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1. Terreincommrssie
okt. r97

heeft de heer Nijhof moeten bedanken alsOm gezondherdsredenen
bestuurslid en aanspreekpunt van de terreincommissie. Ook vanaf deze
plaats willen wij hern hartelij k danken voor het vele werk dat hij in
de afgelopen jaren voor de vereniging heeft gedaan. Wij hopen dat hij,
ondanks zijn gezondheidsproblemenr nog jarenlang samen met zijn vrouw
van het verblijf op de buitenplaats kan genieten.
Zíjn taak als contactadres van de terreincommissie
mevrouv\r Donath (b.53) .

Verheugd kunnen wij U meedelen, dat de heer Rodink
gevonden om de terreincommissie te versterken.

(b.86) bereid

is overgenomen door

is

2. Opname watermeters
Ããnlét-lnde van het j aar worden de standen van de watermeters
opgenomen. Wanneer deze meters zijn ingepakt, is dit een hele toer.
Daarom het vriendelijke verzoek van de heer Kat, om vóór 1 november
zelf de stand van de watermeter op te nemen en deze samen met Uw naam
en bungalownummer op een velletje papier te noteren. U kunt dit
papiertje zonder meer deponeren in ziin brievenbus.

3. Bosonderhoud
@eftdeterreincommissieUweerdemoge1ijkheidombomen
of struiken die U in de weg staan, t€ laten kappen of snoeien. Wilt U

hiervan gebruik maken dan moet U dit vóór 1 december a. s. schriftelij k
opgeven bij mevrouþ¡ Donath (b.53). Laat Uw verzoek vergezeld gaan van
een eenvoudige schets, die de lokatie van de te kappen bomen aangeeft.
Bovendien dient U ook een plastic bandje om de stam of tak te knopen.
Uw aanvraag zal- zorgvuldíg bekeken worden in overleg met het
bosbouwbedrijf, de firma Noest, die ons adviseert op het gebied van
beplanting. Let wel; een plastic bandje alleen is niet voldoende, U

moet het ook schriftefijk aanvragen!
Mocht. U voor gekapt (haard) hout belangstelling hebben, dan moet U dit
erveneens op korte termijn opgeven aan mevrouw Donath.

4. Ambulancedienst, s oedmel-din n via tel. II2
ôñvLL f regen wij een brief.ance ens a p aa ean

Hierbij deelde men ons mee, dat het enkele malen is voorgekomen' dat
bij aañkomst in een bungalowpark er geen opvang kl-aar stond, waardoor
heÉ veel tijd kostte om de plaats van bestemming te vinden. Een ieder,
die om ambulancehulp verzoekt, wordt dringend gevraagd om te zorgenl
dat er iemand bij de ingang van de buitenplaats staat om de weg te
wijzen. Bij voorkeur met fiets of auto, zodat geen kostbare tijd
verloren gaat.

5. Opstalverzekering
@it jaar verbouwd, dan dient U de verhoogde
herbouwwaarde-vóór half november schriftetijk op te geven aan de
penningmeester, de heer F.Terwee, UrS.v.Raesfel-tlaan 15' 6994 BA
be Steeg. De penningmeester moet uiterlijk op 1 december, aan de
verzekeiingsmãatschappij doorgeven, welke verbouwingen in het lgPende
jaar hebbeñ plaatsgevònden. De verzekerde waarde voor de betreffende
Éungalows wordt aañgepast en in geval van calamiteit kan aanspraak
gemaakt worden op de verhoogde waarde.



De extra premie die hiervoor wordt berekend, wordt U als toeslag op de
contributie in rekening gebracht.

6. Algemene Ledenvergadering 1998
Ledenvergader ing
Hongerige Wolf".

1. Schoorsteen vegen
Het bestuur wil U met klem wijzen op het bepaalde in Art..13 lid 2b.
Hierin staat dat het rookkanaal- van een open-haard of kachel tenminste
éénrnaal per jaar dient te worden geveegd. Schade, ontsLaan door
schoorsteenbrand, worden vaak niet vergoed door de verzekering.
In zo'n geval zaL het bestuur het. lid, dat nalatig is geweest,
aansprakelij k stellen.

8. Melden bewoning van de bungalow
Om de toezichthouder in staat te stellen z ijn werk goed te kunnen
doen, dient hij te weten wanneer een bungal-ow bewoond wordt door
iemand anders dan het lid. Hebt U Uw bungalow zelf verhuurd, of in
bruikleen g'egeven aan familie of vrienden, meldt dit dan even aan de
heer Kat, zodat hij weet, dat zích "goed vo1k" in Uw bungalow bevindt

9. Zondag'srust
ZoweL een aantal omwonenden als bewoners van ons park hechten veel
waarde aan de zondagsrust. Graag doen wij een beroep op U allen om
hier rekening mee te houden als U klusjes buitenshuis te doen hebt.

10. Bestuurswisseling

Voorlopig is de Algemene
23 mei in Restaurant "De
Hemelvaartsdag.

1998 gepland op zaterdag
Dil is de zaterdag na

Ledenvergadering is Uw secretaris aftredend.
dan 9 jaar bekleed en vindt het tijd worden om

0p dé komende Algemene
Hij heeft deze functie
zich terug te trekken. Hij stelt zich dan ook niet herkiesbaar. Het
bestuur zoekt nu naar een opvolger. I¡,/anneer iemand van U belangstel-
Iing heeft in deze interessante functie wordt h:-j/zL1 uitgenodigd
contact op te nemen met één van de bestuursleden.

11. Parkeerplaatsen
Het autobezit van de Nederlanders en dus ook van onze leden en hun
famitie en vrienden neemt nog steeds toe. We merken dat aan de
parkeerplaatsen op de buitenplaats. Steeds vaker blij kt dat de ene
parkeerplaats per bungalow niet meer toereikend is. Hierdoor is er een
toenemende vraag naar I'Brr plaatsen. Vaak zí)n deze ook al- bezet
waardoor men met parkeerproblemen te kampen krijgt. Er zijn een aantal
oplossingen te verzinnen. Zo kan het aantal "Brr plaatsen worden
uitgebrei-d. Dit gaat echter ten koste van het bosgebied. Deze
oplossing ís dus niet erg aantrekkelijk. Een andere oplossing is om af
te stappen van de vaste parkeerplaatsen. Door de betrekkelijk lage
bezettingsgraad in ons park zijn er altijd plaatsen die niet gebruikt
worden. Tot nu toe mag hierop niet worden geparkeerd omdat deze
plaatsen bij de bungalows horen. Als dit systeem losgelaten wordt,
zodat. elke bewoner van het park ziln auto kan parkeren op elke vrije
parkeerplaats, worden de plaatsen beter benut en zaL er hoogst-
waarschijnlijk geen tekort meer zijn.
Als bestuur aarzelen wij over deze rigoreuze aanpassing. Daarom willen
wij graag Uw idee horen. vfij nodigen U uit om Uw mening hierover te
sturen naar de secretaris of toe te vertrouwen aan de bestuursbrieven-
bus op de buitenplaats.

J. Neerken


