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1. Alsemene Lede versader ine '1.997

De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 10 mei
a.s. in het restaurant 'De Hongerige Wolf', aanvang 20.00 uur. Deze datum is
gekozen omdat het de zaterdag na Hemelvaartsdag is. Uit ervaring weten we dat
er op dit week-end altijd veel leden op de buitenplaats zijn. We hopen dan ook
dat het een goed bezochte vergadering zal worden.

2. Hoogte hypotheken
Op advies van de notaris heeft het bestuur besloten om met directe ingang de
hoogte van de derden-hypotheek, als aangegeven in Art.11 lid 2 van de
Statuten, voorlopig vast te stellen op 65% van de waarde van de woningen,
zoals die is vastgesteld door de gemeente ten behoeve van de gemeentelijke
belastingen. Deze waarde staat vermeld op Uw aanslag voor de OZB. Ook hebt U

onlangs een waardebeschikking van de gemeente Ommen toegestuurd gekregen,
waarin deze waarde wordt aangegeven. Indien U tot verkoop van het
gebruiksrecht van de woning overgaat verdient het aanbeveling om de aspirant
koper of de makelaar d,eze waarde door te geven.

3. Artikelen Huishoudeli ik reelement
Gedurende het afgelopen seizoen is gebleken, dat veel van de gasten, die op de
buitenplaats vertoefden, geen idee hebben van de bepalingen van het
huishoudelijk reglement, die aangeven hoe men zich op de buitenplaats moet
gedragen. Artikel 17 lid 2 geeft aan dat ieder lid verplicht is om bij verhuur
of anderszins afstaan van de woning een lijst met artikelen van het
huishoudelijk reglement, die betrekking hebben op het gedrag op de
buitenplaats en het gebruik van de woning, op een goed zichtbare plaats in de
woning aanwezig te hebben. Om het U gemakkelijk te maken treft U bijgaand de
lijst met deze artikelen aan. U wordt beleefd doch dringend verzocht deze
lijst op een zichtbare plaats in Uw woning te hebben wanneer U deze afstaat
aan kinderen, familie of vrienden of wanneer U de woning verhuurt. Met de
maatschap Kat is overeengekomen, dat deze artikelen opnieuw onderdeel zullen
zijn van het verhuurcontract, indien de woning via de maatschap wordt
verhuurd. Wilt U ook, wanneer U anders dan via de maatschap Kat Uw bungalow
verhuurt, deze artikelen onderdeel maken van Uw huurovereenkomst? Dit om

moeilijkheden in een later stadium te voorkomen. Verder is het goed om ook de
lijst met belangrijke adressen en telefoonnummers, die U vorig jaar met het
najaars-bulletin is toegezonden, voor Uw gasten klaar te leggen.

4. Afrasteringen rond de bungalows
Bij de laatste woningschouw is opnieuw vastgesteld, dat er nog steeds leden
zijn, die een soort van erfafscheiding of afbakening van terrein bij hun
woning aanbrengen. Reeds meerdere keren is via deze bulletins gevraagd orn dit
niet te doen. In Artikel 12 lid 2 van het huishoudelijk reglement wordt
duidelijk aangegeven dat dit niet de bedoeling is. Bespaar het bestuur het
vervelende karwei om al dit gaas en hekwerk te laten verwijderen. De
buitenplaats is een gemeenschappelijk bosgebied met een honderd tal
recreatiewoningen. Reeds eerder hebben wij geschreven dat U vlak bij Uw woning
een plekje mag creëren waar U ongestoord kunt vertoeven. Dit kunt U ook op een
andere manier bereiken dan door het plaatsen van hekjes of andere
afrasteringen, b.v. door het planten van struiken. Is het Uw bedoeling om jong
groen te beschermen tegen aanvreten, plaats dan gaas rond de individuele


