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1. Afsluiten voor de winter
Nu de winter n¡eer voor de deur staat, willen wi j U
herinneren om tijdig Uw waterleiding af te sluiten
uit te blazen. Ook verdient het aanbeveling om wat
afvoer van wastafel en gootsteen en in de W.C. pot
stukvriezen te voorkomen. Bevriezingsschade wordt
gedekt door de verzekering.

2. Ooname termeters
Het is regel dat de wMo in de laatste weken van het jaar de
watermeters opneemt. omdat veel meters dan zijn ingepakt tegenvorst is dit een hele klus. Daarom is de maatschap Kat nu reeds
begonnen met het noteren van de standen, voor zovet dat in hun
vermogen 1igt. Twijfelt u eraan of uw watermeter is opgenomen,noteert u dan zelf de stand voor u de meter inpakt. u wordt
verzocht de stand, samen met uw bungalownummer, op een briefje
te leveren bij de heer Kat of in de brievenbus van het bestuurhet terrein te deponeren.

3. Bosonderhoud
Indien u graag een boom of struik in de omgeving van uw bungalowgekapt of gesnoeid wilt hebben, kunt U dit schriftelijk melden, metbijvoeging van een eenvoudige tekening, bij de terreincommissie.(Dhr. Nijhof, bung.BZ).U kunt Uw schriftelijk verzoek ook kwijt in
de bestuursbrievenbus op het terrein. Graag ook even een plastic
bandje om de betreffende boom of struik.
Let wel: A1leen een bandje is niet voldoende.
Mocht u voor gekapt (haard)hout belangstelling hebben, dan kunt udit ook bij de heer Nijhof kenbaar maken.

4. Gasvoorzienins
, Momenteel zijn er ruim 70 bungalows overgezet op aardgas. Hierdoor/ is het verbruik van propaangai aanzienlijt ,r"r*inderd. Het kontrakt

met Primagas zar per eind 1995 worden oplezegd. De gastank zal
daarna zo spoedig mogelijk worden verwijderd. Uw oude gasmeter kunt
U inleveren bij de heer Nijhof (bung.82). Deze meters zulLen aan de
meest-biedende worden verkocht .
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5. Opstalverzekering
Door verbouwingen en uitbreidingen van de bungalows gaan de
onderlinge herbouwwaarden steeds meer van elkaar verschillen.
penningmeester heeft hierover onlangs een gesprek gehad met de
verzekeraars. De uitkomst van deze gesprekken kunt u vinden op
achterzijde van dit bu1letin.
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6. Aleemene Lede versaderine 1995
AlhoeweL deze nog niet definitief is vastgesteld, trachten we de
Algemene Ledenvergadering 1995 te houden op zaterdag 6 mei in het
restaurant 'De Hongerige wolf'. Aanvang 20.00 uur. (Dit is de
zaterdag na de bevrijdinesdag). voor mensen, die erg bezet zijn, is
het misschien goed deze datum vast te noteren.



Verzekerde waarde
In de afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd met het Bouwfonds
Hypotheken bv te Hoevelaken. VÍa hen heeft de Coop.Vereniging een
extra uÍtgebreÍde gebouwenverzekering afgesloten met Aegon
Schadeverzekering NV.
DÍe gesprekken hebben geteid tot vaststelling van de volgende
verzekerde waarden:
bungalows nrs. 4,7,

39 , 4'I , 48 ,50 ,54 ,55
75,76,79 ,80,84,85

44

LL , L6,
, 56, 58
, 88, 89
bunga

1.8, 19,20, 22,26, 27, 33, 34, 35, 37
, 60, 6L, 63, 67, 69,7L,73,74,
,93,95,96,97 ,99, L00
lows a NLG 79.000.- per bungalow

bungalows nrs . 2 ,3 ,5 , L2 , L3 , L4 , L5 ,2L ,23 ,24 ,25 ,28 ,29 ,30 ,36 ,
42, 43, 44, 45, 46,51, 53,57,59,62, 64,65, 68,77,9L,94

3L bungalows a NLG 83.500.- per bungalow

bungalows nrs . 9,3L,32,38, 4L,52,66,78,83, 86,87,90,92,98
L4 bungalows a NLG 88.000.- per bungalow

bungalows nrs . 6,L0,L7,70,72,8L
6 bungalows a NLG 92.500.- per bungalow

bungalows nrs. L, I ,40 ,49 ,82
5 bungalows a NLG 101.500.-per bungalow

Voor de goede orde wordt opgemerkt, dat in de "kale" waarde van
NLG 79.000.- begrepen zijn enkele uitbreidinqen van de Ínterne
voorzieningen.Daartoe te rekenen een luxere keuken, dubbele
beglazing, centrale verwarming etc.
De bouwkundige uitbreidingen zijn als volgt geclassificeerd:

halve woningbreedte, houten constructie, l0 kub.mtr NLG 4.500.-
gehele woningbreedte houten constructie,2O kub.mtr. NLG 9.000.-
uitbreiding, stenen constructie, 30 kub.mtr. NLG L3.500.-
uitbreiding, stenen constructie, 50 kub.mtr. NLG 22.500.-

De extra verschuldigde verz.premie bedraagt daarvoor resp. NtG 5.-
, 9.-, L3.-, 2L.- per jaar en wordt tegelijk met de jaarlijkse
contributie in rekenÍng gebracht.

Met Aegon is overeengekomen " dat individuele verbeteringen tot
een totaal bedrag van max. F.50.000.- niet apart dienen te worden
aangemeld.Uiterlijk op L december van ieder verzekeringsjaar dÍent
door de vereniging een opgave van de verbeteringen per woning aan
de maatschappij te worden verstrekt".
Onverlet bfijft uiteraard van kracht de verplichting van elk lid
om vooraf schriftelijk toestemming van het Bestuur te vragen voor
een voorgenomen verbouwing (art. L4 Huish.Reglement) .

Indien u van mening bent dat uw bungalow anders geclassÍficeerd
zou moeten worden dan hierboven vermeld dÍent u dat (alleen
schrÍfteliik) aan de penningmeester door te geven.
Dat dÍent dan te gebeuren voor 25 november a.s. anders kan de
penningmeester de opgave aan Bouwfonds Hypotheken nÍet tiidig
verzorgen. U dient we1 te bedenken, dat de Coop.Vereniging de
verzekeringnemer is en dus met de door u gevraagde wijzigÍng
akkoord dient te gaan. Ook het basis bedrag van NLG 79.000.- staat
niet ter discussie.
Zoals u weet is het adres van de penningmeester:

de Hr.F.Terwee, Urs.van Raesfeltlaan 15, 6994 BA De Steeg.


