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1. Opname watermeters
@heeftuookditjaareenkaartjevanVitensoverijsselN.V.ontvangen,
waarop u zelfde meierstand in kunt vullen. U doet er goed aan om de stand op te nemen, \¡/anneer

u het water afsluit en de meter inpakt.

2. Verbouwing van uw bungalow
, dat voor elke verbouwing (dus ook wanneer u slechts een

raarn a.anwil biengen), bðhatve de goedkeuring van de gemeente, schriftelijke toestemming

nodig is van het bãstuur. Heeft u plannen te verbouwen dan adviseer ik u deze plannen voor te

leggãn aan het bestuur. Wilt u uwbungalow vergroten, dan dient u, door degenen die uitziclrt

op'ã" vergroting hebber¡ op de bouwtekening te laten verklarer¡ dat zii hiermee akkoord gaan.

Hi.*". kunnen vervelendè situaties voor u èn het bestuur worden voorkomen Kort geleden

heeft de beroepsraad nchover een verbouwing moeten uitspreken. De bouwtekening (in

duplo) kunt u aan de secretaris sturen'

3. Vuilafvoer
Z"rtr r g".*k1 heeft zijn er niet twee, ma¿r is er ééngrote container geplaatst voor het

huisvuil-en ander afval. be reden hiervan is dat dit goedkoper zou n1n dan een extra container

Het is van belang dat bijv. een stoel niet in zijn geheel er in gedaan wordt, maar in stuk*en

gezaagd wordt.
tvtet klem wordt er op ge\ilezen dat stenen of keramische artikelen, zoals toiletpotten en

wastafels niet in cle container mogen worden gestort. Deze moet u zelf naa¡ de stortplaats
.Bovenveld" brengen of de leveràncier van het nieuwe exemplaar verzoeken deze af te

voeren. Na een jaar zal worden geêvalueerd of deze container zal blijven staan, gelet op de

hieraan verbonden kosten.

4. Onstalvenekering
ffiditjanverbouwddandientudeverhoogdeherbouwwaardeschriftelijk
voor L december as. door te geven aan de heer A. Rodink, Hoevenweg9rTT22PlVl

Dalfsen. l{lrj zorglervoor dat de aangepaste waarde op tijd wordt doorgegeven aan de

verzekeringsmaaischappij, zodatin gevat van calamiteit, aanspraak kan worden gemaakt op de

verhoogdJwaarde. Oãiãen keukenrenovatie betekent een waarde vermeerdering van uw

bungalõw. U doet er dus verstandig aan ook deze renovatie te melden.

5. Speeltuin
ñ*p".tt,rtr"ommissie gaat de speeltuin weer onder handen nemen. Zij zijnvoornemens een

dubbele schommel en indien (financieel) mogelijk een hobbelhond te plaatsen

6. Onderhoud terrein/bos
De terreinco.*irri.þt-ruren met de fa. Noest het park door om te zien of er wellicht nog

bomen te dicht op de bungalows staan, wa¿rdoor deze vochtigzijn hetgeen schadelijk is voor

de bungalow. De parkeerplaats van de ws. 42t/m6} is nu aan de beurt om opgeknaptte

worden. Van de fa. Stokvis moet nog een prijsopgave komen en dan kan worden bezien of ook

de parkeerplaats van de nrs. 4 tlm 15 (opnieuw) kan worden gedaan.

7. Loslopende honden.

@d of u uw hond aan de riem wilt uitlaten en datgene watze

achîerlaten, opruimãn .yaltu in ieder geval uw hond zijn behoefte niet doen voor/op een

toegangspad naar een bungalow.Laatuw huurders zich ook hieraan houden'



8. Permanente bewoning.
Het bestuur wijst er op, dat in artikel 3,2" lid, van het Huishoudelijk Reglement is bepaald, dat de

woning voor recreatieve doeleinden en in hooftlzaak voor zelfbewoning - echter niet voor
permanente bewoning - wordt gebruikt.
In dit verband is de uitspra¿k van de Raad van State d.d. l1 september jl. imake permanente

bewoning van recreatiewoningen van belang: de bewoners van vakantiebungalowpark Lingemeer in
Lienden moeten hun villa voor I oktober 2003 verlaten op straffe van een dwangsom van ma:rimaal
90.000,- euro per gean.
In het verlengde van deze baanbrekende uitspraak is te verwachten dat ook andere gemeenten,

waaronder de gemeente Ommen, in de nabije toekomst scherper zullen optreden tegen permanente

bewoning van recreatiewoningen binnen haar gemeentegrenzen.

9. Verhuur voor een langere periode
In artikel 15 van de Statuten is alles wat met verhuur (of anderszins in gebruik aßtaan) te maken
heeft geregeld. In hd2a is bepaald, dat bij verhuur voor een langere periode dan 12 achtereen-
volgende maanden aan dezelftle persoon/personen toestemming vereist is van het bestuur.

10. Verhuur van bunealow door lid
Om de heer Kat, otuetoeachthouder, in staat te stellen zijn werk goed te kunnen doen, dient hij te
weten wanneer een bungalow bewoond wordt door iemand anders dan het lid. Hebt u uw bungalow
zelfverhuurd, of in bruikleen gegeven aan familie of wiender¡ doet u dan even een briefe in de bus
bij de heer Kat, zodat hij weet, dat nch 'þoed volk" in uw bungalow bevindt.

11. Nieuwe leden
Na het verschijnen van het voorjaarsbulletin njn er 4 bungalows verkocht. De nieuwe leden ajnn
volgorde van overdracht:
- hr. R.M. de Blok (bungalow 52) per 7 juli
- mevrour¡/ C.W.M. Gesen (bungalow 50) per 29 augustus
- hr. J. Bijma (bungalow 95) per 15 september
- hr. V/.J. Hilders (bungalow 8l) per 3l okfober

1,2. Verkoon bungalows
Voorzover bekend z;rjn de volgende bungalows in de verkoop: 14, 24 en7l.
Wanneer u voornemens bent uw bungalow te verkopen wilt u dit dan melden aan de secretaris ?

13. Ooroep n.a.v. Algemene Ledenvergadering van mei 2003
Het bestuur vraagl.leder¡ die in een werþroep willen meedenken/meedoen bij het vaststellen van de

begroting 2Q04 en de daaraan gekoppelde contributie. U kunt zich, graagvóór L december melden
bij de penningmeester, de heer D.H. Ottens, Hackmate 110, 8014 NM Zwolle (tel.: 038-465 74 58)

14. Inbraak
Dezemaand is er weer ingebroken in2bungalows. De politie heeft in de Algemene Ledenver-
gadering van 2000 aangegeven hoe men zelf door verbeteringen op o.a. het gebied van hang- en

sluitwerk, het bewoond laten lijken van de bungalow door bijv. verlichting en inrichting en het
aanbrengen van buitenverlichting met sensoren iets aan inbraakpreventie kan doen. Ook adviseerde

de politie de gordijnen tijdens afwezigheid open te laten.

15. Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering 2004 zal worden gehouden op 22 mei 2004 in Restaurant
'1)e Bootsmatf', Coevorderweg 19 te Hoogengraven (OnmeÐ. Aanvang 20.00 uur. Dit is traditie
getrouw , de zaterdag na Hemelvaartsdag.

De secretaris,


