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Coöperatieve Vereniging Buitenplaats “De Hongerige Wolf” B.A. Stegeren 
 

Secretaris: H. van Egmond, Diepenveenseweg 20, 7413 AP  Deventer. 

E-mail:  secretaris@buitenplaatsdehongerigewolf.nl  

Website: www.buitenplaatsdehongerigewolf.nl  

__________________________________________________________________________ 

 

Najaarsbulletin 2014 
 

Geacht lid van onze vereniging, 

 

Dit najaar is nog niet herfstachtig geweest en voor 

sommige activiteiten is dat een voordeel. De 

klussenmiddag, gehouden op zaterdag 4 oktober 

jongstleden, was een groot succes, vooral door de grote 

opkomst van leden die hun schouders onder de vele 

klussen hebben gezet maar ook door het prachtige 

najaarsweer op die dag. De zondag daarop vertoonde zich 

de herfst zoals herfst moet zijn. 

Hiernaast ziet u een fotootje genomen op de genoemde klussenmiddag. U zult begrijpen dat 

deze foto genomen is na het klussen want u ziet dat er genoten wordt van de zon, hapjes en 

drankjes.  

 

Op onze website www.buitenplaatsdehongerigewolf.nl 

kunt u vele foto’s bekijken, onder andere van de 

klussenmiddag. De foto’s geven een prima beeld van die 

middag. Er is veel werk verzet en u zult bij de entree van 

de buitenplaats verwelkomd worden door een heuse 

toegangspoort die gelardeerd wordt door prachtige 

bloemperkjes. Er is verder aan onze Schuur geklust en er is 

veel gesnoeid op parkeerplaatsen en langs de paden. U las 

dat Schuur met een hoofdletter is geschreven en dat klopt want op de afgelopen 

ledenvergadering is gestemd over de naam voor onze nieuwe loods en die is dus De Schuur 

geworden. Het snoeiafval is, zoals u op de foto hierboven kunt zien, versnipperd door onze 

hakselaar. Ook de stobbenfrees heeft goed werk verricht op een van de parkeerplaatsen om de 

bestrating beter te kunnen egaliseren. De wip is opgeknapt en het onderstel van de 

voetbaltafel is door de fabrikant vervangen onder garantie. Ik zal vast zaken vergeten hebben 

te vermelden maar kijkt u dus maar eens op onze website naar de vele leuke foto’s. 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretaris@buitenplaatsdehongerigewolf.nl
http://www.buitenplaatsdehongerigewolf.nl/
http://www.buitenplaatsdehongerigewolf.nl/
http://www.buitenplaatsdehongerigewolf.nl/images/fotogalerij/2014/klussenmiddag/werkdag-HW-0001.JPG
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1. Verkopen gebruiksrechten 

  

Dit jaar is een ‘topjaar’ inzake de verkoop van gebruiksrechten. Tot nu toe zijn er al 7 

gebruiksrechten van eigenaar gewisseld en een achtste huisje zit op dit moment in het 

verkoopproces.  

Onze buitenplaats dateert uit begin jaren 70 van de vorige eeuw en er zijn eigenaren van het 

eerste uur die hun recreatiewoning willen verkopen omdat het onderhoud wellicht wat te veel 

wordt of dat familieleden het gebruiksrecht willen kopen. Er kunnen echter ook geheel 

nieuwe leden worden verwelkomd. 

 

Hiernaast ziet u een foto van onze ‘huisnotaris’ mr. Berno Nijboer van de 

vestiging Hardenberg van de kantoren Bentum Nijboer notarissen te Ommen 

en Hardenberg. 

Het contact met deze notaris verloopt zoals eerder al geschreven snel, 

vriendelijk en efficiënt. 

Ik som hieronder even de 7 verkooptransacties op zoals deze tot en met 

september via de heer Nijboer hebben plaatsgehad: 

 Bungalow 51 verkocht door mevr. Dekker-Timmerman wonende te Vlissingen, aan de 

familie De Blok / Lakerveld, wonende te Amsterdam op 10 januari 2014 

 Bungalow 38 verkocht door mevr. R. Mans, wonende te Moncarapacho (Portugal), 

aan dhr Hoogenberk en mevr Hoogenberk-Beuvens, wonende te Wageningen op 3 

februari 2014. 

 Bungalow 90 verkocht aan mevrouw A. de Vroom, wonende te Stavern (Duitsland) op 

14 maart 2014 

 Bungalow 61 verkocht door de heer Koldenhof, wonende te Deventer aan de heer van 

Vliet en mevrouw Koldenhof, wonende te Harmelen op 4 juni 2014 

 Bungalow 3 verkocht door mevrouw Tielens, wonende te Zwolle aan de heer Nijland, 

wonende te Collendoorn op 21 juli 2014 

 Bungalow 4 verkocht door de heer Herrebrugh, wonende te Amsterdam, aan mevrouw 

Jacobs en de heer Lucas, wonende te Rotterdam op 8 augustus 2014 

 Bungalow 54 verkocht door de heer Swart, wonende te Egmond aan Zee, aan de heer 

Jaarsma en mevrouw Jacobs, wonende te Den Burg (Texel) op 22 september 2014 

 

De eerste drie nieuwe leden zijn al door voorzitter mevrouw Carolien Giesen, namens alle 

bestuursleden, verwelkomd op de afgelopen algemene ledenvergadering. De andere hierboven 

genoemden heet ik hierbij, namens alle bestuursleden, ook hartelijk welkom als lid van onze 

coöperatieve vereniging. 

 

Als u het gebruiksrecht van uw recreatiewoning wilt verkopen kan dit ook via onze website 

worden aangeboden. Geef s.v.p. aan mij door wanneer u uw huisje te koop zet. Wilt u uw 

bungalow ter verkoop op onze website geplaatst hebben, stuur dan een e-mail met 

verkoopinformatie, inclusief foto’s, naar bestuurslid de heer Willem Hilders, 

penningmeester@buitenplaatsdehongerigewolf.nl.  

 

2. Verhuurtermijn van recreatiewoningen 

 

In de afgelopen algemene ledenvergadering (ALV) is de verhuurtermijn van onze 

recreatiewoningen aan de orde gekomen. U heeft de stukken van toen van tevoren ter 

bestudering toegestuurd gekregen. In de vergadering is gevraagd om op de stukken te 

reageren. Permanent wonen op ons park, behoudens voor enkele leden die vanuit het verleden 

mailto:penningmeester@buitenplaatsdehongerigewolf.nl
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een gedoogvergunning hebben gekregen, is niet toegestaan. In de vergadering werd gestemd 

over een maximale verhuurtermijn van 6 weken door een lid aan een recreant. Er is met een 

grote meerderheid aan stemmen gekozen door de leden om de maximale verhuurtermijn op 

zes weken te zetten. Dit zal in het huishoudelijk reglement worden aangepast. Uw bestuur zal 

er dan ook op toezien dat deze afgesproken termijn van 6 weken wordt nageleefd, immers het 

is de wens van de leden dat dit gebeurt en het bestuur voert deze wens uit. Met de invoering 

van de maximale verhuurtermijn wordt voorkomen dat personen die bijvoorbeeld gescheiden 

zijn of vanwege overlast of huurachterstand uit hun huis zijn gezet onze buitenplaats voor 

langere termijn gaan bevolken. Het is gebleken dat dit type bewoners overlast veroorzaakt en 

voor een onevenredig groot deel gebruik maakt van voorzieningen op ons park zoals de 

afvalcontainers. Als u aan een huurder belooft dat deze er wel ‘een jaartje mag blijven wonen’ 

dan is het zuur voor deze huurder als u door het bestuur wordt verzocht de huurovereenkomst 

na 6 weken weer op te zeggen.  

Wij gaan de regels niet toepassen om u lastig te vallen maar omdat wij onze buitenplaats niet 

willen laten verloederen, zodat het voor ons allen prettig vertoeven blijft. 

Het bestuur vraagt u hierbij om uw medewerking inzake de afgesproken maximale 

verhuurtermijn van zes weken om narigheid te voorkomen. Hartelijk dank alvast daarvoor. 

 

Het bovenstaande geldt uiteraard alleen als u uw recreatiewoning verhuurt. Er zijn vele leden, 

die uitsluitend zelf van de recreatiewoning genieten. 

De notulen van de afgelopen ALV vindt u als bijlage bij dit bulletin. Ook de actuele 

adressenlijst is als bijlage toegevoegd. 
 

3. Voorstel Wifi op de buitenplaats 
 

In de afgelopen ledenvergadering is door een lid gevraagd om eens uit te zoeken of er ook 

WiFi (Wireless Fidelity) mogelijk is op onze buitenplaats. WiFi is een lokaal uitgestraald 

elektromagnetisch veld waardoor leden en hun bezoekers gebruik kunnen maken van 

draadloos internet op het park. Uw bestuur heeft de vraag opgepakt en heeft onderzoek 

verricht naar de mogelijkheden voor WiFi op onze buitenplaats. In de bijlage vindt u een 

document waarin de resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd. 

 

Onze vraag is of u mij te kennen wilt geven of u 

 

- VOOR aanleg van WiFi 

of 

- TEGEN aanleg van WiFi  

 

op onze buitenplaats bent na kennisgenomen te hebben van de onderzoeksrapportage in de 

bijlage.  

Ik verzoek u vriendelijk om binnen vier weken na versturing van dit bulletin naar mij toe te 

reageren: secretaris@buitenplaatsdehongerigewolf.nl of een briefje met uw stem te sturen 

naar bovengenoemd adres in Deventer.  

Er is afgesproken dat de ledenrespons minimaal 50% moet bedragen (50 leden) en dat 

uiteraard daarvan minimaal 50% voor aanleg moet stemmen om het project door te kunnen 

laten gaan. 
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4. Verbouwingen 

 

Op onze website is het een en ander te vinden over het verbouwen van een recreatiewoning. U 

kunt daar lezen dat u, naast toestemming van het bestuur, in bepaalde gevallen ook een 

omgevingsvergunning nodig hebt. Op de site wordt verwezen naar een website. Op die site 

kan worden bekeken of de geplande verbouw of aanbouw vergunningvrij is. Onlangs kwamen 

wij er achter dat deze site niet helemaal de juiste informatie geeft. Uit de toepasselijke regels 

(de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht) blijkt namelijk 

dat het verbouwen van een recreatiewoning (of, zoals het Besluit omgevingsrecht het zegt: 

‘een bouwwerk ten behoeve van recreatief nachtverblijf door één huishouden’) niet 

vergunningvrij is. Het ziet er dus naar uit dat voor de verbouw van of aanbouw aan een 

recreatievergunning altijd een vergunning moet worden gevraagd. 

 

5. Ten slotte  
 

Wanneer u een brievenbus wilt plaatsen dient dit te gebeuren op de centrale plek in het park 

bij alle andere brievenbussen. Wel is het de bedoeling dat u een zogeheten PTT bus plaatst, 

deze wordt niet meer geproduceerd, maar een alternatief hiervoor is verkrijgbaar bij 

brievenbuswebshop. (Zie voor deze link ook onder FAQ’s op onze website.)  

Alleen de kleur groen is toegestaan. 

 

Een heel goed najaar toegewenst, ook op onze buitenplaats! 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het bestuur, 

Harry van Egmond 

secretaris. 

 

Bijlagen:  

 

- actuele ledenlijst 

- notulen ALV 2014 

- rapport WiFi 

 

http://www.brievenbuswebshop.nl/Webwinkel-Product-4753492/Alternatief-TNT-brievenbus-Cofa-groen-mét-slot.html

