
COöPERATIEvE vERENrcrNc BUTTENpLAATS "DE HoNcERrcE \ryolr" B.A.
Secretaris: H. wijnands, van Musschenbroekstraat 16,3Bl7 SW Amersfoort.

Telefoon 033-4631156

VOORJAARSBULLETIN
maart2O05

1. Voor u se1e2en...................1vervo1s on het naiaarsbulletin)
In het blad van de Vereniging Eigen Huis van november 2004: "Bezitters van vakantiehuisjes
opgelet ! Het permanent bewonen van uw blokhut of bungalow, zonder vergunning is voortaan een
economisch delict en valt daarmee onder het strafrecht. De overheid kan daardoor harder optreden
tegen mensen die bijvoorbeeld het hele jaar door illegaal op een recreatiepark vronen. Denk aan
hogere boetes. Deze lagen op maximaal Euro 11.250,-- per overtreding, maar kunnen nu oplopen
tot wel Euro 45.000,--. Een en ander is het gevolg van een wetswij zigingafgelopen maand".

Desgewaagd deelt de gemeente Ommen, in antwoord op onze brief van 9 januari jl., bij briefvan
20 ianuan mee, dat inmiddels een discussienota "permanente bewoning recreatieverblijven"
opgesteld is, welke in het college is behandeld. Het is de bedoeling dat in het eerste kwartaal2005 de
gemeenteraad een besluit neemt over het te voeren beleid inzake permanente bewoning
recreatiewoningen. Het hierna vastgestelde beleid zal zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd.

2. Afvoer huisvuil
De kosten van afuoer van het huisvuil zijn enorm gestegen. In 2000 bedroegen deze kosten Euro
4.510,--; in 2001 Euro 4.841,--; in 2002F;uro 5.57a,--;in2003 Fluro 7.206,-- enin2004
Euto 9.217,--. fn vijfja.ar t4d zijn de kosten verdubbeld en bedragen zij nu bijna22 o/o van de
jaarlijkse contributie. NIedio 2003 is eeû grote container gepiaatst, waaryan de inhoud per leging en
per kilo moet worden betaald. !

Daarom nogmaals een dringend vemoek geen zrvare voorwerpen te deponeren in de container
(zoals stenen. toiletpotten. wastafels. matrassen e.d.). Deze artikelen dient u zelf naar de
stortplaats ttBovenveldtt af te voeren. De camping heeft daarvoor een aanhangwagen
beschikbaar. Grote sfukkenr zoals stoelen e.d. moeten klein gemaakt worden alvorens
deze in de container \ilorden gedaan. Papier kunt u brengen bij boer Timmer of bij de

, camping in de daarvoor bestemde container.
Voorts zal de container worden verplaatst naar de schuur van de vereniging. Om de
container heen zal eenhek worden geplaatst met daaromheen laurier. Ieder lid krijgt van
het hek een sleutel. Dit \ryordt gedaan omdat is gebleken dat bewoners uit de omgeving
hun afual bij ons lozen.

3. Penningmeester.
Zoals u bekend is heeft onze penningmeester in augustus jl. zijnbungalow verkocht. Vanaf I januari
2005 hadden wij een nieuwe (nog niet benoemde) penningmeester gevonden. Helaas rroo, on!, -uu,
in het bijzonder voor de beoogde penningmeester, laat zijn gezondheid hem in de steek
(hartklachten) en mag hij op medisch advies geen penningmeester worden.
Zonder penningmeester kan een vereniging niet en daarom zijn wij op zoek naar een lid, die
met de computer kan omgaan en wat verstand van boekhouden heeft.
Het bestuur heeft inmiddels enkele leden benaderd en zal d,aarmee doorgaan. Wanneer niet op korte
termijn een lid zich hiervoor aanmeldt moet de vereniging uitzien nuur..n administratiekantoàr met
alle financiële gevolgen van dien.
De vereniging heeft een nieuwe laptop met printer en een boekhoudprogramma aangeschaft, welke
in bruikleen aan de nieuwe penningmeester ter beschikking kan woràen gesteld.

Wie geeft zich op voor deze aantrekkelijke en voor de vereniging buitengewoon nuttige functie op.
Uw telefoontje zie ik met belangstelling tegemoet.



4. Voorzitter.
Ottzevoorzitter zal op termijn ook zijn functie neerleggen. Het bestuur heeft inmiddels enkele leden
benaderd, doch tot heden zonder resultaat. Ook voor deze interessante functie zoekt het bestuur een
lid. Heeft u 6 x per jaar 2 lz:uur per keer (inclusief de Algemene Ledenvergadering) beschikbaar,
aarzelt u dan niet uw secretaris te bellen (033-4631 I 56).

5. Nieuwe leden
Na het verschijnen van het najaarsbulletin zijn 3 bungalows verkocht. De nieuwe leden zijn in volgorde
van overdracht:
- hr. B. van Vliet (bung. 96) per 15 december 2004
- fam. H. Bijleveld (bung. 9l) per 29 december 2004
- fam. E. Rodermond (bung. 77) per 17 januari 2005

6. Verkoop bungalows
Voorzover bekend zijn de volgende bungalows in de verkoop: 8, 27 en36.
Wanneer u voornemens bent uw bungalow te verkopen wilt u dit dan melden aan de secretaris ?

7. Betaline contributie
Dank zij de inzet van mewouw Van Noort (bung. 83) en de heer Zijlstra(bung. 75) vindt u bijgaand de
acceptgiro. Daar de verzending, \¡regens het ontbreken van een penningmeester, later is geworden dan u
gewend bent, verzoekt het bestuur u de contributie, spoedig, en wel voor 15 mei as. te voldoen.

8. Verhuur voor een langere periode.
In artikel 12 van de Statuten is alles wat met verhuur (of anderszins in gebruik aßtaan) te maken heeft
geregeld. lnlid2a is bepaald, dat bij verhuur voor een langere periode dan 12 achtereenvolgende maanden
aan dezelfcle persoon/personen toestemming vereist is van het bestuur.

9. Verhuur van een bunsalow door een lid
De heer Kat waagt uw aandacht voor het volgende . Wanneer u uw bungalow zelf verhuurt, of in
bruikleen gegeven heeft aan familie of wienden, wilt u dat dan aan hem doorgeven. Ook wanneer u uw
bungalow voor een langere tijd verhuurt vraagt hij dit hem te melden. Doet u een briefe bij hem in de bus
zodat hij weet dat zich"goed volk" in uw bungalow bevindt.

10. Economische \ilOZ'waarde
U heeft inmiddels het aanslagbiljet voor de Onroerende-zaakbelasting ontvangen. Het bestuur heeft
inmiddels contact opgenomen met Afcleling Financiën van de gemeente Ommen en gewaagd om een
overzicht van de WOZ-waarde van alle bungalows. Zodra dit overzicht is ontvangen kan worden
beoordeeld of het zin heeft een bezwaarschrift namens alle gebruikers in te dienen.

10. 'Woninsschouw

Het rapport van de laatste woningschouw ontvangt u tezamen met de uitnodiging voor de Algemene
Ledenvergadering. In 1999 heeft het bestuur u gevraagd de TV-antenne/schotel te verwijderen. Deze
ontsieren het park. Wanneer u nog een TV-antenne/schotel heeft wilt u deze dan (laten) verwijderen?

I l. Algemene Ledenvergaderins
De Algemene Ledenvergadering 2004 zalworden gehouden op 7 mei 2005 in Restaurant
"De Hongerige V/olf'. Coevorderweg2Tb te Stegeren. Dit is traditie getrouw, de zaterdagna
Hemelvaartsdag. Aanvang 20.00 uur.

Tenslotte wil ik u allen een goed seizoen op de buitenplaats toewensen en hoop u te ontmoeten op
de Algemene Ledenvergadering.


