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1. Wii zíe.ins. secretariaat.
Voor de meesten ven U fs dit de eersÈe vereningspost, dfe U van Uw nieurre
secreÈaris onËvangt. In verband met het aftreden van de Heer Veendam ís de
Heer Neerken (btrng.nr.49) op de laatste algernene ledenvergadering benoemd
als secretaris. MomenÈeel fs hiJ nog als elektrotechnicus werkzaarn in het
bedrijfsleven. Aan het einde van dit jaar zaL hij echter gepensioneerd
worden en hoopt hiJ wat Deer tijd voor de verenigÍng te krijgen. Ongeveer
gelijktijdig rnet zijn pensionering gaat hij verhuizen.
Met ingang van 1 november a.s. wordt zijn adres:

De Oudenhage 49
3817 HS Amersfoort

Al Uw mededelingen voor de vereniging, inklusief die voor het aanvragen van
verbouwingen, verkoop van gebruiksrecht, ettz. kunt U voorlopig sturen naar
het adres in Voorschoten en later naar Amersfoort.

2. Financien Van de penningneester.
In overeenstenning net artikel 7 van de Statuten heeft het bestuur het
inleggeld bij verkoop gebraeht op fl. 550,-. De administraÈiekosten bij
verko.,p zijrr gehandiiaafd op fl . l-50,-. irÌel-lich,c terr overvloede worciÈ er op
gelrezen, dat de notaris bij verkoop van een uitsluitend gebruiksrecht, de
contributie in dat jaar pro rata verrekent met de koper en de verkoper,
rekening houdend met reeds betaalde bedragen.
De notaris maakt vervolgens de contributie, of het restant daarvan, over
naar de vereniging sâmen met het inleggeld, de administratiekosten en
eventuele schulden aan de vereniging.
Het is dus niet nodig kort voor de verkoop nog contribuÈie aan de
vereniging over te maken, aangezien alle schulden bij het passeren van de
verkoopacte door de notaris worden verrekend.

3. Nieur.re notaris en overdrachtsorocedure
Notaris Keetell heeft zijn praktijk overgedragen aan Notaris Mr. J.R.D.
Deinr¡m. Het bestuur heeft besloten, het ledenregister lnee over te laten
gaan naer de nfeuwe notaris en althans voorlopig, niet van notariskantoor
te veranderen. Het adres van het nieuwe notariskantoor is:

Utrechtseweg 125, 3818 EG Anersfoort. tel-. 033-úÉ#¡.
Correspondentie adres: Postbus 574, 3800 Aì{ Amersfoort.

Mevrouw Il. Slijper, die reeds vele jaren de zaken van 'De Hongerige l{olf'
bÍj notarÍs Keetell heeft behartigd, ls nu in dienst biJ notaris Deint¡m en
is zeker bereld al Uw vragen t.a.v. Uw gebruiksrecht te beantwoorden.
Voor de goede orde nog even Íets over de spel-regels. Indien U Uw

gebruiksrecht wilt verkopen en U hebt een nieur¡e gegadigde gevonden, ís de
juiste en ook de sneLste methode om tot overdracht te komen als volgÈ:
U en Uw aspiranÈ koper schrijven een briefje naar de secretaris, waarin de
plannen worden rneegedeeld. De secretaris zaL dan de aspirant koper een
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kopie van de SÈatuten, het Huishoudelijk reglernent en een aanmeldings
formulier toesturerr. Door dit ingevuld en ondertekend terug te sturen,
verklaart hij Ín te sternmen rnet de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.
In een begeleidend schrljven zal de secretaris ook aangeven, met welke
bestuursleden het asplrant l1d contact op kan nemen voor een gesprek. Dit
gesprek dient en/oor om enerzijds de aspf.rant koper te informeren
betreffende de aard en gebruik ven ons park en anderzÍjds om het bestuur te
overtuigen, dat door toelatlng van het aspirant lid, de aard en karakter
van de buitenplaats niet sorden aangetest.
Inniddels vraagt de secretarfs aan de penninEmeester en aan het gasbedrijf
naar de uitstaande betalingen. Aangezien vaak op dat ogenblik nog niet
bekend is op ¡relke datum de acte bij de notaris zal passeren, kan het
gasbedrijf alleen een schatting naken van het verbruik en zal later een
exacte verrekeníng plaats vinden.
Zodra de scretaris het Íngevulde formulier van de aspirant koper
teruggekregen heeft en hij vanuiÈ het bestuur heË bericht heeft onËvangen,
dat het onderhoud met het aspirant lid naar tevredenheid is verlopen, za!
hij alle gegevens doorsturen naar de notaris, met de rnededeling, dat het
bestuur geen bezwaar maakt tegen de overdracht en rnet het verzoek de nodige
sÈappen te ondernemen voor het passeren van de overdrachtsacte.
ZoaLs U zich ongetwijfeld in kunt denken, is het voor alle parrijen her
besüe en meest effectieve om zich aan deze procedure te houden. Het bestuur
doeÈ dan ook een hartelijk beroep op U om hieraan mee Ëe werken.

4. Nieuw huishoudelÍjk reglenenE
Bijgaand ontvangÈ U een kopie van het gewijzigde Huishoudelijk Reglement,
zoaLs dat is goedgekeurd door de ledenvergadering van 16 december 1988. Urv
aandacht wordt speciaal gevraagd voor de bijlagen 1 en 2. Losse kopien van
de huurovereenkomst (biJlage 1) en van de artikelen van het H.R., die
betrekking hebben op het verblíjf op de buitenplaats, (bijlage 2) kunnen
bij de secretaris worden aangevraagd.

5. Terreincommissie
ToË grote vreugde van het bestuur heeft de Heer H.C. Nijhof (bung. 82) zich
bereid verklaard als derde nan zftÈing te nemen in de Terrein CommÍssie.
Zíjn adres is: Kluizeweg 208, 6815 EH Arnhem, tel.: 085-456963

6. Bosonderhoud Van de Terrein Conmlssie
Na 31 december a.s. zullen de kosten voor het onderhoud van de bomen worden
begroot. l{ocht U behoefte hebben aan het kappen/snoeien van bomen bij Uw
bungalow, w1lt U dåt dan voor die datr:m schriftelljk aan de Terrein
Comrnf.ssie doorgeven? (t{et biJvoeging van een eenvoudige tekening). U kunt
Uw verzoek sturer¡ naar het woonadres van l¡van de leden of deponeren in
brievenbus nr. 68 of 82 op de bultenplaats.
Graag ook even een plastic bandje om de stam. E.e.a. zal dan zorgvuldig
bekeken r¡orden in overleg met Fa. Heynans B.V.
Mocht U voor gekapt (haard) hout belangstelling hebben, wilt U dit dan
eveneens aan de Terrein Comissíe kenbaar naken. De houtprij s is
vastgesteld op fl. 30,- per n3.



3-

7. Vuilafvoer
Graag willen wij U er nogmaals op attenderen, dat de container aan de

ingang van het park bedoeLd is voor normaal huishoudafval. AIs U grofvuil
hebt, verzoeken wij U dit niet bij de container te plaatsen, maar naar de

rnrilstortplaats te brengen, gelegen even buiten het park ln de richting
Hardenberg. U kunt daar terecht net al Uw afval op werkdagen (helaas niet
op zaÈerdag) van 8.00 - L2.30 uur en van 13.00 - 16.00 uur.
De kosÈen bedragen slechts 15,L5 per 100 kg.

8. Afsluften voor de winter
Nu de wínter weer in aanÈocht fs, 1s het zaak om op tijd maatregelen te
treffen om bewriezing van de waterleiding te voorkomen. Ieder Jaar zijn er
toch weer leden, die te laat of onvoldoende het \tater afsluiten, aftappen
en de lefdingen uitblazen net alle nare gevoLgen van dfen. Laat U niet
verrassen door de vorst en neen tijdig Uw maatregelen!

9. JaarverEaderins l-990
Orn de leden in staat te stellen reeds ver van te voren hun seekends te
plannen, heeft het besÈuur'nu reeds de datum van de algemene
l-edenvergadering 1990 vastgesteld. De gekozen datr¡m is zaterdag 26 meí en
wel 's avonds om 8.00 uur in een zaal van het restauranÈ 'De Hongerige
l,lolf '. Dit is de zaxerdag na Hemelvaartsdag (24/5), dus een ideale
gelegenheid voor een lang weekend "Hongerige liolf".
Het bestuur hoopt dan ook oP een grote opkomst.

i0. Teiefoonlijsc
In het afgelopen jaar zíjn er vrij veel mutaties geweest in het
adressenbestand zo¡sel door verkooptransactíes als door verhuizingen van
leden. De secretaris heeft getracht zoveel rnogelijk de adressenlijst bij te
werken en ook de telefoonlijst. Deze Laaxste is in het verleden gemaakt en
afgegeven aan de toezichthouder en de terreincomnissÍe, zodax U snel
bereikt kunt worden ín geval er ongeregeldheden in of rond Uw bungalow
worden geconstaÈeerd. Momenteel ontbreken er een aantal nunners oP deze
lijst. De secretaris lreet niet of deze leden de genoende service niet
trensen of dat zij orn andere redenen niet op deze lijst voorkomen. Híeronder
treft U Uw adres aan, zoaLs dit momenteel in het adressen(verzend) bestand
(niec te verwarren net leden bestand) voorkomt met het telefoon nu¡nmer.

Mocht dít niet kloppen, of wÍlt U wijziglngen, stuurt U dan even een
berichtje aan de secretaris.

l':.,,'.i,, iiit'-i::i,:+iiäirti.':.i. i::i

iiii.l. älr.r i:. ir;i.!. l::i i i::¡t;i+iii :1. ;i
i::; 

ii: :.::, li:; i::¡ i:::' i.... t:l li'* t..t i..''.1 + i' i::l i,: ri
i l::: i ,, ll L..j,..ii::i--i::ii::i.':::....t1..¡Î:r




