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COÖPERATIEVE VERENIGING BUITENPLAATS ‘DE HONGERIGE WOLF’ B.A. 
 

Namens het bestuur, van: 

 

Harry van Egmond, 

Diepenveenseweg 20 

7413 AP  Deventer 

E-mail: secretaris@buitenplaatsdehongerigewolf.nl  

 

18 maart 2011  

 

 

Voorjaarsbulletin 2011 
 

1. Voorjaar. 
Het voorjaar is warempel in aantocht, de mezen inspecteren de 

nestkastjes en hopelijk lukt het mij dit jaar om de bonte vliegenvanger 

in een nestkastje te lokken. Eens kijken of de rododendrons het dit jaar 

beter gaan doen dan in 2010. Voor de natuurbeleving hoef je wat mij 

betreft niet naar het buitenland. Omdat wij een coöperatieve vereniging 

zijn hebben en krijgen wij nieuwe leden die dit natuurlijke karakter van 

onze buitenplaats in een open bos, appreciëren. In 2010 zijn de gebruiksrechten van vijf 

bungalows verkocht en in 2011 al één. De bosbouwer die houdt, in overleg met het bestuur, 

het bos in een zo goed mogelijke conditie. Deze bosbouwer, van het bedrijf Noest, zal uitleg 

komen geven over het hoe en waarom van het bosonderhoud. Een educatief moment dat 

tijdens de komende algemene ledenvergadering (zie hierna) zal gaan plaatsvinden. Het 

bestuur heeft na mijn aantreden in mei 2010 vijf keer vergaderd en er zijn veel lopende zaken 

behandeld. Soms moet een lid er op gewezen worden dat hij/zij niet handelt conform de 

statuten of het huishoudelijk reglement. Dit doet het bestuur niet voor de lol of om u te pesten 

maar om de buitenplaats leefbaar te houden voor ons allemaal. Zie ook item 2 hierover. 

Vermeld kan worden dat de hardnekkige aannemer B. te Ommen verschillende keren 

toegangspaaltjes heeft vernield om op zijn klusplek te kunnen komen. Ondanks dat de heer B. 

weet dat een sleutel van de paaltjes bij de beheerder te verkrijgen is, blijft hij hiermee 

doorgaan. Op een verzoek om de schade te vergoeden heeft hij niet gereageerd. Er zijn verder 

twee belangrijker zaken die nu lopen die ik even wil noemen, de WOZ-waardebepaling door 

de gemeente Ommen en onderzoek naar omzetting van een coöperatieve vereniging naar een 

vereniging van eigenaren, die hieronder in aparte paragrafen zullen worden toegelicht. 

 

 

2. Leef- en huisregels op onze buitenplaats. 

Toen u het gebruiksrecht van uw bungalow kocht heeft u de statuten en het huishoudelijk 

reglement gelezen en daarmee ingestemd. Leef/huisregels zijn in het leven geroepen met als 

doel dat niet alleen uzelf maar alle leden kunnen genieten van onze prachtige buitenplaats! 

Het is ons opgevallen dat verreweg het merendeel van onze leden zich conformeert aan de 

door ons allen geaccordeerde regels. Deze mensen zijn zichtbaar betrokken bij hun (onze) 

buitenplaats en zorgen ervoor dat niet alleen zijzelf maar ook anderen plezier kunnen hebben 

wanneer zij recreëren op deze heerlijke plek. En zo hoort het ook! 

Helaas zijn er enkelingen die zich, met een volharding die bevreemding wekt, niets willen 

aantrekken van de regels die wij met elkaar hebben afgesproken. Eenvoudige afspraken als 
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honden aan de lijn, geen erfafscheidingen opwerpen (illegale houtwallen, etc.), geen auto's 

parkeren bij de bungalow, parkeren op de eigen parkeerplaats, een tweede auto en bezoekers  

parkeren bij een ‘B’, niet te hard rijden, enzovoorts. Ook deze (kleine) 

groep leden dient zich aan de afgesproken regels te houden. Het kan 

niet zo zijn dat de kleine groep leden die zich niet aan de regels 

conformeert, eigen regels op gaat stellen. Deze mensen missen 

betrokkenheid bij onze buitenplaats.  

Het bestuur heeft heel bewust gekozen om handhaving van 

afgesproken regels opnieuw tot een speerpunt te maken. Dit omdat wij zuinig willen zijn op 

het unieke karakter van onze buitenplaats. Iets waar wij zo van genieten. 

 

Het lidmaatschap begint na de ballotage waarin potentiële leden wordt gewezen op de regels. 

Het bestuur laat het potentiële lid hiervoor heel bewust tekenen. Bij het toch negeren van de 

regels kan een lid geconfronteerd worden met het document en het feit dat hij/zij bij volle 

bewustzijn heeft ingestemd met deze regels. Leden die fout parkeren, te hard rijden, 

erfafscheidingen opwerpen, hun hond niet aanlijnen, zullen wij net zo lang benaderen 

(bezoeken en/of aanschrijven) tot zij zich realiseren dat wij met honderd zijn en allen het recht 

hebben om te genieten van deze heerlijke plek. 

 

3. Parkeren auto. 
Wij verzoeken u dus vriendelijk uw auto op uw eigen parkeerplaats te 

zetten. Een eventuele tweede auto dient dan op een bezoekersplaats te 

worden geplaatst. Het komt weleens voor dat een lid het zicht op 

zijn/haar materiële bezit wil houden en daarom de auto naast de 

bungalow parkeert. Dit is niet geoorloofd. Er is kortgeleden een 

creatieve oplossing bedacht door een nummerplaatje van een 

parkeerplaats ten behoeve van een verontruste eigenaar te verwisselen met een ‘B’. De auto 

was daardoor beter in zicht en iedereen was weer tevreden. Meld eventuele wensen bij het 

bestuur hieromtrent, dan kan er gekeken worden naar wat de mogelijkheden zijn. 

 

4. Verhuur bungalow. 
Wilt u, indien u uw bungalow wel eens verhuurt, er voor zorgen dat een kopie van artikel 15 

uit het huishoudelijk reglement duidelijk zichtbaar wordt opgehangen? Dan weet de huurder 

waar deze aan toe is en krijgen wij geen klachten. 

 

5. Permanente bewoning. 
Er wordt door de gemeente Ommen nog steeds gecontroleerd of er permanent wordt gewoond 

in de bungalows. Begin vorig jaar heeft de gemeente meegedeeld dat bij permanente 

bewoning of verhuur/gebruik van een recreatiewoning langer dan 4 maanden een boete kan 

worden opgelegd tussen de € 2.500,-- en € 45.000,-- . 

 

6. Verkoop bungalows. 
Voor zover bekend zijn de volgende bungalows te koop: 13, 23, 33, 40, 56 en 79. 

Wanneer u voornemens bent uw bungalow te verkopen wilt u mij dit dan laten weten? 

Wanneer u uw bungalow te koop aanbiedt, kan dit ook op onze website 

(www.buitenplaatsdehongerigewolf.nl) vermeld worden. Wel is het dan noodzakelijk dat u 

zelf een tekstje en eventuele foto’s aanlevert. Dit kan via e-mail naar 

willem@familiehilders.nl of via de post: Willem Hilders, Waardijnstraat 43, 1383 CH Weesp. 
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7. Woningschouw. 

Het rapport van de in dit voorjaar te houden woningschouw evenals een compact jaarverslag 

ontvangt u tegelijk met de uitnodiging voor de komende Algemene Ledenvergadering. 

 

8. Verkeer over de Hongerige Wolf. 
Er wordt vanwege de aangelegde drempel voor het huis van de 

beheerder, minder hard gereden. Wij hebben vernomen dat het stuk land 

waar mais wordt verbouwd, ten oosten van de buitenplaats, is verkocht 

aan het landbouwbedrijf van de familie Timmer. Het gevolg is dat er 

minder vrachtverkeer over onze buitenplaats zal ‘razen’ en daarmee 

minder straatstenen opzij zullen worden gedrukt, wat scheelt in de 

kosten. De verbindingsweg van de Hongerige Wolf naar het maisveld zal 

niet meer gebruikt hoeven te worden door vrachtverkeer omdat de 

familie Timmer het maisveld via eigen grond kan bereiken. 

 

9. WOZ-waarde bepaling door de gemeente Ommen. 
Er is correspondentie met de gemeente Ommen over de door deze 

gemeente vastgestelde WOZ-waarden. Deze waarden zijn onzes inziens 

veel te hoog ingeschat door de gemeente. De gemeente heeft eigen 

taxatierapporten laten samenstellen waarop zij de WOZ-waarden heeft 

gebaseerd. Onze bungalows worden vergeleken met externe bungalows 

die vaak in een andere juridische structuur zijn ingebed. Een inschatting 

onzerzijds duidt er op dat de gemeente ongeveer 20% te hoog zit met haar WOZ-waarden. 

Het bestuur heeft een bezwaarschrift ingediend bij de rechtbank Zwolle-Lelystad. Dit om, net 

zoals het ons lid de heer van Noort is gelukt, maar nu structureel, dus voor alle bungalows, de 

WOZ-waarden met minimaal 20% te doen afnemen. Wij doen ons best om er zo veel 

mogelijk ‘uit te slepen’. Meer hierover tijdens de Algemene Ledenvergadering. 

 

10. Coöperatieve Vereniging versus Vereniging van Eigenaren. 
Op verzoek van enkele leden is er in samenspraak met deze leden een vragenlijst opgesteld 

met betrekking tot het doen van een onderzoek naar de eventuele voordelen van een 

Vereniging van Eigenaren (VVE) ten opzichte van een Coöperatieve Vereniging (CV).  

Na het bereiken van consensus over de inhoud van de vragenlijst is deze lijst toegestuurd naar 

onze ‘huisnotaris’ Bolscher Van der Brug Huzink te Amersfoort. Deze notaris behartigt al 

lange tijd onze overdrachten van verkochte gebruiksrechten en weet daarom veel van de 

buitenplaats. De heer Martijn van der Brug van dat kantoor heeft kortgeleden een 

onderzoeksverslag aangeleverd waarin een aantal zaken duidelijk op een rijtje is gezet. Het 

voert hier te ver om uitgebreid in te gaan op dit verslag maar een aantal zaken kan alvast even 

worden genoemd: 

 

 De statuten van een VVE worden opgenomen in een splitsingsakte. In een 

splitsingsreglement worden regels omtrent beheer etc. vastgelegd. Een VVE is 

wettelijk verplicht geld te reserveren (onderhoudsfonds) voor toekomstig onderhoud. 

 Een inschatting van de notariële kosten bij een optionele omzetting bedragen ongeveer 

€500,- euro per lidmaatschap. 

 Daarnaast zijn er kosten verbonden aan eventueel opnieuw te vestigen hypotheken 

(€850,-) en de 6% overdrachtsbelasting betreffende bungalows 4, 7, 12 en 15 waarvan 

de gebruiksrechten vóór het jaar 1972 zijn verkregen. 

 Verder kadastrale kosten per bungalow van circa €400,-. (€ 145,00 per akte; 

hypotheekakte € 120,00; complexaanduiding € 208,00) 
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 alsmede kosten voor de splitsingstekening voor de gehele buitenplaats ter grootte van 

ongeveer €2000,-. 

 

11. Algemene Ledenvergadering. 
De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op zaterdag 4 juni 2011 in Restaurant 

‘De Bootsman’, Coevorderweg 19, 7737 PE te Stegeren, telefoon 0529 457272. Aanvang 

20.00 uur. Dit is traditiegetrouw de zaterdag na Hemelvaartsdag. De agenda en andere 

relevante stukken worden u bijtijds toegestuurd. 

U kunt overigens sinds kort ook parkeren bij de Bootsman op de nieuwe parkeerplaats 

gelegen op de hoek van de Driehoekweg en de parallelweg aan de nu autoluwe N34. 

 

12. Jaarlijkse klussendag. 
Onze jaarlijkse klussendag wordt gehouden op de middag van onze 

ledenvergadering 4 juni.  

Wilt u zich dit jaar (weer) fysiek inzetten ten behoeve van het 

onderhoud van onze buitenplaats? Dit zou ik zeer op prijs stellen! De 

start is om 13.30 h en wij verzamelen ons op de speelplaats. Wilt u 

zich van tevoren bij mij opgeven? Graag vóór 15 mei. 

 

13. Elektronische post verzoek. 

Om postzegels te sparen zou ik u tenslotte willen vragen of u post van onze vereniging via de 

e-mail zou willen ontvangen. Op dit moment zijn er 26 leden die elektronisch berichten van 

het bestuur ontvangen. Graag ontvang ik van u een bericht of u dit ook wilt. Ik heb veel e-

mailadressen geregistreerd maar doe uw actuele adres er dan voor de zekerheid nog even bij. 

Als u zich al eerder bij mij heeft aangemeld, hoeft u uiteraard niet te reageren. Als u 

elektronische post ontvangt is het van belang, net zoals bij fysieke postadressen, mij op de 

hoogte te houden van e-mailadres wijzigingen. 

 

 

Geniet zeer van uw verblijf op onze buitenplaats en wellicht tot ziens op de Algemene 

Ledenvergadering! 

 

 

Namens het bestuur, 

Harry van Egmond 

secretaris. 


