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1. Onderhoud weeen en parkeerplaatsen'

zoarsu gezien tunt @s bij de bungarows gg trm r00 opnieuw bestraat en

zijn dedrempels "r.ó; 
H;ngerile Wolf'aangepárt 

"n 
is ãe weg gerepareerd' Hela¿s aenwe dat er nu

weer aatuienlijk harder danK|km gereden *ãøt. Er is een traãtãr g"o"ndie_ met grote snelheid voorbij

ging. Dit uiteraard is niet de bedoeling ! Het verzoek is dan ook: wft u bezoekers (en voorzover nodig

ãff.ã*l er op wijzen dat een snelheidsbeperking geldt van 20 km per uur !

2. Vriiwillieers.
Plotseling is èèn van oîzetrouwe vrijwilligers, de heer-E' .Dekker' 

bungalow 5l' overleden' Op zo'n

*o-"ntîtu je erbij stil, dat de overige *¡*ittigos 9ok 
niet meer zoiongzijn'

Daarom zlinweop zoek naar (nieuwe) jonge uã¡*inig911, die op zaferdagofin de week iets voor de

vereniging willen of kunnen betekenen. Teãenkån hierbij vatt: de parkeerplaatsen, de paden en de wegen

schoonhou den eru. Eenbladblazer (met benzinemotor) is beschikbaar'

De bosbouwer heeft de bomen geblest en de Heine niót þ diftf<e bomen kunnen door de wijwilligers

(nadat toestemming is gegeven door Mswouw A' Donath, bung' 53) omgehaald en in stukfcen gezaagd

worden. De vereniging heeft een mototzaag

Wanneer u nchopËr"? als vrijwitli ger daizorg¡de vereniging ervoor d7t.u-u3rzekerd bent'

,t Is ook gezelhgoá met elkaar buiien iu¿etíAirr, dus: aariettu niet ,,chblimij op te geven !!!!

Bij dezen nog een verzoek. De parkeerplaat'sen aan'delinkerzijde van De Hongerige wolf zien er

verwaarloosd uit. zlin., *en irt <^^¡iig""¿"1 bewoners die âf en toe een bezem ter hand willen nemen,

zodatde parkeerpl*tr"r, er vreer 
""q"JUT 

fiãé"n ? Voor dit werk behoeft men geen vrijwilliger te zijn !

3. Verkoop bungalows.
Voorzover bekendñ-de volgende bungalows te koop: 5,6,21,28,35,36,40,43 en44'

Wanneer u voornemens bent .r* Urrrgulã; te verkopen *ilt u dit dan aart de secretaris melden ?

4. De toezichthouderswonine.
,f.- 2 decemb", i, dãlr"-_ sr. overleden en sindsdien staat de toezichthouderswoning leeg' Met de

rv,aatschap Kat wordt overlegd hoe dit moet worden opgelost. zoóra(wellicht in de Algemene

f.à*"ttgadering) meer bekend is zult u worden ingelicht'

5. Onderhoud bos.

De bosbouwer (fa. Noest) heeft een groot aantarberken gebrest (a11 stuks) .Dit zijnbomen die binnen 20

meter van de bungalow staan. Devraagis of al deze bomin *o"ì.n verdwijnen. wanneer ze omvallen (het

is de raatste maanden 2 x voorgekomeÐ hebben we een probleem ars ze de bungalow beschadigen'

Het bestuur kan zichvoorstellen dæ u íegen het omhalen van èèn of meer gebleste bomen bij uw

bungalow bem¡arenheeft. Laatudit dan-aan mij weten per brief of per e-mail (zie boven)' De bosbouwer

kan dan nog eens extra bezien of die il; of bómen, g"o"n de staat,waarin deze verkeren, gerooid moet

worden. Moclrt een bungaloweigenaar bezv¡arcnhebbèn tegen het kappglvan een gebleste boom en de

boom vart vervolgens om dan wijst het bestuur erop, dat voor de aangerichte schade een eigen risico

(voor de eigenaar) geldt van C25O,--'

ffibentuhieroveralingelicht.Thanszijndejuistebedragenenverzekeringenbekend.
Deze luiden (z.o.z.)-



- a¿nsprakelijkheid Vereniging en Stichting , jaarpremie € 60'--

- bestuurdersaansprakelijf<freiã , jaarpremie - 247 '50
- brand bedrijfsgeùouwen , jaarpremie - 2'776'30

- rechtsbijstand Vereniging en Stichting , jaarpremie - 250'--

- glas jaarPremie - 1'061'53

Tótaalpremie, exclusief termijnopslag en

exclusief 7,00 7o assurantiebelasiing e 4395'33

Dit is, inclusief 7 o/o assurantiebelasting C 4'703,--'

lnzoo¡bedroeg d" ;t"rú; voor (alleJn) de opstalverzekenngen de TVA-verzekering € 6'520'96'

vermeld dient te worden dat vooi de verzekering "brand bedrijßgebouwen" voor schade door overige

schade en/of gebeurtenissen een eigen risico geldt van €250,-- per gebeurtenis'

Da¿rna¿st hebben wij nog een ongevallenverzekering voor 15 wijwilligers , jaarpremie € 9l'82'

Dit betekent datu zelf de inboedel in uw bungalow moet verzekeren. centra¿l Beheer is hiertoe bereid'

De kosten hiervan bedragen ongeveer c 7,-- per € 1000,- verzekerd bedrag'

7. De storm van 18 ianuari 2007

Een compliment is op zijnplaatsvoor onze toezichthouder, de heer Luc Kat.Dezeheeft onmiddellijk na de

storm alle bungalo*, u""ottt en aart ot",e voorzitfer doorgegeven, dat tenminste 8 bungalows beschadigd

zijn. Gefrachtwordt dezebungalows op korte termijn te laten repareren' f)iverse paden bleken te zijn

afgesloten en een groot a¿ntal bom"n o*!r*-i¿. ó: bosbouwer, de fa' Noest, is direct in actie gekomen

om de paden weer wij te maken. ook eeíphim verdienen de wijwüigers en de heer Muis, die de fa.

Noesthebbengeholpenbijhetopruimenvandetakkenenz.

g. S¡gettuin
De speeltuincommissie houdt een logboek bij en controleert de bouten en moeren van de schommels e'd"

Het bestuur ziet dezecommissie graagoitgebreid met leden (bijv. met zælf_nog jonge kinderen) die zich

willen it",ettenom er voor te zorgen dat íe speeltuin bijgehouden wordt' Voelt u hier iets voor ?

ftfA¿t u zlchbtj mij aatmeteen briefie, telefonisch of per e-mail !

9. Woningschouw
Deze heeft door het opruimen van de schade aanhetbos nog niet praatsgevonden. Verwacht wordt dæ

dit bericht bij de stukken van de Algemene Ledenvergadering gevoegd kan worden'

10. Haardhout
Dit zalvoortaan niet meer te verkrijgen zijrl omdatwe 1ts 

bestuur besloten hebben om al het hout door de

bosbouwer te laten afroeren. Dit blijkt financieet aantrelJ<elijker te zijn voor de vereniging dan het

onderhands te verkoPen.

11". Alsemene Ledenvergaderins 
-
worden gehouden op 19 

mei20o7 in Restaurant

..De Hongerige Wolf'. õo.rrorã.r* eg2Tbtelstegeren. bit it tradfüe getrouw' de zaterdagna

Hemelvaartsdag. Aanvang 20.00 uur'

Tenslotte wil ik u ailen een goed seizoen op de buitenplaats toev/ensen en hoop u te ontmoeten op

de Algemene Ledenver gadenng'

De secretaris


