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1. Afroervan het huisvuil
Hoewel de kosten voor het afuoeren van het huisvuil sinds 2004 (€ 9200.00) een prachtige
bezuiniging laten zien (in 2007 €,6100.--) is het jammer genoeg nog steeds het zorgenkindje
voor de terreincommissie. Ondanks regelmatige verzoeken alleen huisvuil in de container te
deponeren wordt er door de terreincommissie met regelrnaat complete huisraad uit de

container gehaald. Zomaar wat voorbeelden: stapelbed, dressoir, stereo-installatie, bank,
magnetron, stoeptegels, matrassen, etc. De heer Muis (bung. nr. 78) heeft verschillende
vrachtjes naar de stortplaats "Bovenveld" gebracht.
Het bestuur herhaalt daarom nogmaals het verzoek om deze zakenniet in de container te doen
maar af te voeren naar de stortplaats even verderop de weg bij ROVA "Bovenveld". Als het
bruikbare spullen betreft kunnen die wellicht ook in Ommen naar de Kringloopwinkel worden
gebracht. Als het transport van deze zaken voor u een probleem is dan kunt u een aanhanger
lenen bü dhr. Muis.
Als we ons dit niet ter harte nemen dan gaan de kosten omhoog en g¿uur we dus meer betalen.
Als bewoners van een bospark zijnwe begaan met het milieu. Het scheiden van afual draagl
daar aanbij. Uw oude kranten, karton, boeken, oude administratie en oud ijzer kunt u afgeven
bij Mevrouw Timmer, Hongerige V/olf 101 (u weet wel waar je ook eieren en melk kunt
halen) zij heeft er ruimte voor.

2. Plaatsen voor snoeihout.
Er zijn3 plaatsen aarrgewezen waar snoeihout gebracht kan worden. De 1" bij bung. 12, de2"
schuin tegenover bung. 49 (btJ de parkeerplaats, in het bos) en de 3' tegenover bwrg.77.
Ook hiervoor waagl het bestuur de medewerking van de leden om alleen snoeihout op de

daarvoor bestemde plaats te brengen en hier geen gr¿rs of ander tuinafual te storten. De
bosbouwer maakt hier bezwaar tegen en het brengt extra kosten mee zich mee.
Mocht u gras en blad kwijt \ rillen, er zal een plek met bordjes worden aangegeven waar u het
één en ander kunt storten.

3. Wii hebben een eieen website.
Sinds kort hebben wij een eigen website: www.buitenplaatsdehongeri gewolf.nl
Het is de bedoeling dat de leden gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die een website
biedt. Wilt u bijv. uw bungalow verkopen dan kan deze ook op de website aangeboden
worden. Per e-mail kunt u de secretaris een paar foto's van de buiten- en de binnenkant sturen

alsmede een tekst. Als de makelaar de verkoop verzorgl verwijst de site door naar de
makelaar maar u kunt het ook in eigen beheer willen doen. Ook kunt u uw bungalow als

vakantieverblijf te huw aanbieden. Neemt u alvast eens een kijkje op de website. Voor meer
informatie ktrnt u contact opnemen met de secretaris.

4. Verkoop bunsalows.
Voor zover bekend zijn de volgende bungalows te koop: 21,22,28,29,32,33,35 en 40
Wanneer u voornemens bent uw bungalow te verkopen wilt u dit dan aan de secretaris
melden?



5. Vezoek om bomen te rooien.
De terreincommissie heeft een aarfial verzoeken bereikt tot het rooien van bomen. De
eindverantwoordelijkheid voor het kappen van bomen ligl bij de bosbouwer, dhr. Noest.
Hij is daartoe op grond van de Boswet gemachtigd. Hij blest bomen die gekapt kunnen
worden. Dunne bomen, die geen gevaar vorlnen voor mens en bungalows, kunnen in eigen
beheer door/namens de terreincommissie worden verwijderd. Een en ander gaat in goed
overleg met de fa. Noest. M.a.w. er mogen geen bomen door leden op eigen houtje gerooid
of getopt worden.

6. Verkoop van hout/haardhout.
In het voorjaarsbulletin van 2007 bent u ervan op de hoogte gebracht, dat het bestuur besloten
heeft, dat al het hout door de bosbouwer afgevoerd zal worden. Dit blükt financieel
aantrekkelijker te zijn voor de vereniging dan het hout onderhands te verkopen. De
bosbouwer heeft wegens het kopen van hout n2007 een creditnota gestuurd van € 465.--
exclusief BTW. In 2005 heeft het hout € 60.- en in2006 € 30.-- opgebracht. Het ligt in de
bedoeling de post "verkoop houf'niet meer in het financieel overzicht op te nemen.

7. Oproep voor de woningschouw in maart 2009
Tijdens de ALV vart22 maartjl. heeft het bestuur een oproep gedaan voor leden, die
enigszins deskundig zijn, om hulp te bieden bij de woningschouw. Het ligt in de bedoeling om
het park in vier delen te verdelen zodathet lid dat helpen gaat bij het schouwen ongeveer 25
bungalows voor zijn of haar rekening neemt. De resultaten van de schouw worden door dhr.
Gordeau verzameld die per jaar de st¿nd van de bungalows bij houdt. Mew. Krikke heeft zich
inmiddels beschikbaar gesteld. Heeft u belangstelling neemt u dan gerust contact op met
dhr.Gordeau. (terreincommissie). Hij wil u er gr¿Bg meer over vertellen. U kunt hem bereiken
op zijn e-mail adres: mj.gordeau@hetnet.nl of via zijn mobiele nummer :06-36261430.

8. De voormaliee toezichthouderswoning.
De Algemene Ledenvergadering van jl. heeft met ruime meerderheid er in toegestemd dat een
huurder voor de woning gezocht kan worden.
Het bestuur kan u meedelen datzij de woning vanaf I j"ni 2008 heeft verhuurd aan dhr. en
mevr. G.J. Klein Heerenbrink.
Voor leden die dat willen zijnzij bereid, tegen een vergoeding, wat klusjes te doen zoals een
dakgoot schoonmaken, schilderwerk, gras maaien, eventueel schoonmaken na verhutr en
waar u verder om verlegenzorkunnen zitten. Het staat u wij hierover zelf afspraken men hen
te maken.
Het bestuur draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.

9. Toezichthouder.
Voor een aarÍal mensen zalhettoch wel wennen zrlndat er geen toezichthouder meer is.
De eerstvolgende ledenvergadenngzal duidelijklheid verschaffen over de waag of we weer
een toezichthouder gaan aanstellen.

10. Nieuwe leden.
Na de ALV van jl. is het gebruiksrecht van bung. Nr. 5 verkocht aan de fam. J.J.W. Geüp

1 1. Onderhoudsgereedschao.
Voor onze nieuwe leden kan worden vermeld dat een kruiwagen en een ladder beschikbaar
zrln.Deze bevinden zich bij bung.Nr. 14 en 51. Deze kunnen niet langer geleend worden dan
dat u ze werkelijk nodig hebt. Brengl u ze terug, zodra u ze (zelfs tijdelijk) niet meer
gebruikt.



12. De klussendasen 17 mei en 4 oktober 2008
Doel van deze dag is onderhoud plegen in een gezellige sfeer, effectief en met een klein
budget. V/ilt u meehelpen, geef u dan op vóór donderdagl5 mei bij de secretaris per e-mail of
telefonisch. We rekenen op tenminste 15 deelnemers, meer aanmeldingen zijn heel erg
welkom.
Waarschijnlíjk zal er nog gebruik gemaakt kunnen worden van de toezichthouderswoning.
We verzamelen om 10.00 uur en starten met koffie en koek en verdelen de werkzaamheden.
Van 12.30 tot 13.30 eten we ons meegebrachte lunchpakket (voor drinken wordt gezorgd) en

na afloop, zo tussen 16.00 en 17.00 uur, wordt er een drankje aangeboden.

13. Sleutel van uw bungalow.
Van bijna alle bungalows wns een sleutel aartwezig bij de Camping. Deze sleutels zijn vorig
jmbij het einde van het toezichthouderschap door de fam. Kat afgegeven, behoudens van de

bungalows, die via de Camping worden verhuurd.
Voor deze sleutels kan het bestuur geen verantwoordelijkheid meer dragen.
De sleutels kunt u:
- vóór 17 mei ophalen, dagelijks na 11.00 uur, bij mevr. Donath (bung. 53)
- op 17 mei ophalen bij het bestuur
- na 17 mei wordt de sleutel u toegezonden. De kosten van administratie en toezending

bedragen C 12,50.

Er zijnenkele sleutels die onder beheer van de terreincommissie blijven zoals o.a. de sleutels

voor de uitneembare paaltjes. Mocht u de sleutel voor een paaltje nodig hebben dan kunt u
met dh¡. Gordeau (tel:06-36261430) afspreken waar u de sleutel halen kunt.

14. Honden aan de liin.
Honden kunnen gezellige huisgenotenzijn. Althans voor de eigenaren. U begrijpt het, andere
parkbewoners mogen geen last hebben van u\¡/ dieren. Uitlaten aan de riem, datgenewatze
achterlaten: opruimen.Laat u in ieder geval uw hond niet zijn behoefte doen voor een

toegangspaadj e naar een burgalow.

15. Economische WOZ'waarde.
Meegedeeld kan worden dat het bestuur namens de leden ben¡¡aar heeft gemaakt tegen de

aanmerkelijk verhoogde waarden.

16. Wonineschouw.
Bijgaand ontvangt u het rapport van de laatste woningschouw. Probeert u eventuele
aanwijzingen zo spoedig mogelijk op te volgen. Het komt uw bungalow en ons park ten
goede.

Tenslotte wil ik u allen een goed seizoen op de buitenplaats toewensen

Namens het bestuur,
de secretaris.

Bijlage: ledenlijst per 1 april 2008
rapport woningschouw


