
COOPERATTE\rE VERENIGING BTIITENPLAATS 'DE HONGERIGE WOLF" B.A.

Secretaris: H. V/ijnands, Van Musschenbroekstraat 16,3817 SW Amersfoort

NAJAARSBULLETIN
oktober 2006

1. Opname watermeters
E*@heeftuookditjaareenkaartjevanVitensoverijsselN.V.ontvanger¡
waarop u zelf de meterstand in kunt vullen. U doet er goed ¿ìan, wanneer u het water aßluit en de

meter inpakf, de stand op te nemen..

2. Brandblussers/Opstalverzekerins
Naar aanleiding van vragen over de brandblussers kan het volgende worden meegedeeld.

In de Algemene Ledenvergadering van l0 mei 7997 heeft de vergadering er mee ingestemd,

dæ de individuele leden de verantwoordelijkheid voor de in de bungalows aanwezige

brandblussers overnemen. De regels betreffende brandblussers zrjrU op grond van dit besluit, uit
het Huishoudelijk Reglement geschrapt.

In het voorjaarsbulletin van apnl1997 is vermeld dat noch de brandverzekering noch de

gemeente Ommen de instandhouding van de brandblussers voorschrijft. We hadden op dat

moment een opstalverzekering lopen via Bouwfonds Hypotheker¡ afd. verzekeringer¡ te
Hoevelaken.
Per 1-1-2002 zijnwij overgestaptnaar Woudsend Verzekeringen NV (thans Fortis). Naar
aanleiding van de hiervoor gestelde vragen is contact opgenomen met de tussenpersoon Van
Fortis IJit de opgevqaagde polisvoorwaarden is gebleken, dat een brandblusser verplicht is,

welke bovendien nog jaarlijks gecontroleerd dient te worden ! De verzekering, met een verze-

kerd bedrag van € 8 miljoe4 kost € 6.000,-- per jaar. Dezeverzekering is per l-l-2007 opge-

zegd. Yanaf deze datum ztjnwij bij Centraal Beheer verzekerd voor 8 miljoen. Deze polis kent
geen eigen risico en geen verplichte brandblusser. Wel is het noodzakeliik de schoorsteenka-

nalen van open haarden erz. minimaal 1 x per jaar te laten vegen en ter voorkoming van water-
schade de dakgoten regelmatig schoon te maken. Dezeverzekering kost per jaar €3.200,--, te
verminderen met eer¡ door de heer J.W. Zijlstr4 bedongen korting van € 400,--, is € 2.800,-.
Een besparing derhalve van € 3.200,-- per jaar t Zie de bijgesloten voorwaarden en adviezen.

4. Overige veruekeringen
Het bestuur heeft tevens besloten de volgende verzekeringen af te sluiten:

- bestuurdersaansprakelijkheidsveøekering voor de privé aansprakelijkheid
tot € 500.000,-- (geen eigen risico), deze verzekering kost € 275,-- per jaar excl.

assurantiebelasting
-Aansprakelijkheid Vereniging en Stichting t.o.v. derden, met een maximum van

€ 2.500.000,-- perjaar. Er geldt standaard een eigen risico van €250,--.Dezeverzekering kost
per jaar € 60,--, excl. ass..belasting

- Rechtsbijstandveruekering Vereniging en Stichting, waarbij de externe kosten per
gebeurtenis zljnverzekerd tot max. € 25.000,--. Geen eigen risico wel is er een franchise van

€, 17 5,--. D eze verzekering kost € 25Q,- per jaar, excl. assurantiebelasting.
Totale kosten derhalve € 585,-- dit is inclusief aszurantiebelasting € 625,95

Dezeverzekeringen zijningaande I oktober 2006 afgesloten bij Centraal Beheer.

- Glasverzekering. Het bestuur heeft voorts besloten, ingaande L januari 2007, een collec-
tieve glasverzekenng af te sluiten, eveneens bij Centraal Beer. De premie is nog niet bekend.

5. Aanbiedine haardhout
Bij het bosonderhoud komt een hoeveelheid haardhout beschikbaar. Als u hiervoor interesse

heeft kunt u dit melden bij mevr. Donath (bung. 53). Zolang de voorra¿d 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 2007 beschikbaar.



6. Onderhoudsgereedschap.
Voor onze nieuwe leden kan worden vermeld, dat een kruiwagen en een ladder beschikba¿r

zrln.Deze bevinden nchbij de bungalows ff. 14 en 5I. Deze kunnen niet langer worden
geleend dan dat u ze werkelijk nodig hebt. Brengt u zeterug, zodrau ze (zelfs tijdelijk) niet
meer gebruikf.
7. Nieuwe leden
Na het verschijnen van het voorjaarsbulletin zijn 2 bungalows verkocht. De nieuwe leden zijn
in volgorde van overdracht:- fam. S.W.M. Peters (bung. 14) per I augustus

- mevr. Y.S.J. van den Berghe (bung. 93) per I november

8. Verkoop bungalows.
Thans zqn de volgende bungalows te koop, nr. 5, 6, 21,28,35,36,39,43 en44. Wanneer u
voornemens bent uw bungalow te verkopen wilt u dit dan melden aan de secretaris ?

9. Betaline contributie.
Indien u de contributie over 2A06 nog niet (geheel) heeft voldaan dan wordt u verzocht het
openstaande bedrag voor 15 november a.s. te voldoen.
1.0. Onderhoud wegen.
De fa. Stokvis zal dit jaar de drempels aanpassen en enkele slechte plekken in de weg (De Hongerige
WolÐ opknappen
11 Onderhoud bos)
De fa. Noest (de heer Opdam) verzorgl zoals gebruikelijk het onderhoud van het bos. In2007
zullen de werkzaamheden inhouder¡ dat een aantal bomen geveld zal worden gelegen in het
bosgebied bij de bungalows 571 42 en47l 53.
I.2. Gebruik zwembad van "De Kleine Wolf'
De heer L. Kat heeft in de ALV vergadering gemeld dat, buiten de schoolvakanties om, tegen
betaling gezwommen mag worden. Dit t.a.v. degenen die niet op de vergadering aarwengwaren.
13. Het beeldkr¡valiteitsplan
Ook is in de ALV besloten het zgn. beeidkwaliteitsplan in te trekken. Dit betekent niet dat u uw gang

maar kunt gaan met ver- of a¿nbouwen van uw bungalow. U dient een bouwa¿nwaagin te dienen bij
de gemeente Ommen en tevens een bouwtekening in te dienen bij het bestuur. Het bestuur toetst of
wordt voldaan aan het gestelde in de artikelen 13 en van het Huishoudelijk Reglement. U ontvangt
bericht of het bestuur al dan niet akkoord kan met uw bouwplan.
14. Zonnecollectoren
In het programma van de Tros @adar) van23 oktober jl. is gesteld, dat de terugverdientijd van
zonnecollectoren nooit korter zal zrjn dan25 jaar. Dit na¿r aanleiding van een a¿nbieding van Karwei
(€2600,--), die stelde dat de aanschafkosten in 8 à l0 jaar zouden kunnen terugverdiend. Radar
heeft een deskundige opnieuw laten rekenen en deze concludeerde, dat 40 jaar nodig zou zijn om de

kosten eruit te halen. Karwei heeft de kopers in de gelegenheid gesteld de gekochte apparatuur terug
te brengen en de betaal de € 2600,-- terug te betalen. In verband hiermee zal,het bestuur in de

komende ALV hierop niet meer terug komen.
15 Plaatsen waar takken kunnen worden gedeponeerd
Er njn 3 plaatsen aangewezen: bij bung. 12, schuin legenove¡ bung. 49 (bû de parkeerplaats, in het

bos) en tegenover bung. 77 . U wordt verzocht de elders gedeponeerde takken te verwijderen !

16. Alsemene Ledenversadering
De Algemene Ledenvergadering 2007 zal worden gehouden op 19 mei2007 in Restaurant
"De Hongerige Wolf', Coevorderweg2Tb te Stegeren Aanvang 20.00 uur. Dit is traditie getrouw,
de zaterdag na Hemelvaartsdag.

De secreta¡is

Bijgevoegd: - de notulen van de Algemene Ledenvergadering van27 met2006
- een nieuwe ledenlijst
- de lijst met de bestuursleden e.d.

- voorwaarden en adviezen van Centraal Beheer


