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1. Opname watermetens
Evenals voorgaande jaren heeft u ook dit jaar een kaartje van Vitens Overijssel N.V. ontvange4
waarop u zelf de meterstand in kunt wllen. U doet er goed aan, wanneer u het water aßluit en de
meter inpalC, de stand op te nemen..

2. Bekendmaken van de telefoonnummers en email adressen van alle leden
In de Algemene Ledenvergadering is aan de aanwezige 46leden gewaagd of zij ermee in
kunnen stemmen dat de ledenllist wordt aangevuld met de bij het bestuur bekende telefoon-
nummers en e-mail adressen.De leden hadden hiertegen geen bezwaar. Van een lid is bericht
ontvangen dat ai hun telefoonnummer niet op de lijst vermeld willen zien. De niet aanwezige
54leden hebben zich nog niet uitgesproken. Daarom het verzoek de secretaris mee te delen
wanneer u hiertegen bezwaar heeft (kan ook per e-mail: wijnands.leipoldt@planet.nl). Gaarne
ontvang ik voor I januari 2006 hiervan bericht. Tot heden werd met de tãlefoonnummers
vertrouwelijk omgegaan en alleen bekend gemaakt aan de bestuursleden en aan de fam. Kat.

3. Aanbiedine haardhout
Bij het bosonderhoud komt een hoeveelheid haardhout beschikbaar. Als u hiervoor interesse
heeft kunt u dit melden bij mew. Donath (bung. 53). Zolangde voorraad strekt kunt u tegen
een kleine vergoeding van deze aanbieding gebruik maken. De opbrengst komt ten goede aan
de post "bosonderhoud"Het hout komt eerst in maart 2006 beschikbaar.

4. Vuilafvoer (noemaals........ "....ì
In de Algemene Vergadering van 7 mei 2005 is meegedeeld, dat het afüoeren van het huisvuil
per kilo moet worden betaald verhoogd met een bedrag ( € 70,--) per leging van de container.
Dus wanneer u grof vuil in de container doet bedenk dan wel dat de grootte er ook toe doet en
uiteraard het gewicht ! Een kleine moeite om de grotere stukken weg te brengen naar de
stortplaats "Bovenveld" E.e.a is temeer van belang daa¡ van de firma Ophof bericht is
ontvangen dat vanaf 1 juni 2005 in Duitsland een "stortverbod"is ingesteld, een situatie die wij
in Nederland al jaren kennen. füvolg hiervan is dat het a¿nbod op de vuilverwerkingsmarkf
aanzienlijk is toegenomen. Diverse verwerkers hebben reeds prijsstijgingen aangekondigd. Ook
de fa. Ophof kan a¿n deze verhogingen niet ontkomen.
N.B. Ten onrechte is in het voorjaarsbulletin vermeld dat u papier kunt brengen bij de

fam. Timmer of bij de camping in de daaruoor bestemde container, maar dit moet zijn
bij de fam. Timmer of bij de heer Kat (toezichthouder).

5. !'akantie van uw secretaris.
Van 5 november tJm 17 november 2005 zal de secretaris, in verband met familiebezoek in
Australie afrvezig zijn. Wanneer u u\¡r bungalow in deze periode wilt verkopen kunt u zich
wenden tot de 2' secretaris, mevrouw M. Wilhelmus, 't Plankenpad 8, 1121 IL Landsmeer
(telefoon 020482 55 91). Denkt u er ook aan dezetijdelijke adresverandering aan uw
makelaar door te geven ? De secretaris heeft vorenstaande aan de notaris meegedeeld. Ook
voor andere (voor u) belangrijke zaken kunt u nchtotha¿r wenden.

6. Onderhoudssereedschan.
Voor onze nieuwe leden kan worden vermeld, dat een kruiwagen en een ladder beschikbaar
njn. Deze bevinden zich bij de bungalov¡s nr. 14 en 51. Deze kunnen niet langer worden
geleend dan dat u ze werkelijk nodig hebt. Brengt u zeterug, zodrau ze (zelß tijdelijk) niet
meer gebruikt.



8. Nieuwe leden.
Na hrt *ts"hijren van het voorjaarsbulletin zijn 4 bungalows verkocht. De nieuwe leden zijn
in volgorde van overdracht:
- fam. D.H. Ottens (bung. 3) per 2 mei - fam. F.A. Veenstra (bung. 80) per 15 juni
- fam. M.J. Gordeau (bung. 27) per 7 juh - mevr. R. Mans ( bung. 38) per 7 september

9. Verkoop bunsalows.
Voorzover bekend njn er thans geen bungalows te koop. Wanneer u voornemens bent uw
bungalow te verkopen wilt u dit dan melden aan de secretaris ?

10. Betaline contributie.
De penningmeester deelt mee, dat enkele leden de contributie nog niet of niet geheel hebben

voldaan. Verzocht wordt het openstaande bedrag voor L5 november a.s. te voldoen.

I L. Economische WOZ-waarde.
Meegedeeld kan worden dat het bestuur namens de leden beztttaar heeft gemaakt tegen de

aanmerkelij k verhoogde waarden.

I 2.Zonne-energiesvstemen
Nu onder meer de gasprijs weer aanzienlijk wordt verhoogd heeft uw secretaris, met instemming van
het bestuuç informatie ingewonne,lr omtrent zonne-enegiesystemen bij de fa. Heliomax in Nunspeet.

Ik heb de volgende speciale aanbieding (geldt voor alle leden) ontvangen.

Systeem A: verwarming van water voor douche, bad en/of kraan, bestaande uit zonnecollector van
1,7 m2 oppervlak voor op schuin (pannen of golf) dak, warmwaterboiler van 80 liter (hangertde

montage). Bijbehorende pomp en regelunit. Prijs €, 995,-- excl. BTW. Dit is incl. BTW € 1.184,--

Systeem B: Combiverwarming van water (zoals bij systeem A) en ruimteverwarming.
Zonnecollector van 4.2 m2 voor op schuin (pannen of golf) dak. Warmteboiler (afm. circa l40x 65

cm) met dubbele spiraal (staan/hangende montage), Bijbehorend pomp en regelunit. Prijs e 1.695,--,
excl. BTW. Dit is incl. BTW €, 2.077,--.
Opgemerkt dient te worden dat voor beide systemen geldt, dat boven de genoemde prijzen nog het
leidingwerk en de installatie komen.Deze kosten kunnen niet worden vermeld, omdat dit per

bungalow verschillend is.

De normale aanschafkosten zijn voor systeem A circa € 1.250,--, excl. BT\il (incl. BTW € 1.487,-)

en voor systeem B circa e2.2Q0,--, eveneens excl. BTW ( incl. BTW e2.618,-).
Uw secretaris heeft besloten systeem B aan te schaffen. Zietut.z.t. de zonnecollectoren op het dak
van bungalow 60 dan nodig ik u uit het systeem te komen bekijken.
Is uw interesse gewekt dan kunt u met mij contact opnemen (grngvoor l januari 2006). Beschikt u
over een computer dan kunt u e.e.a. nog eens bekijken op de webside van de firma: wmil.
Heliomax.com.
N.B. De gemeente Ommen heeft mij meegedeeld, dat hiervoor geen vergunning behoeft te worden
a¿ngevraagd, mits de collectoren plat op het dak worden gemonteerd. Kan dit niet dan dient een

lichte vergunning te worden aangevraagd.

13. Algemene Ledenvergaderins
De Algemene Ledenvergadering 20O6 zal worden gehouden op 27 mei 2006 in Restaurant
"De Hongerige Wolf', CoevorderwegZTb te Stegeren. Aanvang 20.00 uur. Dit is traditie getrouw,

de zatadag na Hemelvaartsdag.

De secretaris.

Bijgevoegd: - de notulen van de Algemene Ledenvergadering vanT mei 2005
- een nieuwe ledenlijst
- een tekenins van de werking van het Heliomax ZonlichtSvsteem


