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L. Toezichthouder (1)
Wij zijn blij U te kunnen meedelen, dat de maatschap Kat zic}:
bereid heeft verklaard, om, tenminste zolang de onderhandelingen
duren, de funktie van toezichthouder weer te vervullen. Leden,
die de sleutel van hun bungalow hebben teruggehaald, kunnen deze
nu weer terugbrengen.

2. Toezichthouder (2)
Op de Algemene Ledenvergadering van 4 j an. j . i.. hebben de
aanwezigre leden zic]:¡ uitgesproken voor het volgende tweesPoren
beleid:
1. Een plan te ontwikkelen voor een toezichthouderswoning, dat

zowel voor de vereniçring a1s de maatschap Kat als ook voor de
gfemeente Ommen acceptabel is.

2. Tegelijkertijd uit te zten naar een andere toezichthouder,
die eventueel de funktie van de maatschap Kat over kan nemen.

De uitkomst van beide opties zu11en aan de ledenvergadering
worden aangeboden.

3. ToezÍchthouder (3)
AIs mogelijkheid van een andere Loezichthouder kunnen we denken
aan een lid van de verenisins of aan iemand buiten de verenisins.
Het bestuur wi I çÍraaçr beid.e moge t i jkhed.en verder onderzoeken.
Hebt U interesse om in aanrnerking te komen voor Loezichthouder,
dan kunt U zic}l, voor zover U dat nog niet hebt gedaan, bij de
secretaris aanmelden. Ook kunt U, indien U belangstellins hebt,
bij hem inlichtingen krijgen, wat het toezichthouderschap
inhoudt. Uw aanmeldins moet wel voor eind maart binnen zijn.

4. Alqemene Ledenvercraderinc
De eerstvolgende Algemene Ledenvergaderinçr zal, onvoorziene
omstandigheden daargelaten, gehouden worden op zaterdag 23 mei
a.s. om 2O.00 uur in het restaurant 'De Hongerige Wolf'. Op die
vergadering hoopt het bestuur met nadere voorstellen te komen
betreffende de Loezichthouder.

5. Permanente bewonins
ZoaIs in de rondvraagr op de laatste Algemene Ledenvergadering
reeds naar voren kwam, is de gemeente Ommen heel erg gekant
tegen permanente bewoning van recreatie woningren. Deze woningen
mogen uitsluitend als tweede woning voor recreatieve doeleinden
worden gebruikt. Momenteel werkt de gemeente aan een versoepelins
van de beperkende bepalÍngen ten aanzien van het gebruik van de
woningen gedurende het wintersetzoen. Dit houdt echter geenszins
in, dat er in de toekomst een wijziging komt in het standpunt van
de gemeente ten aanzien van de permanente bewoning.

6. Pomp/f iiter installatie kinderbadje
Nu besloten is het kinderbadje te transformeren in een zandbak,
is de bestaande pomp/f Ílterinstaliatie niet meer nodis. Indien U
interesse voor deze installatie hebt, kunt U dit melden bij de
terreincommissie (Heer Regterschot) . ItIe i d,ient U de gehe Ie
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instailatie inklusief het hok, waarin deze Ís opsesteld, mee te
nemen en het terrein op te ruimen en in de oorspronkelijke
toestand achter te laten.

7- Gas iif (1)
Primagaz, onze leverancier van propaangas, heeft ons meegedeeld.,
dat de gastank dit jêar weer gekeurd moet worden. Dit om na tegaan, of nog aan de in de wet gestelde eisen wordt voldaan. Zodra
de data van de keuring bekend zijn, volgen hierover nadere
medede I ingen.
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering was er weer een
aantal vragen over het prÍjsniveau van het door ons gekochte gas.
Ter verduidelijkins daarom het volgende:
Aardgas heeft een kalorische waarde van 7400 Kcal per m3, terwij I
dit voor propaangas 5688 Kcai per iter bedraagt, hetgeen
ongeveer vergeiijkbaar is met k m3. Daarom is één m3 propaangras
vergelijkbaar met (4 x 5688 : 74oo) 3 m3 aardgas, hetgeen eenprijs betekent van 3 x f 0,54 : f 1.,62.
In het afgelopen jaar varieerde de prÍjs van het propaangas per
af leverÍng van f 1,65 tot f 2,93 per m3. De reden van deze grrote
schommelingen is ons ten enenmaLe onduidelijk en onverklaarbaar.

Gasbe (2)
Die Ieden, die een onderhoudskontrakt via het sasbedrijf hebben
met de firma Backers uit Ommen moeten wij meedelen; dat deze
firma zich çrenoodzaakt zag om de prijs van het onderhoud. te
verhogren met f 10,-. Gezien het geboden service niveau is dit een
redeiijke verhoging te noemen
De gasmeters, riie tot nu toe eigren,C.orn',¡an Primagre.z wa-ren, zijn nu.
het eigendom geworden van de vereniging. Hierdoor kon een flinke
besparÍng worden verkregen. In greval er storingen met Uw meter
optreden, wordt u vriendelijk verzocht kontakt op te nemen met
het gasbedri j f (Heer v. d. !{oude) .

9 - Nieuw Burcre 1i ik hretboek
Per L j anuari 1'992 is het gedee lte van het Nieuw Burge I i jk
Itletboek, dat o . a. hande lt over koop en verkoop van onroerendgoed, in werking getreden. Een verkoper van onroerend goed wordt
hierin verPiicht om aan de koper duidelijk te maken, welke lasten
en verPlichtingen er ten aanzien van het verkochte goed bestaan.
Zo zult U een koper vroegrtijdig moeten informeren over de
Statuten en het Huishoudelijk regrlement van de vereniging en
welke verplichtingen het lidmaatschap met zich mee brengt. Ook
zult u hem in kennis moeten stellen van alIe gebreken, dÍe aan
het verkochte goed kleven en zult u hem moeten wijzen op de
mogelijkheid van bodem en/of grondwaterverontreiniging (septic
tank) en de konsekwenties, die dit in de toekomst kan hebben.(b.v. aansluiting oþ de riolerinçr).
10. Terreincommissie
De firma Heymans zal één dezer dagen beçrinnen met het omzagen van
de gemerkte bomen. Het verdÍent aanbeveiins om niet alleen bomen
weg te laten halen, maar ook regelmatig voor herbeplantins te
zorgen. HÍervoor zal de firma Heymans adviezen geven. Voor zoverdit herbeplanting rond de bungalows betreft, streeft het bestuur
er naar, om deze adviezen te vermelden op de individuele
woningschouwbriefjes, die met de jaarstukken worden meegestuurd.
Het bestuur wil graag, dat u deze adviezen, zo goed als in uw
vermogren list, zult opvolgen.


