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1. Zalmsnip.

Het ingediende bezwa¿rschrift tegen het niet toekennen van de Zalmsnip is afgewezen. De reden

hiervoor is, dat de gemee,lrte de beleidswijheid heeft een keuze te maken tussen de diverse belas-

tingsoorten. De gemeente heeft gekozen voor de afvalstoffenheffing, die wij niet verschuldigd zijn.

Het bestuur heeft besloten niet in beroep te komen bij het gerechtshof te Arnhem.

2. Onderhoudbos.

De fa. Noest zal deze winter beginnen met de aanpak van de lu fase van het park. In verband

hiermede verzoeh het bestuur terughoudendheid te betrachten bij het indienen van vsrzoeken om

bo*"n bij de bungalows te kappen. Indien u echt last hebt van een boom kunt u een verzoek

indienen bij de terreincommissie om de boom te laten kappen. Dit verzoek dient, voorzien van een

eenvoudige schets die de lokatie duidelijk aangeeft, schriftelijk vóór I december a.s. te worden
ingediend bij mew. Donath, bung. 53.

De aanwaag zalzorgwldig worden bekeken in overleg met fa. Noest, het bosbouwbedrijt dat voor
ons het kap en snoeiwerk verricht.

3. Opstalvetzekering.

Wanneer u uw bungalow dit jaar hebt verbouwd, dan dient u de verhoogde herbouwwaarde

schriftelijk vóór 15 november door te geven aan de penningmeester, de heer F. Terwee, Urs.v.

Raesfeltlaan 15,6994 BA De Steeg. Hij zorgf er voor dat de aangepaste waarde op tijd wordt
cloorgegeven aan de verzekeringsmaatschappij, zodatin geval van calamiteit, aanspraak gemaakt kan

worden op de verhoogde waarde.
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Ook dit jaar zult u van de \ry.M.O. een kaartje ontvangeq waarop u zelf de meterstand kunt inwllen.

U doet er goed ¿ran om de stand op te nemen wanneer u het water afsluit en de meter inpakt.

5. Vervangen watermeters.

Zoalsbekend is zijn de watermeters vervangen. Mevrouw Donath en de heer Kat hebben hieraan

veel tijd besteed. Hartelijk dank hiervoor !

6. Loslopende honden en katten.

De leden wordt er nogmaals aan herinnerd dat honden en katten op het terrein niet los mogen lopen.

7. Plaatsen van lantaarnpalen.

Het bestuur heeft tien2" hands lantaarnpalen kunnen aanschaffen. Het plaatsen van deze palen is

door enkele leden verzorgd. Een zwaar karwei ! We willen hierbij deze leden bedanken: de heren

Bosma" Dekker, Alkema en Rodink Sr..

Nog vier lantaarnpalen zijn er nodig, Jie zullen waarschijnlijk volgend jaar wcrden aangeschaft.



8. Onderhoudsgereedschap.

Voor onze nieuwe leden kan worden vermeld, dat een kruiwagen en een ladder beschikbaar zijn.

Deze bevinden zich bij de bungalows tv. 14 en 5l . Deze kunnen niet langer worden geleend dan dat

u ze werkelijk nodig hebt. Brengt u zeterug zodrau ze (zelß tijdelijk) niet meer gebruikt.

9. Vuilafvoer.

De buitenpla¿ts heeft een contract voor de afüoer van normaal huisafval. Bedden" matrassen"

vloerbedekking, meubilair, maar ook bouwafval (ook de verpakking van bijv. een nieuwe keuker¡

een kast e.d.) is geen huisafval en mag niet in of nabii de container worden gedeponeerd. Dit afvat

kunt u bezorgen bij de stortplaats'Bovenveld" (ongeveer 3 km richting Hardenberg).

Heeft u zelf geen aanhangwagen: de heer Kat heeft aangeboden zijn aanhangwagen voor dit doel ter

beschikking te stellen.

Oud papier enijzer ( zoals TV-antennes) kunt u bezorgen bij de fam. Timmer.

10, Brieyenbussen op slot.

Doet u dit niet dan loopt u de kans dat onbevoegden van uw - niet goed op slot zijnde - brievenbus

gebruik maah om op uw kosten artikelen bij een postorderbedrijfte bestellen en afgeleverd te

krijgen: het zgn brievenbus hørgelen.

I l.Melden bewoning yan de bungalow.

Om de toezichthoudeE de heer Kat, in staat te stellen zijn werk goed te kunnen doen" dient hij te

weten warrneer een bungalow bewoond wordt door iemand anders dan het lid. Hebt u uw bungalow

zelf verhuurd, of in bruikleen gegeven aan familie ofvrieriden, doet u dan even een brie{e in de bus

bij de heer Kat, zodathij weet, dat nch'þoed volk" in uw bungalow bevindt.

I 2. Artikelen Huishoudelijk Reglement.

Artikel lT lid 2 geefta¿n dat ieder lid verplicht is bij verhuur of anderszins afstaan van de bungalow

een lijst met a¡tiielen 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 bungalow aanweag

te hebben.

Om het u gemakkelijk te maken treft u bijgaand deze artikelen aan. Met de maatschap Kat is

ororr"*g"iomen, dat deze artikelen onderdeel zullen ninvanhet verhuurcontract, indien de

bungalow via de maatschap wordt verhuurd.

Wiliu ooþ wanneer u andirs dan via de maatschap Kat uw bungalow verhuurt, deze artikelen

onderdeel maken van uv/ huurovereenkomst ?

Ook is het goed om de lijst met belangrijke adressen en telefoonnummers: die u op 7 september j.l.

is toegezonden, voor uw gasten klaar te leggen.

13. Nieuwe leden.

Tot nu toe zijn er in 1999 I I bungalows verkocht. De nieuw leden zijn in volgorde van overdracht:

- J. Elsinga (bung. 34) per 2}ll - E. van Loon (bung. 43) per 2317

- G. De Groot (bune. 5) per 1212 - E. van Loon (bung. 30) pet 2317

- G.Gerrits (bung. 36) per l8/5 - L.A.E. Hesselink (bung. 28) per 2/8

- H.J.A.M. Leisink (bung. 2) per 416 - H.E. Stuve (bung. 52) per 2418

- K. Poortman (bung. 8) per 716 - A.C.J. Broek (bung. 13) per 13/10

- J. Veurink (bung. 58) Per 816

De secretaris.


