijk. 
  
11. Sluiting om 15:02 
  
Lezing 
Na de pauze heeft dhr. Johan Poffers, een gedreven natuurbeschermer en boeiend verteller, ons meegenomen 
in de toekomstige ontwikkelingen van de Vecht in het kader van de natuurontwikkeling “Ruimte voor de 
Vecht”. Vele mooie vogel foto's en een meanderende Vecht laten zien wat de toekomst van het Vechtdal kan 
worden. 
  

  

  

  

 


