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VOORJAARSBULLETIN maart2009

Geachte coöperatieleden,
Hierbij ontvangt u het voorjaarsbulletin van onze coöperatieve vereniging buitenplaats De
Hongerige Wolf. 'We willen u hiermee, puntsgewijs, op de hoogte houden van het wel en wee
op de buitenplaats:

1. Inbraak en cameratoezicht
Op 23 december j.l. is bij enkele bungalows ingebroken of een poging tot inbraak gedaan. Dit
is heel vervelend voor onze leden die dit treffen.
Het bestuur heeft daarom besloten om bij De Hongerige Wolf 1A een camera te laten
plaatsen, die alle ingaande en uitgaand verkeer opneemt, ook 's nachts. De heer Klein
Heerenbrink (14) heeft aangeboden om de vereniging op zijn camerasysteem mee te laten
liften. Daar maken we dankbaar gebruik van. Wij zijn hern zeer erkentelijk daarvoor.Op korte
termijn zalhij de camera plaatsen. Op een bord wordt ¿umgegeven: "Op dit park is permanent
canteratoezicht".Vy'anneer er onverhoopt weer wordt ingebroken, kunnen de opnames aan de
politie worden getoond en de dader(s) mogelijk worden gepakt. Nu worden door de politie de
gegevens genoteerd en niemand hoort er iets meer van.

2. Schade aan opstal
Bij schade aan uw bungalow tengevolge van bijv. inbraak of een storm is de vereniging
hiervoor verzekerd bij Cenhaal Beheer, met dien verstande dat er een eigen risico is van
€,250,-- per lid. Ook is een collectieve glasverzekering afgesloten bij Centraal Beheer. Het
eigen risico is eveneens € 250,--. Wij meenden er goed aan te doen u hiervan nogmaals op de
hoogte te brengen. Voor schade aan uw inboedel dient u zelf een verzekering af te sluiten

3. Waardering Onroerend Goed
Het bestuur heeft op 28 maart 2008 schriftelijk bezwaar aangetekend tegen de verhoging van
de waarde van alle bungalows. Bij brief van 2 december jl. heeft de gemeente Ommen de

uitspraak meegedeeld:
- van 14 bungalows wordt de waarde niet herzien, omdat niet wordt voldaan aan de bezwaar-

drernpel (de V/OZ-waarde wijkt nabezwaar niet meer af dan 5 Yovan de vastgestelde
waarde)

- van 16 bungalows is de waarde verlaagd.
- de overige 70 bungalows zijn juist gewaardeerd.

4. Wiizisins van het tot on heden beleid tot het rooien ven bomen.
In het voorjaarsbulletin 2008 is u nog meegedeeld, dat dunne bomen, die geen gevaar vonnen
voor mens en bungalows, in eigen beheer door/namens het bestuur worden verwijderd.
Met de fa. Noest zijn thans andere afspraken gemaakt: alle bomen, die door hem geblest zljn,
worden door de firma gerooid. De eindverantwoordelijkheid ligt o.g.v. de Boswet bij deze
bosbouwer en derhalve is slechts hij bevoegd om bomen te rooien.
Over de door de bosbouwer genomen beslissing kan niet worden gecorrespondeerd.

Wanneer, volgens uw eigen inzicht in verband met een te verwachten calamiteit, een boom
dringend verwijderd moet worden, dan schrijft u een briefie aan de heer Marc-Jan Gordeau
(bung. 27) met een eenvoudige tekening, welke boom u bedoelt. Dhr. Gordeau zal, indien uw
verzoek ontvankelijk wordt verklaard, in het volgende voorjaar de heer Opdam van de fa.
Noest hier op wijzen. (Dit voorjaar is de bosbouwer al geweest).

5. Wie kunt u bellen of mailen bii calamiteiten of wanneer u vrâsen heeft.
- de heer Marc-Jan Gordeau (bung. 27) is bestuurslid voor de terreincommissie. Bij hem

kunt u met uw wagen over het bos, de wegen en de parkeerplaatsen terecht.



Hij is te bereiken op 06-360 69 947 of per email: mj.gordeau(Ehetnet.nl
- de heer Willem Hilders (bung. 81) is onze penningmeester. Bij hem kunt met uw vragen

omtrent de contributie enz. terecht. Hij is te bereiken op het tel.nr. 0294-43 21 05 of
06-1010 5043 of per email: penningrneester@buitenplaatsdehongerigewolf.nl

- de heer Jurjen Zijlstra (bung. 75) is de vice-voorzitter. Hij kan u helpen met al uw vragen op
verzekeringsgebied (de vereniging heeft een collectieve opstal- en glasverzekering
afgesloten). Te bereiken onder tel.nr. 0522-2410 12 of 06-1010 5043 of per email:
Jurj en. Zi.i lstra@ achmea.nl

- tijdens mijn afivezigheid van24 februari tlm9 apri,l2009 kunt contact opnemen met
de 2" secretaris, de heer Henk van Duuren Oung. 43), telefoon0523-26 24 46 of
of 06-237 353 57 of per email: h.i.vanduuren@home.nl

6. De website www.buitenplaatsdehongerigewolf.nl
Zoals u bekend is hebben we sinds êen jaar een eigen website. U kunt uw woning daarop
gratis te huur aanbieden of te koop zefren. Wilt u van één van deze mogelijkheden gebruik
maken, dan verzoekt de administrator u per email (te bereiken onder
administrator@buitenplaatsdehongerigewolf.nl ) een drietal foto's van de binnenkant en de

buitenkant van uw bungalow te sturen plus de tekst aangaande de verkoop ofde verhuur.
Wanneer de makelaar de verkoop verzorgf, verwijst de site door naar de makelaar. In dat
geval kunnen wij er voor zorgen, dat de foto's en de tekst van de website van de makelaar af
worden gehaald en geplaatst op de site van de buitenplaats.
Te allen tijde kunt u met uw vragen over het plaatsen van uw aanbieding op de website van de
buitenplaats terecht bij administrator@buitenplaatsdehoneerigewolf.nl ).Hij zal u daarbij
graagvan dienst zijn.Een tweetal gegadigden, die interesse hebben voor een bungalow,
hebben zichtot de secretaris gewend naar aanleiding van de website. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met de secretaris.
Verhuur van uw bungalow kan ook via de heer Klein Heerenbrink, Hogerige V/olf 14.

7. Verkoop bunealows.
Voorzoverbekend zijndevolgendebungalowstekoop:3,21,22,23,28,33,34,35,
40 en 90. Wanneer u voornemens bent uw bungalow te verkopen, wilt u dit dan aan de
secretaris melden?

8. Gevonden voorwerpen
Vorig jaar mei is op de klussendag een paar leren dameshandschoenen blijven liggen in De
Hongerige V/olf 14. U kunt ze daar ophalen.

9. Woninsschouw
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.

10. Algemene Ledenvergadering
De Algernene Ledenvergadering 2009 zal gehouden worden op 23 mei 2009 in restaurant "De
Bootsman", Coevorderweg 19, 7737 PE Stegeren. Aanvang 20.00 uur. Dit is traditiegetrouw
de zater dag na hemelvaartsdag

Ten slotte wens ik u allen een goed seizoen toe op de buitenplaats en hoop u te ontmoeten op
de Algemene Ledenvergadering.

Namens het bestuur,
de secretaris.


