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1. Verhuizine

De secretaris verhuist per I december 2001 naar de Van Musschenbroekstraat 16,

3817 SW Amersfoort

2. Opname watermeters

Evenals voorgaand jaar ntltu ook dit jaar een kaartje van de W.M.O. ontvangen, waarop u zelf de

meterstand in kunt vullen. U doet er goed aan om de stand op te nemen, wanneer u het water

aßluit en de meter inpakt.

3. Opstalverzekering

Hebt u uw bungalow dit jaar verbouwd, dan dient u de verhoogde herbouwwaarde schriftelijk

voor I november øs. door te geven aan de directeur, de heer A. Rodink, Hoevenweg 9, 7722

PM Dølfsen (teL: OSZï-ß 57 61) Hi zorgl er voor dat de aangepaste waarde op tüd wordt
doorgegeven aan de verzekeringsmaatschappij, zodat in geval van calamiteit, aanspraak kan

worden gemaakt op de verhoogde waarde.

Ook een keuken¡enovatie betekent een waarde vermeerdering van uw bungalow. tl doet dus er

verstandig aan ook deze renovatie te melden aan de penningmeester.

4. Nieuwe 2" secretaris

De2'secretaris, mevrouw A. ten Siethoff-Bijkerþ heeft in de Algemene Ledenvergadering

zich herkiesbaar gesteld, doch niet voor de volle termijn. We moeten dus tijdig omzien naar

een nieuwe 2" secretaris. \ilie stelt ziclr beschikbaar ? Suggesties kunnen naar de secretaris

worden gezonden.

5. Takken rondom de bungalows

Het blijkt, dat bij een aantal bungalows takken rondom de bungalow worden gedeponeerd als een

soort erfaßcheiding of afbakening van terrein bij hun woning. In artikel lzlid2 van het huishoudelijk

reglement wordt duidelijk aangegeven dat dit niet de bedoeling is. Het bestuur verzoekt u deze

takken te verwijderen.
Er njndrie plaatsen aangewezen door het bestuur waar u deze takken kunt deponeren: bij

bungalow 12, schuin tegenover bungalow 49 (blj de parkeerplaats, in het bos) en tegenover

bungalow 77.De takken worden dan ter plekke versnipperd'

Met nadruk wordt er op gewezen, dat hlein snoeiafval e.d niet op deze plaøtsen gelegd moet

worden: dit dient op "eigen" terrein te worden opgesløgen.

6. Vegen van parkeerplaatsen en wegen

Nu de herfst is aangebroken ligt er veel blad op de parkeerplaatsen en wegen. Er zijn leden, die

met veel enthousiasme hun parkeerplaats en de weg schoonvegen. Het bestuur stelt dit zeer op

prijs. Het komt de netheid van het park ten goede. Voor wie dit nog niet deden: wilt u helpen

de parkeerplaatsen en de wegen netjes en begaanbaar te houden?



7. Onderhoud terrein/bos

De onderhoudswerkzaamheden aan de wegen gaan door. Bezien wordt nog welke

p arkeerplaatsen/weggedeelten in 2002 onderhanden genomen worden.

Voor de takken, die versnipperd moeten-en diverse andere werkzaamheden worden nog

vrijwilligers gezocht. Bij mevrouw Donath (bung. 53) of door een briefe in de

bestuursbrievenbus te doen, kunt u zich aanmelden. We kunnen dan in overleg data vaststellen,

waarop de werkzaamheden zullen worden verricht.

8. Zalmsnip

Diverse leden hebben het bestuur benaderd naar aanleiding een uitspraak van het Gerechtshof

in Leeuwarden. Volgens deze uitspraak moeten gemeenten de 100 gulden a¿n lastenverlichting
jaarlijks uitkeren aan de inwoners. De rechtszaak was aangespannen door een bewoner van een

bungalowpark in Westerveld.Deze werd aangeslagen voor de onroerende zaak belasting maar

kreeg geenZalmsnip. Ten onrechte oordeelde het Hof
De gemeente handhaaft, ondanks genoemde uitspraaþ haar standpunt dat de gemeente de

vrijheid heeft of ze de Zalmsnip in mindering brengt op de aanslag onroerende zaak belasting

of op de aanslag voor de afualstoffenheffing. Informatie bij een andere gemeente leverde dit

zelfcle standpunt op. De gemeente Ommen heeft besloten de Zalmsnip in mindering te brengen

op de afualstoffenheffing, die wij niet betalen en derhalve krijgen wij de Zalmsnip niet. De

afgelopen tijd is uw bestuur herhaaldelijk en diepgaand in deze materie gedoken en moet helaas

concluderen at deze stellingname juridisch houdbaar is.

9. Bosonderhoud

Zoals bekend heeft het bestuur een plan ontwikkeld voor het onderhoud van het bos, dat door

de hoge kosten gefrseerd zal plaats..'inden. Daar het trosonderho':d" voor 2001 en 2002 was

gepland, in 2001 is gebeurd, is er voor 2002 geenbudget meer voor beschikbaar. Een uit-

zondering wordt gemaakf voor een boom, welke gevaar oplevert, welke acuut gevaar

opleveren. Dit najaar kunt u geen verzoek indienen bij de terreincommissie.

10. Beeldkwaliteitsnlan

In de Algemene Ledenvergadering van26 mei jl. zijn diverse opmerkingen gemaakt over het

beeldkwaliteitsplan. Dit was reden om dit stuk terug te nemen. Toegezegd is, dat daarop later

zou worden teruggekomen. Hieraan wordt gewerkf. U ontvangt binnenkort de toegezegde

"bronvermelding" van de diverse regels, alsmede een vragenlijst. Aan de hand van uw respons

daarop komt uw bestuur met een (nieuw) voorstel.

Tot dat moment blijven verbouwingen aan de huidige regels onderworpen.

11. Nieuwe leden

Tot nu toe is in 2001 één bungalow verkocht.

Op 1 oktober 2001is de heer P.A. Oostra de nieuwe eigenaar van bungalow no.27

12 . Algemene Ledenvergadering 2002

De Algemene Ledenvergadering is gepland op zaterdag, 11 mei 2002 in Restaurant

'De Bootsman" Coevorderweg 19 te Stegeren. Dit is de zaterdag na Hemelvaartsdag.

De secretaris


