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1. Àf slrriten
Na een fijne zomerperiode staat de winter e/eer voor de deur. Het
is zaak om tijdig maatregelen te treffen om bevriezingen te
voorkomen. Laat U niet verrassen door de vorst maar sluit op tijd
de watertoevoer af en blaas de leidingen uit. Door wat zout in de
afvoer van gootsteen en wastafel en in de IdC pot te strooÍen
voorkomt U dat deze stukvriezen. Bevriezinçrsschade wordt niet
gedekt door de verzekerins of door het onderhoudskontrakt.

2. Jaarversaderins L992
Het bestuur heeft nu reeds de datum vastgesteld van
eerstvolgende Algemene Leden Vergadering. Deze verçradering
gehoud.en worden op zaterdagavond 23 mei L992 om 8.00 uur in
zaal van het restaurant 'De Hongerige Wolf'.
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3. Bosonderhoud
Ais U bij Uw bungalow bomen gekapt of gresnoeid wilt hebben, kunt
U dit voor half december schrif telijk doorgreven. (Met bijvoeging
van een eenvoudige tekenins). U kunt Uw verzoek sturen naar het
woonadres van één van de leden van de terreincommissie of
dePoneren in de brievenbus van de vereniging op de buitenplaats.
Graag ook even een plastic bandje om de stam. E.e.a. zal dan
zorgvuldis bekeken worden in overleg met Fa. Heymans BV.
Mocht U voor gekapt (haard)hout bel.angsteiting hebben, wiit U dit
Can eveneens aan de t,erreinconmissie kenbaar maken. De houtprijs
is vastgesteld op f 30,- per m3. De opbrengst komt ten goede aan
de post 'Onderhoudsreserve' .

4. Dankbetuiqinq fam. Reqterschot
Langs deze weg wi I Ien wij aI le buitenplaatsbewoners harteiijk
danken voor het mede leven en de grote be langste i I ing getoond
tijdens de ziekLe van Henny. Veel post, telefoontjes en bloemen
mochten wij van U ontvangen. Noçrmaals hartelijk dank. Vfij hopen
er voigend jaar weer gezond bij te zijn op de buitenplaats.
u groetend' 

Henny en Henk Regterschot
ciÞ arke l^tii+^ n rla r¡arlr¡v¿la

De terreincommissie wiI U er nogrmaals op wijzen, dat het niet is
toegestaan om met auto's of aanhançnragens buiten de verharde
wegen te komen. SpeciaaI aannemers, gasten en huurders overtreden
deze rege I nogal eens . Vorig j aar werd ze lfs een autogesignaleerd, die op de septictank naast een huisje stondgeparkeerd. Behalve dat hierdoor het terrein wordt vernield,
kunnen ook heel gemakkelijk ieidingen en kabels, die vaak ondiep
in het terrein liggen, worden beschadigd.

6. Overdrachtspro edure bi i verkoop
i nd j.en U Uw gebruiksrecht hebt verkocht, moet U dit per brief ,
waarin U de ndam en het voi ledis adres van de aspirant koper
verme 1dt, cioorgreven aan cie secretaris. De secretaris zaI de koper
dan een danmeldingrsformuiier voor het Iidmaatschap en de Statuten
en het HuishoudeiÍjk Reslement van de verenigingr toesturen. Ook
zaI hi j aanEreven, met we 1ke bestuurs Ieden het asp irant I id
kontakt op kan nemen voor een gesprek. Dit gesprek dient
e^erzijds om het aspirant Iid te informeren betreffende de aard



en s'ebruik van ons park en anderzijds om het bestuur te
overtuigen, dat door toelating, de aard en karakter van de
buitenplaats niet wordt aangetast.
Zodra de scretaris het i,ngevulde f ormulier van de aspírant koper
teruggekregen heeft en hij bericht heeft ontvangen, dat het
onderhoud met het aspirant Iid geen bedenkingen heeft opgeleverd,
zal hij de notaris melden, dat het bestuur geen bezwaar heeft
tegen d.e overdracht.
Inmiddels moet een afschrift van het koopkontrakt naar de notaris
worden gezonden, zodat deze in staat is de overdrachtsakte op te
stellen. U doet er goed aan om in dit koopkontrakt als één van d.e
ontbindende voorwaarden op te nemen, dat de koop alleen doorgaat,
indien de koper aIs lid van de verenising wordt geaccepteerd.
u kunt rechtstreeks met de notaris overleggen, wanneer de akte
zal passeren.
Aangezien de stand van de gasmeter op de dag van de overdracht
moet worden opgenomen, wordt bij de overdracht uitgegaan van een
schatting en za1 Iater een exacte verrekening plaats vind.en.

7 - Nuttiqe we en bii verkoop-
Aangezien bezoekers regelmatis bij leden van de terreincommissi.e
vragren naar te koop staande huisjes is het goed, als deze mensen
op de hoogte zijn, dat U Uw huisje wilt verkopen.
Een vlotte verkoop kan bevorderd worden, v¡anneer het huisje in
een prima staat van onderhoud verkeert. Ook een goed onderhouden
omgeving speeit hierbij een grrote roI.
vraag van uw makelaar, dat hij aspirant kopers goed ontvangt en
serieus rondieidt. Accepteer niet, dat de sleutel meegegeven
wordt, zonder verdere begeieidins.
Ga uit van een vraagprijs, die in overeenstemming is met, het
huidise prijsniveau voor vakantiewoningen.

8. Parkeerp laatsen
Nog steeds komt het voor, dat auto's worden achtergelaten opparkeerplaatsen, die bij andere huÍsjes horen. De rechtmatige
eigenaar vindt bij aankomst zijn parkeerplaats bezet, wat erg
vervelend is. I^/iIt U er bij Uw gasten of huurders op aandringen,
dat zij zich ook aan deze regels van de buitenplaats houd.en.
Deze voorschriften zijn opgehangen in het mededelingenkastje,
zodat U ten alien tijde een eventuele overtreder hierop kunt
wijzen. Ook staat dit duideiijk omschreven in het Huishoudeiijk
Reslement, art. L6 par. 3.

9. Aanieg van rioiering
Gezien de strengere mi l ieuwetgeving zu I len wi j door de gremeente
Ommen op een gegreven ogenbiik verplicht worden om onze huisjes
aan te sluiten op de algemene riolering. Hiervoor moet een
buizenstelsel aangelegd worden op de buitenplaats. Bovendien
moeten wij de gemeente ommen, naast een jaarlijkse heffinçr,
eenmal.ig aansluitkosten betalen. Volgens een voorlopige raming,
zullen de eenmalÍse kosten per huisje ca. f 3500,- bedragen.
GeLijktijdise aansiuiting op het GAZO gasnet kost d.an nog eens
ca. f 1,6 00, -. Af hanke Ì i jk van Uw apparatuur, komt hier semidd.e Id.
nog eens ca. t 75A,- bij voor de ombouw.
Het bestuur voert geen aktief beleid. in d.ezen gezien de hoge
kosten maar voorziet, dat wi j hier op een gregeven os.enbl ik niet
meer onderuit kunnen. Er za i gestreef d word.en naar d.e
voorde L isste op iossing en ook zal gekeken worden naar
f inancieringsmoge I ijkheden.
zodra hierover meer bekend is, zaI ð,eze zaak op een
Iedenvergadering uitgebreid aan de orde gesteld. worden.
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