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1. Extra Alsemene on zaterdas. I december 2007.
Deze vergadering vangt aan om 20.00 uur en wordt gehouden in Cafe-Restaurant "I)e
Bootsman", Coevorderweg 19 te Hoogengraven (OnunÐ.
In dezevergadering wordt u ingelicht over de aankoop van de toezichthouderswoning, de

verhuur rI¿In een toezichthouder en de financiële consequenties daarvan.

De uitnodiging zal u half november worden toegezonden.

2. Aankoop Toezichthouderswonins
Op 31 juli j.l. heeft de overdracht van De Hongerige Wolf laplaatsgevonden.
De notaris heeft ons de volgende afrekening gestuurd:
koopsom €, 90.000,--
overdrachtsbelasting 6Yo over € 250.000,-- - 15.000,--
verrekening lasten (woz &, waterschap) 201,42
notariële lasten - 1.750,-
kadastrale tarieven - 1.158,--
B.T.W. - 347.70

€. 108.457,12
Af: hypotheek € 100.000,--
minus: aßluþrovisie 1.000. -- € 99 000 --
Resteert te voldoen € 9.457,12
De hypotheekverstrekker is de Rabobank. De rente bedraagf (looptijd 25 jaar) 6,95yo

De (verplichte)aflossing bedraagt 4%o van de hooftlsom of € 333,-- per maand, ingaande 31

januari 2008. Onverplicht mag5%o van de hoofclsom worden afgelost.

De premie voor de opstalverzekering bedraagl zolang de woning niet is bewoond € 393,81 per
jaar enals de woning wordt bewoond €250,58 per jaar.

De Rabobank was de enige bank die bereid \Ã/as aan onze verenigrng een hypotheek te
verstrekften.

3 De toezichthouderswonins
Een commissie besta¿nde uit de leden de heren A.B. Brussaard (bung. 9) en H.J.A.M. Leisink
(bung.2) en de bestuursleden A. Rodink en J.W. Zijlxrabezien hoe de dienstwoning kan

worden verhuurd en het toezichthouderschap kan worden gecombineerd. ZtJ zullen eind

oktober advies uitbrengen.
In augustus j.l. is een oproep geplaatst voor een toezichthouder in het Ommer Nieuws, De
Toren en de Dedemsva¿rtse Courant. Gebleken is, dat er voldoende belangstelling voor is.

4. Onroen voor deelname aan o'Ieden werkweekendtt.
Het duurt dus wat langer voor dat er een beslissing genomen kan worden ten aattnen van het

aantreli<en van een beheerder waardoor de toezichthouderswoning aI geruime tijd leeg staat.

Om kraken te voorkomen heeft het besfuur een "huurconstructie" met een derde a"angegaan en

hebben mewouw Tineke Krikke en mevrouv/ Tonnie Donath alvast het huis van meubels

voorzien. Zij hebben da¿rvoor o.a. de kringloopwinkel bezocht en de spullen een plaats

gegeven zodat het huis bewoond lijh en we het kunnen gebruiken als vergademrimte of voor
een werkweekend.
Behalve dit werk moeten er ook allerlei andere werløaamheden verricht worden
waarrvoor hulp van de leden hartelijk welkom is en gevraagd wordt.
Het ligt in de bedoeling om een "leden werkweekend" (d.w.z. vrijdagmiddag en zaterdag
wordt gewerkt) te organiseren in het weekend van 15/16 december evt. een ander
weekend in januari.



De activiteiten zullen bestaan uit het plaatsen van een lantaarnpaal" de tuin een hek

rond de tuin plaatse4 gordijmails ophangen, de speeltuin helpen onderhouden €,n \rat nog

verder nodig blijkt. Er is voorlopig genoeg te doen.

We willen deze werkzaa¡nheden vooral gezanenlijk doen en al werkend elkaar bcter lereri

kennen. In de toezichthouderswoning zalhe¡ lekf<er lvarm zijn en voor koffie ge'zorgdworden

met iets lel&ers erbij. Na gedane a¡beid willen Ere een maaltijd houden op zaterdag om 17.ü)
uur. Het zou heel leuk zijn als iedereen die het weekend komt werken iets voor de

gezamenlijke maaltijd meebrengt.

Mevrouw Tineke Krikke zalgraaguw aanmeldingen ontvangen voor de

werlsaamheden, ookvoor suggesties van andere passende data: emailadres: tkrikke
@quicknetnl of telefonisch: 023-5581786. Tevens lunt u ha¿r melden of u beschikt over
res€rve huisraad, die u kunt misser¡ Ãjkarrdan bepalen of het van pas konr in de woning.

Ook maaltijdattributen zijn welkom (zie verder). \{ij zijn ook op zoeknaar een handig hð dú
de werkzaamheden kan coördinere,n.

lYat gebak e.d. voor de kofüe en gerechten voor de maaltijd betreft' kunnen
aanmeldingen naar Joke Wijnands: wiinands.leÍpoldt@wxs.nl of telefonisch 033-

4631156.
We verwachten veel hulp en rekenen op een geznlhgweekend!!

Laten we het coöperatieve karakter van onze vereniging opnieuw "smoel geve,n!

5. Ooname watemeters
Evenals voorgaande jaren heeft u ook dit jaar een kaartje ontvangør van Vite,lrs Overijssel

N.V., waårop u zelf de meterstand in kmt vullen. U doet er goed aan, wafine€r u het wat€r

aßfuit en de meter inpakt, de stand op te nemen.

6. Verkooo bunsalows
Voorzover bekend ajndevolgende bungalows in de verkoop: nr. 5,6,21,28,35 en44-

Wanneer u voornemens bent uw bungalow te verkopen wilt u dit darr doorgeven aan de

secretaris ?

7. Nieuwe leden
Na het verschijnen van het voorjaarsbulletnã}}T zijn 3 bungalows verkocht. De nieuwe leden

njn nvolgorde van overdracht:
- fam. F. Re,ntena¿r (bung. 39) per 27 apnl
- fam. H.J. vanDuuren Oung. 43)per 20iuh
- fam. S.T. Takoma (bung. 36) per 29 aktober

8. De stom van 18 ianuari 2007
De stormschade bedroeg ruim € 12.000,-- en is geheel door Centraal Beheer vergoed.

10. Parkeren van auto's
Regelmatig komt het voor dat auto's geparkeerd worden bij de bungalow. In artikel 16 van

het Huishoudelijk Reglement is opgenomen" dat gemotoriseerd verkeer niø buiten de bestrafe

wegelr mogen komen en voortq dat behalve voor laden en losseq geen auto's buiten de

vastgestelde parkeerplaatsen mogen worden geparkeerd.

9. Nsemene L€denversadering
De Algemene Ledenvergadering 2008 zalworden gehouden op 3 mei 2008 iûRestar¡rant

"De Hongerige Wolf', Coevorderweg27b te Stegeren. Dit is traditie getrouw de zatæóagna

Hemelvaartsdag. Aanvang 20.00 uur.

De secretaris.


