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1. Opname watermeters
Evenals voorgaande jaren zult u 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 -

afsluit en de meter inpakt.

2. Nieuwe 2" secretaris
De2" secretaris, mewouw A. ten Siethoff-Bijker( heeft zich in de Algemene Leden-
vergadering van 2001 herkiesbaar gesteld, doch niet voor de volle termijn. We moeten dus
tijdig omzien naar een nieuwe 2'secretaris. In het najaarsverslag van 2001 woeg ik u reeds of
er leden zijn die zich voor hiervoor willen aanmelden. Niemand heeft zich tot op heden
beschikbaar gesteld. Vandaar opnieuw de vraag: wie stelt zich beschikbaar ? Suggesties
kunnen naar de secretaris worden gezonden.

3. Vuilafvoer
Zoals u bekend is heeft de buitenplaats een contract voor de afvoer van huisafual.
In het voorjaars -en najaarsverslag is men er regelmatig op gewezen" dat vloerbedekking,
meubilair, verpakking van een nieuwe keuken e.d. niet in de container thuis hoort.
Bij herhaling blijken dergelijke zakenwel in de container te zijngedaan.
Daarom heeft het bestuur bij wijze van proef en voor de duur van één jaar besloten een tweede
container te laten plaatsen, waarin die zaken lnrmen',vorden gedaan, welke niet als nonnaal
huisvuil kunnen worden aangemerkt. Het is daarbij van belang dat bijv. een stoel niet in zijn
geheel er in gedaan wordt maar stuk gezaagd.
Met klem wordt er op ge\¡iezen dat stenen of keramische artikel, zoals toiletpotten en wastafels
in geen van beide containers mogen worden gestort. Deze moet u zelf naar de stortplaats
"Bovenveld" brengen of de leverancier van het nieuwe exemplaar verzoeken deze af te
voeren.
Na een jaar zal worden geëvalueerd of deze container zal blijven staan, gelet op de hieraan
verbonden kosten.

4. Onstalvezekerins
Op de Algemene Ledenvergadering van l l mei jl. bleek dat er nog al wat onduidelijkfieid was
over de opstalverzekering. De hoogte van de premie wordt bepaald door de herbouwwaarde
van de bungalows (en ùts niet door de OZB-waarde). In 2001 waren de bungalows verzekerd
voor een totaalbedrag van ca. Euro 4,5 miljoen. Dezewaarde is bepaald door de :basiswaarde"
voor elke bungalow en voor elke bungalow die verbouwd is een "aangepaste \ilaarde" (door de
leden zelf opgegeveQ. Ieder lid betaalt een aandeel in de premie op basis van deze waarde. Na
ta,xatie door de nieuw verzekeringsmaatschappijin2002 bleek dat dit totaalbedrag van ca.
Euro 4,5 miljoen veel te laag was en dat v/e onverzekerd waren. De nieuw taratie kwam uit op
ca. Euro 6,3 miljoen (:40%). Dit betekent dat ondanks een lagere tarießtelling (-20%) de
totale premie toch hoger (:20%) uitviel dan voorheen. Deze extra premie is omgeslagen op
basis van dezelfcle verhoudingen zoals die in 2001 golden. Concreet betekent ditìat võor ieder
lid aan de opstalverzekering in2002 ca. 20 Yohoger is dan in 2001.

Heeft u uw bungalow dit jaar verbouwd dan dient., d" u"rhoogde herbouwwaarde schriftelijk
voor 15 november as. door te geven aan de penningmeester, de heer D.H. Ottens, Hackmaie



I10, 8014 NM Zwolle. Hij zorgt ervoor dat de aangepaste waarde op tijd wordt doorgegeven
aan de verzekeringsmaatschappij, zodat in geval van calamiteit, aanspraak kan worden
gemaakf op de verhoogde waarde.
Ook een keukenrenovatie betekent een waarde vermeerdering van uw bungalow. U doet er dus
verstandig a¿n ook deze renovatie te melden aan de penningmeester.

5. Speeltuin
De speeltuincommissie is toestemming gegeven een universeel (volleybal)net aante schaffen.
Dit net is inmiddels geplaatst.
Bij het opstellen van de begroting van2003 zalbezienworden of het mogelijk is middelen wij
te maken voor een hobbelhond en een dubbele schommel.

6. Onderhoud terrein/bos
De onderhoudswerkzaamheden aan de \¡¡egen worden ook dit jaar verricht door de firma
Stokvis. Bezien wordt nog welke parkeerplaatsen/weggedeelten dit jaar onderhanden genomen
kunnen worden.

Met de firma Noest zal nog afgesproken worden welk deel van het bos gesane erd, zalworden.
Dit zal plaatsvinden als de bladeren van de bomen zijn gevallen, doch uiterlijk in maart 2003.

Dit najaar kunt u dus bij de terreincommissie geen verzoek meer indienen om een boom te
laten verwijderen.

Wanneer u interesse heeft voor haardhout kunt u dlt, na maart 2003, melden bij Mw. Donath
(bung. 53). Er wordt wel een kleine vergoeding voor gevraagd. De opbrengst komt weer ten
goede aan de post "bosonderhoud"._

7. Nieuwe leden
Tot op heden zijn er 3 bungalows verkocht. De nieuwe leden zijn in volgorde van overdracht:
- R. Reij (bung.72) per 30 januari
- R.D.B. Boele (bung. 79) per 29 apnl
- P,J. Hoogenberk (bung. 70) per 26 juni

8-Verkoop bunsalows
voorzover bekend zijn de volgende bungalows in de verkoop: 16,24,50,52 en 81.
Wanneer u voornemens bent uw bungalow te verkopen wilt u dit dan melden aan de secretaris ?

9. Lantaarnpalen.
Een aantal kappen op de lantaarnpalen zullen worden vervangen door grotere kappen, welke.meer
lichtopbrengst hebben.

l0 Algemene Ledenversadering
De Algemene Ledenvergadering 2003 zalworden gehouden op 31 mei 2003 in Restaurant
"De Hongerige wolf'. Dit is traditie getrouw , de zaterdagna Hemelvaartsdag.

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 1l mei 2002 treft u bijgaand aan.
Ook bijgevoegd is een nieuwe ledenlijst.

De secretaris


