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1. Alqemene ledenversadering
De jaarlijkse algemene ledenvergadering zal dít jaar gehouden worden op
zaterdag, 26 mei om 20.00 uur in het restaurant 'De Hongerige lVolf '.
Het bestuur hoopt, dat velen van U daar aanwezig kunnen zijn. Een
uitnodiging met een agenda en bijbehorende stukken zal U tijdis worden
toegezonden. Indien U die avond verhinderd bent, kunt U, door een
schriftelijke machtisins af te geven, zich door een ander lid laten
vertegenwoordigen. Een gevolmachtisde kan echter niet meer dan 3 }eden
vertegenwoordigen, terwij I bestuursleden niet als gevolmachtigden
kunnen optreden.

2. Vakature in het best.uur
r Door steeds drukkere werkzaamheden in haar dagelijks werk heeft Mw. C.
Krikke haar funktie in het bestuur moeten opgeven. Het bestuur vindt
het jammer haar konstruktieve bijdrasen in het vervolg te moeten
missen, maar kan haar motieven volledig aanvoelen. Intussen ziet het
bestuur zich wel gekonfronteerd met een vakature. ïlie van de leden kan
en wil ons helpen? In verband met de huidigre samenstellins van het
bestuur wordt aan een vrouerelijke kandidaat de voorkeur gegeven. !üat
zou het fijn zijn, als op de komende algemene vergadering ee¡r kandidaat,
kan worden voorgresteld! Voor nadere inlichtingen en voor aan¡neldins kan
men terecht bij de voorzitter of de secretaris.

3. Kont,rakt toezichthouder
Eind vorig jaar is met de Heer Kat een kontrakt afgesloten betreffende
de taken van het toezichthouden op onze buitenplaats. Gedurende vele
jaren heeft de Heer Kat de funktie van toezichthouder reeds op een
voortreffelijke wijze vervuld. Met, deze overeenkomst zijn deze taken nu
formeel geregeld. Het is misschien goed te vermelden, dat dit kontrakt
alleen greldt voor het toezichthouden op het terrein met alle daarop
gelegen woningen. Individuele service van de Heer Kat aan leden zoals
b.v. het aanmaken van de kachel of het aftappen van de waterleidins
vormen gteen onderdeel van het kontrakt en moeten, indien men dit wenst,
privé met de Heer Kat worden geregeld. Ook de verhuur vormt geen
onderdeel van het kontrakt.

4. Stormschade
De storm van januari heeft een ware ravage aangericht op de
buitenplaats. Al le $¡egen en paden rraren af gesloten door omgeval len
bomen. Ook de toegangsweg was geheel gesperd maar is 's avonds laat nog
door de Heer Kat weer vrij gemaakt,. De terreincornrnissie heeft met
medewerking van een aantal vrijwilligers deuren, terrassen en paden
toegankelijk gemaakt. De schade aan de woningen bleef selukkigr beperkt
en is inmiddels gerepareerd. De kosten hiervan bedragen ca. f 3000,- en
zijn Ínmiddels door de penningmeester bij de verzekering ingediend.
Veel dank aan ieder, die spontaan hulp geboden heeft!
Het bos heeft helaas veel me_er te lijden gehad. Zo'n 80 à 90 bomen zíjn
gesneuveld, meest grote grove sparren maar ook enkele mooie
sitkasparren. Het verwijderen van de omgrevallen bomen wordt geschat op
câ. f 9000,:.
Nu het bos zoveel bomen heeft verloren en de vereniging reeds hoge
kosten heeft door deze schade, heeft het bestuur besloten het
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jaarlijkse kappen en snoeien drastÍsch te beperken. Het bestuur hoopt,
dat U onder deze omstandigheden er begriP voor op kunt brengen, dat er
dÍt j aar maar in zeer beperkte mate uit,voering wordt çfegeven aan Uw kap
en snoeiverlangens.

5. Schoorsteen vegen
Regelmatig schoorsteenvegen is een verplíchting, die gesteld wordt in
elke brandverzekeringspolis. Dus ook in die voor de buitenplaats. Het
bestuur verzoekt dan ook een ieder, díe een schoorsteen in gebruik
heeft voor het stoken van een open haard of kachel, deze jaarlijks te
lat.en vegen.

6. Vui Iafvoer
Gaarne wi I het bestuur nogrmaals Uw medewerking inroepen voor de
afhandeiins van huisvuil. De cont,ainer geplaatst aan de ingang van de
buitenplaats is voor de afvoer van het normale huisvuil. U wordt
vriendelijk verzocht te zorgen, dat híer geen chemisch afval zoals
resten verf of beits, thinner, terpentine, peut, batterijen en
dergelijke in terecht komt,. Dit chemisch afval kunt U inleveren bij de
terreincommissie of thuis bij de chemowagen.
Door de steeds scherpere controle op de inhoud van de container bij het
vuilverwerkingsbedrijf kunnen wij anders in grot'e problemen komenl
Ook is deze container niet bedoeld voor grof vuiI, zoals bedden,
stoelen, gasstellen, enz. Indien U zich wilt ontdoen van dit grof vui1,
wordt U verzocht diL zelf even weg te brengen naar de vuilverwerking
enige kilometers in de richting Hardenberg.
Hetzelfde als omschreven voor grof vuil seldt ook voor afval ontstaan
gedurende verbouwingen. üiiI ieder, die een verbouwing uitvoert, zorgen
dai hei afval af gevoerd. wordt near een legale êfl'al.stortplaats of
verwerkingsbedrij f .

7. Gasprij s:
De gasprijs is momenteel danis aan het stijgen. Bij de laatste levering
van gas werd ons een prijs van f 1,83 berekend. Het is moeilijk
voorspelbaar, hoe de prijs zich Ín de naaste toekomst zal ontwikkelen.
Dit is dan ook de reden, dat onze penningrmeester gasbedrijf voor het
geschatte verbruik voor het komende seizoen een prijs van t L,85/m3
heeft berekend.

8. PTT br ievenbussen
Op verzoek van de PTT za1 de terreincommissie de PTT brievenbussen
binnenkort op volgorde en in een nette rij opstellen. ltlillen leden, die
overrdegen om een bríevenbus aan te schaffen, kontakt oPnemen met de
terreincommissie, zodat deze nu vast plaats kan reserveren om latere
verschuivingen te voorkomen?
Een brievenbus kunt, U tegen betat ins verkrijgen op het postkantoor te
Ommen.
Indien U Uw brievenbus weghaalt omdat U een bepaalde periode niet op de
buitenplaats denkt te komen, wiit U dan het postkantoor in Ommen dit
laten weten, zodat men Uw post naar een ander adres kan doorsturen?

9 - Telef oo rs in Ommen

Vanaf half februari heeft het, telefoondistrict Ommen (0529L) een vijf
cijferig abonnee nummer systeem ingevoerd. AIle bestaande nummers in
dit district hebben er een 5 voor gekregen. Voor noodgevallen doen wij
U bijsaand een lijst met belangrijke adressen en t,elefoonnummers
toekomen.

maart 1990


