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1. Lantaarnnalen

De kappen zijn op de lantaamp alen zijn geplaatst. Ze geven aanmerkelijk beter licht en het is

een fraaier gezicht nu alle palen voorzien zijnvan dezelftle lichtkappen. Hulde voor de terrein-

commissie die een en ander heeft verzorgd !

2. Vuilafuoer

In het najaarsbulletin maakten wij bekend dat er een2'vuilcontainer zou worden geplaatst,

waarin ander afval kan worden gedaan dan huisvuil. Deze container is nog niet geplaatst omdat

de bestrating vernieuwd moest worden. Bij de beide containers zal eenbord worden gezet,

waarop zal worden aangegeven, \ilaarvoor deze dienen. Gezien de te verwachten kosten zalna
eenjaarwordenbezien of deZu container er zalblijven staan.

Voorts worden de containers worden voorzien van een slot, zodat hopelijk voorkomen wordt,
dat in het duister andere dan bewoners van de buitenplaats daarin hun afral gooien.

Vermoedelijk zijn de containers geopend van 08.00-20.00 uur. Nadere informatie volgt.

3. erhoud

Zoalsu gezien kunt hebben is het bos aan <ie rechterkant van de Hongerige lVolfuitgedund
Hiermee is het grote bosonderhoud geheel uitgevoerd..

4. Betalins contributie

De nota voor de jaarlijkse contributie heeft u ontvangen. Wilt u voor een spoedige betaling

zorgen ? Bij voorbaat dank.

5. Honden aan de liin

Honden kunnen gezelligehuisgenoten zijn. Althans voor de eigenaren. U begrijpt het
andere parkbewoners mogen geen last hebben van uv/ dieren. Uitlaten aan de riem, datgene

wat ze achterlaten: opruimen . Laat u in ieder geval uw hond niet zijn behoefte doen voor een

toegangspaadje naar een bungalow !

6. Clandestiene aanbouwties e.d.

Stel u vindt uw schuurtje te klein om alles in op te ruimen. U loopt over het park rond en u ziet

de oplossing: zo'n extra schuurtje, dat lÜkt mij wel wat.

Er ajnevenwel regels vastgelegd in artikel 74 vanhet Huishoudelijk Reglement. Leest u dit

artikel nog eens na voordat u begint een schuurtje of iets dergelijk bij te bouwen.

Leden hechten er grote waarde aan dat de regels nageleeftl worden ! Doet u dit niet en wordt
dit gezien door een van de leden dan loopt u de kans dat het bouwsel weer moet worden

afgebroken. Heeft u het Huishoudelijk Reglement niet meer: één telefoontje of briefie en u

wordt een exempla¿r toegezonden.



7. Waar u rekening mee moet houden bii verkoop van uw bungalow

Wanneer u uw bungalow wilt verkopen maak dan de makelaar en/of de koper erop attent, dat

geen hogere hypotheek mag worden genomen dan65Yo van de WOZ- waarde van uw

bungalow.
De notaris is hiermee op de hoogte, maar het is vervelend als men er te laat achter komt.

8. Nieuwe leden

Na het verschijnen van het najaarsbulletin zijn er 2 bungalows verkocht. De nieuwe leden zijn in

volgorde van overdracht:
- fam.H.E. Hamberg (bung. 16) per 27 december 2002

- fam.H.J.Brakert-Boers (bung.23) per ll februari 2oo3

9. Verkaap-Þunsalow!

Voorzover bekend zijn de volgende bungalows in de verkoop:24,35,40,50,52 en 8l'
Warmeer u voornemðns bent uw bungalõw te verkopen wilt u dit dan melden aan de secretaris ?

10. Forensenbelastins

Er is enige onduidelijkheid omtrent het invullen van het aangifteformulier voor de Forensenbelasting.

De forenlsenbelasting wordt bepaald op basis van de verzekerde waarde van de opstal. Op het

moment dat een bunldow van-eigenaar wisselt, waagt de gemeente Ommen aan de nieuwe eigenaar

op te geven wat de v-erzekerde *u*d. van deze bungalow is. Aangezien onze opstalverzekering

gàturã"rO is op het totaalbedrag voor het hele parþ is het niet mogelijk een verzekerde waarde per

[ungalow aan-tegeven. Dit is bikend bij de gemeente Ommen. Op het aangifteformulier moet

daar-om g""r, *uuide ingevuld worden. Íret is nu aan de gemeente Ommen om te bepalen hoe zij de

hoogte v=an de forensenúelasting gaat vaststellen. Totdat de gemeente Ommen een beslissing heeft

grnã-.n blijft de oude situatie gðhanAhaafcl en gaøt zijuit van de op dit moment bij de gemeente

bekende opstalwaarden. We wachten af.

11. Woningschouw

Het rapport van de laatste woningschouw zal u bij het jaarverslag worden toegezonden.

1 1. Alsemene Ledenversaderine

De Algemene Ledenvergadering 2003 zalworden gehouden op 31 mei 2003 in Restaurant
.De Hãngerige Wolf'. õit ir truditi. getrouw , de zaterdagna Hemelvaartsdag. Aanvang 20.00 uur.

Tenslotte vril ik u allen een goed seizoen op de buitenplaats toewensen en hoop u te ontmoeten

op de Algemene Ledenvergadering.

De seçretaris


