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1. Verhuizine
Ome penningmeester, de heer F. Terwee, verhuist per I mei 2OOl naar de Heemskerklaan 41,

688 1 EL V elp. Zan telefoonnummer bltJft' 026-49 5 137 7 .

2. Bosonderhoud en onderhoud wesen

@pèn maanden op de buitenplaats bent geweest dan zult t geaenhebber¡

dat in het bos, waaritt de bungalows I t/m 4l njngelegen (ter linker zijde van de Hongerige

WolÐ flink is gekapt. Een aantal bomen langs de nieuw bestrate weg moesten verdwijnen,

deels omdat dãze weg een halve meter breder is geworden en deels om te voorkomen, dat de

nieuw bestrate weg weer door boomwortels omhoogzoukomen. Het is voor sommige

eigenaren misschien wat te leeg geworderU doch het bestuur heeft het volste vertrouwen in de

bJsbouwer, de Fa. Noest, die de klus kla¿rde. De wegenbouwer, de Fa. Stokvis, heeft evenals

vorig jaar het bestraterç tot volle tewedenheid, uitgevoerd.

3., Lidmaatschap Plaatseliik Belang Steeeren/Junne
ffig liA te worden van bovenstaande vereniging. De heer A. Rodinh

directeur, z-al devergaderingen van deze vereniging bijwonen

4. Beroepsraad
Dr h*t hrftJ. Schreuder is bereid gevonden lid te worden van de beroepsraad. Ingevolge

artikel 7 vanhet Huishoudelijk Regiement wordt een lid van de beroepsraad door de Algemene

Vergadering aøngewez.en.Dttzd'dus plaatsvinden op 26 mei as.

5. Takken rondom de bunsalowq

@zooo is verzocht de takken, welke rondom de bungalow liegeq te

verwijdeien. Gebleken is, dat sommige eþenaren hieraan geen gehoor hebben ge€even' Heeft

u 
""n 

ofr.h.iding door middel van takken bij uw bungalow dan dient deze verwijderd te

worden !

6. Schuttineen
Hgt t*tr* *.rt t u er op attent, dat het oprichten van schuttingen en afrasteringen om en

nabij de bungalow niet gàoorlooftl zijn. Dit tast het open karakter van de buitenplaats aari.

Staat er bij u een schutting verwijdert u deze dan.

7. Verbouwineen
tuurwij;,, er nogmaals op, dat voor elke verbouwing, behalve de goedkeuring van de

temeente, un i¡Ayntoestemming nodig is van het bestuur. Heeft u plannen te verbouwen dan

iaad ik v aa¡uw planme eerstvoot te leggen aan het bestuur. Hiermee kunnen vervelende

situatics voor u en het bestuur voorkomen worden. Heeft u de toestemrning van de gemeente

en van het bestuur dan dient u het tijdstþ van aånvang en van beëindiging van de werkzaam-

heden a¿n de gemeente èn het bestuur mede te delen.

8. Melden van bewonine v¡n de bungalolv
O* d. heet kat, o*e toe"i"ttttro"¿"r, in staat te stellen njnwakgoed te kunnen doer¡ dient

hij te weten wanneer een bungalow bewoond wordt door iemand anders dan het lid. Hebt u uw

búngalow zelf verhuurd, of in bruiHeen gegeven aan familie of wienden, doet u dan even een

briefe in de bus bij de heer Kat, zodathij weet, dat"ziclf'goed volk in uw bungalow bevindt'



)

9. Onderhoudseereedschan
V*r r*" "i""*r i"¿en t* *orden vermeld, dat een kruiwagen en een ladder beschikbaar

ajn.Dezebevinden zich bij de bungalows nr. 14 en 51. Deze kunnen niet langer worden

gåleend dan dat u ze werkelijk nodig hebt. Brengt u ze terug, zodrau ze (zelß tijdelijk) niet

meer gebruikt.

10. Ambulsncedienst. spoedmeldineen v¡a telefoonnummer 112

E." i.dr. dir o* u*U,rtu*.ttuç verzoeh, wordt dringend gevraagd er voor te zorgen, dat er

iemand bij de ingangvan de buitenplaats sta^at om het ambulance personeel de weg te wijzen.

Bij voorkeur met fiets of auto, zodat er geen kostbare tijd verloren gaat

11. Rommel rond de bungalows
het van belang, dat de buitenplaats er vreer netjes uiøiet.

Ruimt u daarom de van een verbouwing overgebleven stener¡ hopen zand,tegels en een

overtollige deur enz. op. Vraag de aannemer alle overtollige spullen mee te nemen of voer ze

zelf af. W*".t u geen aanhangwagen heeft dan kunt u deze løren bij de heer Kat.

Ook voor grof vuif dat niet in uw auto past, kunt u gebruik maken van dit aanbod ! Het adres

voor het rtort.n is: stortplaats'Bovenvelt', dezeligt+3 km richting Hardenberg.

12. Telefoonnummers van de leden
bereikeq heeft de secretaris een lijst met-telefoon-

nu*"i, van de leden. Sommige leden hebben een geheim telefoonnummer, die niet bij de

secretaris bekend ajn.U kunt er van verzekerd ajn, dat der-e lijst vertrouwelijk wordt

behandeld. Een exemplaar vandeze lijst wordt alleen verstrekt aan de toezichthoudeç de leden

van de terreincommissie en aan de bestuursleden. Bent u op een 06 nummer te bereiken laat u

dat dan"in uw eigen belang, even aan de secreta¡is weten.

1,3. Overdrachtsprocedure bii verkoop
moet u dit perbrief, waarin u de naam en het

volledig adre-s van de aspirant koper vermeldt, doorgeven aan de secretaris. De secretaris zal

de kopã dan een u**ddingsformulier voor het lidmaatschap, de Statuten en het

Huishoudelijk Reglement "* ¿" vereniging toesturen. Ook zal hij daarbij ¿uLngeven, met welke

bestuursleden het aspirant lid kontakt op kan nemen voor een kenningsmakingsgesprek. Dit

gesprek dient enerzijds om het aspirant tid te informeren betreflende de a¿rd en het gebruik van

ãnr p*t en anderzijds om het bestuur te overtuiger¡ dat door toelating de aard en het

karakter van de buitenplaats niet worden aangetast.

Zodrade secretaris het ingevulde formulier van de aspirant koper heeft teruggekregen en hij

bericht heeft ontvangeA dæ het onderhoud met het aspirant lid geen bedenkingen heeft

opgeleverd , zallnjdã notaris melder¡ dat het bestuur geen bewaar heeft tegen de overdracht.

Inmiddels moet een afschrift van het koopkontrakf naar notariskantoor Bolscher & Deinur¡
postbus 777,3800 AT Amersfoort, worden gezonderç zodat deze in sta¿t is de

overdrachtsakte op te stellen. U doet er goed ¿øn om in dit koopkontrakt als éen van de

ontbindende voorwaarden op te nemer¡ dat de koop alleen doorgaat, indien de koper als lid

van de vereniging wordt geaccepteerd. U kunt vervolgens rechtstreeks met de notaris

overleggerç wanneer de akte zal passeren

14. \iloninsschouw
@het rapport van de laatste woningschouw. Probeert u everituele aan-

*tiAngrn o ,poidig *ogËtijt op te volgen. Het komt uw bungalow en ons park ten goede.

De secretaris.


