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1. Alqemene Ledenvereaderins 1997
De Algemene Ledenvergadering zal ditjaar gehouden worden op zaterdag23 mei a.s. in het restaurant

'De Hongerige Wolf, aânvang 20.00 uur. Dit is de zaterdag na Hemelvaartsdag. Het besturn verwacht,
dat er op dit week-end veel leden op de buitenplaats zijn, zodat het een goed bezochte vergadering zal
worden.

2. Verzekering
Naar aanleiding van een aantal recente inbraken en pogingen daartoe, zijn er wat vragen gerezen

betreffende de verzekering, die voor de bungalows is afgesloten. Dit is een uitgebreide
gebouwenverzekering en dekt de materiele schade aan de gebouwen veroorzaakt door:
- brand, naburige brand, alsmede brandblussing
- ontploffing en luchtvaartuigen (onder bepaalde omstandigheden)
- bliksemrnslag
- inbraak alsmede diefst¿l van tot het gebouw behorende onderdelen
- water of stoom ten gevolge van gesprongen leidingen en installaties of breuk van aquaria, ook door

vorst
- storm (windsnelheid min.14 m/s). Hiervoor is een eigen risico voor de vereniging min. f 150,- per

gebeurtenis.

Uiteraard geldt dit alleen voor het gebouw en niet voor de inboedel. Hiervoor dient U zelf een

verzekering af te sluiten.
Een schade moet zo spoedig mogelijk gemeld worden. Wa¡neer U mcent een schadeclaim te hebben

kunt U het beste contact opnemen met de penningmeester, Dhr. F. Terwee, Urs.v.Raesfeltlaan 15,

6994 BA De Steeg, (b.42) Hij is in het bezit van alle voorwaarden en uitzonderingsbepalingen.

3. Kabeltelevisie
Onlangs kreeg het bestuur informatie, dat er een sfeven is om buitengebieden "op de kabel" a¿n te

sluiten. Hiervoor worden momenteel aanzienlijke subsidies versfekt. Het bestuur heeft contact
opgenomen met CasTel, de firma, die als onderdeel van de Edon, belast is met de kabelactiviteiten in
deze regio. Inderdaad blijkt het mogelijk om het park op korte termrjn van kabeltelevisie te voorzien.
De aa¡rsluitkosten per bungalow bedragen f 194,-. Deze zljn zo laag omdat er per aansluiting een

subsidie van f 1645,- wordt gegeven.

Voorwaarde is echter een deelname van 100% met inbegrip van een abonnement voor minimaal I jaar

w¿urvan de kosten f 267,- bedragen. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Binnen het jaar kan ieder die dit wenst, het abonnement opzeggen. Er zljn geen kosten verbonden aan

het afsluiten. Een eventuele heraansluiting kost f 75,-.

Het bestuur wil op de komende Algemene Ledenvergadering voorstellen om het project, bestaande uit
de aansluitkosten * een abormement voor het eerste jaar, uit de verenigingskas te bekostigen. Wordt
dit voorstel aangenomen dan zal CasTel ieder lid benaderen voor het a.angaan van een abonnement.

CasTel stelt namelijk als voorwaarde om rechtstreeks contact met de klant te hebben. De
abonnementskosten worden per maand via de energienota gernd. Ter compensatie krijgen de leden de

abonnementskosten van het eerste jaar ad f 267,- d.m.v. een verrekening met de contributie terug van
de vereniging. Het eerste jaar kost het een lid dus niets! Wilhljlzlj het abonnement niet continueren,
dan moet het in de loop van het jaar worden opgezegd. Wel wordt van alle leden gevraagd om het
contract te tekenen en terug te sturen, ook al weten ze nu al zeker dat ze er geen gebruik va¡r willen
maken. Het kost hun niets en wanneer zehet niet doer¡ krijgt ook hun medelid, die er wel op gespitst

is, geen aansluiting. De GasTel vraagt 100% deeln¿rme voor het eerste laar! Bij deelname van minder
dan 100% lopen de kosten zo sterk op, dat deelname niet interessant meer is.



4. Afrasterrneen rond de bungalows
Het begint een beetje eentonig te worder¡ maar brj de laatste woningschouw is opnieuw vastgesteld,

dat nog niet al het hekwerk rond de woningen is weggehaald. ln december hebben een aantal leden

schdftelük het dringende verzoek gehad om al het hekwerk op te ruimen. Graag herinneren we deze

leden eraan om dit vóór mei te doen. Voor advies kunt U altijd terecht bij de teneincommissie. Ook
vraag! het bestuur Uw aandacht om overtollige spullen rond de bungalows op te ruimen. Met name

zijn dit materialen, die van een verbouwing zrjn overgebleven. Het park maakt een veel plezieriger

indruk, wanneer alles er netjes uitziet.

5. Brievenbussen
Zoals reeds vorigjaar is aangekondigd in het voorjaarsbulletin en ook reeds werd besproken op de

afgelopen Algemene Ledenvergadering, moest er iets gebeuren aan de opstelling van de

brievenbussen. Inrniddels heeft de terreincommissie een shrkje grond geplaveid en een houten

constructie aangebracht, die plaats biedt aan 101 standaard PTT brievenbussen (100 voor de leden +

één voor de bestuursbus). Op het houtwerk is aangegeven welke plaats voor welk huisje is bestemd.

Dit houdt wel in, dat de metalen brievenbussen moeten vervallen. De bezitters hebben inmiddels

hierover schriftelijk be¡icht ontvangen. De terreincommissie zú, deze bussen na I mei a.s. verwijderen.

De nog in de bussen aanwezige post kan tot I juni bij de terreincommissie worden afgehaald (Mw.
Donatl¡ b.53).
Het is nodig de brievenbussen met bijbehorende paal te bestellen. De standaard paat kost bij de PTT
echter f 30,-. De terreincommissie heeft bij een ¿ìannemer een aantal palen laten maken. De prijs

hiervan komt aarzienlijk lager te liggen. U doet er dus goed aan een brievenbus bij de PTT en een

paal bij de terreincommissie te bestellen. Gezien de uniformiteit moet wel, óf een paal van de PTT, óf
een terreincommissie paal worden gebruikt.

6. Vriiwillieers
Zoals in voorgaande jaren probeert de terreincommissie een aarrtal wijwilligers brj elkaar te knjgen,
die regelmatig (kleine) werkzaamheden op de buitenplaats verrichten. Speciaal wordt gedacht aan hen"

die gedurende de zomermaanden voor langere tijd op de buitenplaats zijn. Mocht U hiervoor voelen,

dan kunt Íl zich opgeven bij Mw.Donatb b.53. Dit kan ook schrrftelijk met een klein briefie in haar

brievenbus. Hoe dit vrijwilligerswerk precies ingevuld wordt (dag, beschikbare tijd en aard van de

werkzaamheden) zal later in onderling overleg worden vastgesteld.

7. Parkeemlaatsen
In het najaarsbulletin is het voorstel gelanceerd om afte stappen van de vaste parkeerplaatsen. Door

de betrekkelijk lage bezettingsgraad in ons park zljn er altijd plaatsen die niet gebruikt worden. Tot nu

toe mag hierop niet worden geparkeerd omdat deze plaatsen bij de bungalows behoren. Als dit
systeem losgelaten wordt, zodat elke bewoner van het park zijn auto kan parkeren op elke wije
parkeerplaats, worden de plaatsen beter benut en zal er hoogstwaarschijnlAk geen tekort meer zijn.

Het bestuur heeft hierop een aantal reacties ontvangen. Enkelen vonden het een goed idee. Anderen

waren tegen, w¿utrv¿rr sommigen een goede reden hadden. Zo hechtte men ¿L¿ul een bepaalde vaste

plaats i.v.m. invaliditeit. Hier heeft het bestuur begrip voor. Mocht het plan doorgaan" dan kan in
zulke gevallen op verzoek een vaste plaats worden toegewezen.

Ook wil het bestuur in het Huishoudelijk Reglement opnemen dat alleen auto's van op de buitenplaats

verblijvende personen geparkeerd mogen worden. Op de eerstkomende Algemene Ledenvergadering

hopen we een beslisssing hierover te nemen.

8. Woninsschouw
Bijgaand ontvangt U het rapport van de laatste woningschouw. Probeert U eventuele aanwijztngen zo

spoedig mogelijk op te volgen. Het komt Uw woning en ons park ten goede.

de secretaris.


