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l. Algemene Ledenvergadering 1999.

De Algemene Ledenvergadeí:nrgnl dit jaar gehouden worden op zaterdag, I mei a.s. in

restaurant "DE BOOTSMAN" te HoogengraverL a¿nvang 20.00 uur. ( in het najaarsbulletin

was aangekondigd dat de vergadering was gepland op zaterdag 15 mei in restaurant " De

Hongerige rilolf').

2. Wijziging secretaria¿t.

De secreta¡is heeft alle werkzaamheden op zich genomø. Zijnnaarn en adres vindt u bovena¿n

dit blad. tfij is telefonisch bereikbaar onder nummer 033-4631156.

3. Kabeltelevisie.

Inmiddels is de kabeltelevisie aangelegd, waaraffL naa¡ ik hoop, u veel kijþlezier zult beleven.

Een woord van dank voor allen die zich hiervoor ingespannen hebben. Ik denk hierbij vooral

a¿n de heer J. NeerkerL mewouw T.Donath en de heer J. Rodink !

4. TV-antenneVschotels.

Nu de kabeltelevisie is aangelegd verzoelf het bestuur u de TV-antenne/schotel te verwijderen.

Deze ontsieren het park. Nieuwe antenneVschotels worden niet meer toegestaan.

5. Zalmsnip.

De gøneente Ommen heeft de belastingaanslagen inmiddels weer verzonderL doch daarop de

Zalmsnip niet in mindering gebracht. De Zalmsnip (ad f 100,--) is door de Rijksoverheid

bedoeld als lokale lastenverlichting De gemeente Ommen heeft de Zalmsnip in mindering

gebracht op de afralstoffenheffing en die betalen wij als lid niet ! We hebberi de gemeenteraad

inmiddels aangeschreven deze, ons inziens, ontechtvaardige handeling recht te zetlen en alsnog

tot uitbetaling/verrekening over te gaan.

6. Onderhoud bos en wegen.

De terreincommissie heeft een plan onrwikkeld om het onderhoud van het park in een aantal

jaren aan te pakken. Het plan omvat de volgende onderdelen: bosonderhoud, onderhoud van

wegen en parkeerplaatsen en de overige infrastrucfuur, waaronder: verkeers- en

informatieborderç de openbare verlichting en de openbare speelvoorzieningen.

In de a.s. Algemene Ledenvergadering hoopt de terreincommissie dit plan aan u voor te

leggen.



7. Vrüwilligers.

Voor de speeltuin zijn nog enkele wijwilligers nodig. We denken hierbij aan hen, die dichtbij de
speeltuin \ilonen en die zelf kinderen hebben. Zij kunnen zich opgeven bij mw Donath
( bungalow 53).
Ook andere wijwilligers voor het opknappen van kleine klusjes op de buitenplaats zijn nog
steeds van ha¡te welkom. U kunt zich opgeven tijdens de Algemene Ledenvergadering (of
direct) bij eveneens mw Donath. Dit kan ook schriftelijk met een klein brie{e in haar
brievenbus.
Bij voorbaat dank !!

8. Verbouwingen.

Na¿st de goedkeuing door de gemeente heeft u voor elke verbouwing, zowel groot als kleir\
schriftelijk toestønming nodig van het bestuur. U moet dit schriftelijk aanwager¡ graag
voorzien van een tekening en met een verklaring van de burer¡ dat ze geen bezwaren hebben

tegen de uitvoering. Een mondelinge toezegging van een bestuurslid of iemand van de
terreincommissie is niet voldoende.

9. Vuilafuoer.

De buitenpla¿ts heeft een contract voor de afroer van nonnaal huisafval. Beddeq matrassen

vloerbedekking meubilair, maa¡ ook bouwafval is geen huisafval en mag niet in of bij de

container worden gedeponeerd. Dit afi/al kunt u bezorgen bij de stortplaats'Bovenveld"
(ongeveer 3 km richting Hardenberg). Heeft u zelf geen aanhangrvagen: de heer Kat heeft
aangeboden zijn aanhangwagen voor dit doel ter bescirikking te stellen.

I 0. Aanbieding haardhout.

Bij het bosonderhoud is een hoeveelheid haardhout beschikbaa¡ gekomen. Als u hiervoor
interesse heeft, kunt u dit melden bij mw Donath (bung. 53). Zolang de voorraad strekt lunt
tegen een kleine vergoeding van deze aanbieding gebruik maken. De opbrengst komt weer ten
goede a¿n de post'Bosonderhoud".

I l. Onderhoudsgereedschap.

Voor onze nieuwe leden willen vermelden, dat er, zowel bij bungalow nr. 14 als bij nr. 52, een

kruiwagen en een ladder beschikbaa¡ is, ten dienste van onze leden. Deze spullen kunnen niet
langer geleend worderi dan dat u ze werkelijk nodig hebt. Brengt u ze terug, zodtauze (zelf
tijdelijk) niet meer gebruikt.

12. Woningschouw.

Bijgaarid ontvangt u het rapport van de laatste woningschouw. Probeert u everituele
aanwijzingen zo spoedig mogelijk op te volgen. Het komt uw bungalow en ons park ten goede

De secretaris.


