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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  

__________________________________________________________________________ 

 

Voorjaarsbulletin 2015 
 

Geacht lid van onze vereniging, 

 

Het voorjaar wil op dit moment maar niet komen ofschoon dit (meteorologisch zeker) al een 

tijdje geleden is begonnen. Op het moment dat ik dit schrijf is de lente nog geen echte lente te 

noemen. Regen valt soms nog met bakken naar beneden en het is guur weer met af en toe 

zelfs nog een graadje nachtvorst. Overigens is elk weer een weer, dus niet getreurd hierover. 

 

Er is in het afgelopen jaar wederom veel gebeurd op onze buitenplaats. Er 

heeft weer veel bosonderhoud plaatsgevonden en er zijn weer flink wat 

stammen vrijgekomen die voor een symbolische prijs van 10 euro per m
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aan leden zijn verkocht. De houtverkoop is net zoals op klussendagen een 

prettig gemeenschappelijk moment. Het is fijn om veel bomen zelf te 

kunnen rooien zodat flink op kosten kan worden bespaard en om ook zelf 

het hout na droging op te kunnen stoken vanuit de ‘eigen kweek’ gedachte. 

Onze takkenversnipperaar heeft weer vele uren gedraaid en zo werk, dat 

anders door bosbouwer Noest zou moeten zijn uitgevoerd, uit handen 

genomen. Dit jaar hebben we een oproep gedaan aan de 83 leden die via e-

mail correspondentie van het bestuur ontvangen, om mee te helpen met het 

versnipperen en daarvoor hebben diverse leden zich aangemeld. Onze gehele buitenplaats was 

weer ontdaan van alle snoeiafval. U las ‘was’ omdat een flinke storm kortgeleden toch weer 

wat bomen heeft omgelegd, gelukkig zonder veel schade te veroorzaken. Het verzoek aan u is 

om zoveel als mogelijk grote takken zelf in stukken te zagen, op te ruimen en naar de 

stortplaatsen te brengen. 

De financiële positie van onze vereniging is mede gezien het bovenstaande goed te noemen. 

De aanleg van WiFi op ons park heeft uiteraard geld gekost maar deze faciliteit kan toch 

geheel kosteloos aan de leden worden aangeboden. Voor de aanleg van WiFi is ook een 

oproep voor hulp aan de leden gericht, waardoor vele extra handen dit zware werk een stuk 

hebben verlicht. 

 

Een aantal van uw bestuursleden heeft weer een opfriscursus AED gevolgd. Onze loods De 

Schuur heeft dankzij onze toezichthouder de heer Jan Klein Heerenbrink en zijn echtgenote 

Tonnie een wolvenkop boven de toegangsdeur als sierelement gekregen en nu is het 

afwachten of deze wolf andere wolven gaat aantrekken. Kortgeleden hadden wij bijna zo’n 

wilde bezoeker op ons park dus wellicht binnenkort....... 
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1. Toelichting WiFi op de buitenplaats. 

 

Een bijdrage van onze penningmeester de heer Willem Hilders: 

 

De kerstvakantie is op de buitenplaats, door uw bestuur en een aantal 

hulpvaardige leden, nuttig besteed met het aanleggen van WiFi met 

behulp van een extern bedrijf. 

Begin januari zijn de laatste werkzaamheden verricht en is het WiFi- 

netwerk in bedrijf gesteld. Al enige tijd is het mogelijk om gebruik te 

maken van WiFi. 

 

U kunt verbinding maken met netwerk (ssid) "hongerigewolf" en het wachtwoord wat daarbij 

hoort is: 7737PH0529 Let op: de letters in het wachtwoord zijn hoofdletters! 

Bij het gebruik van onze coöperatieve WiFi is het van belang om de eventuele eigen WiFi- 

apparatuur uit te schakelen, omdat anders storingen kunnen ontstaan. 

Voor eventuele vragen met betrekking tot onze WiFi-aansluiting kunt u via e-mail contact 

opnemen met de penningmeester Willem Hilders via 

penningmeester@buitenplaatsdehongerigewolf.nl 

 

2. Forensenbelasting, de stand van zaken. 

 
Een bijdrage van onze voorzitter Carolien Giesen: 

 

In december vorig jaar ontving u van ons een bericht over de plannen van de gemeente om de 

forensenbelasting fors te verhogen. Inmiddels is er weer het een en ander gebeurd. Met dit 

bericht informeren we u over de stand van zaken en vertellen we wat we tot nu toe voor actie 

hebben ondernomen. 

 

De gemeenteraad van Ommen heeft in zijn vergadering van 4 december 2014 een verordening 

aangenomen (gebaseerd op de Gemeentewet) over de forensenbelasting. In deze verordening 

is geregeld dat forensenbelasting zal worden geheven aan de hand van de WOZ-waarde. 

Voorheen gebeurde dat aan de hand van de brandverzekerde waarde. Het betekent voor ons 

dat de forensenbelasting drastisch omhoog gaat. Het begint met de forensenbelasting over 

2015.  

 

Let op: de aanslag forensenbelasting over 2015, krijgt u begin 2016. De aanslag 

forensenbelasting die u onlangs in de bus heeft gekregen, is de aanslag over 2014. 

Daarin zit dus nog geen verhoging.  

 

Al vóór deze gemeenteraadsvergadering heeft het bestuur een brief gestuurd aan alle fracties 

van de gemeenteraad, zie hiervoor de bijlage. We hebben hier (nog) geen reactie op gekregen. 

 

In het verdere verloop zijn we, bij onze bezwaren tegen de forensenbelasting en bij ons 

contact met de gemeente, samen opgetrokken met een aantal andere vakantieparken 

(Reggewold, Uniek, Belmonde en De Berghorst). Met deze andere parken voeren we nu ook 

regelmatig overleg. 
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Recent, op 5 maart jongstleden, heeft er een commissievergadering van de gemeenteraad 

plaatsgevonden. Kort vóór die vergadering hebben de samenwerkende vakantieparken nog 

een brief uitgedaan naar de gemeenteraad. Deze commissievergadering was belangrijk omdat 

daar onder meer over het belastingplan van de gemeente voor de komende jaren op de agenda 

stond. Uit de stukken tot dan toe kon worden afgeleid dat het niet bij de verhoging vanaf 2015 

zou blijven, maar dat in de jaren daarna een verdere verhoging van de forensenbelasting werd 

beoogd. Leden van vakantiepark Reggewold en van Uniek hebben de vergadering bijgewoond 

en aan de samenwerkende vakantieparken verslag gedaan. Het goede nieuws dat uit deze 

vergadering kwam is dat de verdere verhoging van de forensenbelasting hoogstwaarschijnlijk 

niet doorgaat. Bij de bespreking hierover kwamen de te verwachten bezwaarschriften tegen de 

verhoging over 2015 nadrukkelijk naar voren. In zoverre hebben onze acties succes gehad!  

 

Dat neemt niet weg dat de verhoging met ingang van 2015 niet werd teruggedraaid. Zoals 

gezegd, zult u dat gaan merken wanneer u de aanslag forensenbelasting over 2015 in januari 

2016 in de bus krijgt.  

 

Hoe nu verder? 

Samen met de andere genoemde vakantieparken werken we aan een standaard bezwaarschrift, 

waarvan u desgewenst t.z.t. gebruik kunt maken. Ook zal er nog een stuk komen waarin wordt 

beschreven wat het inhoudt om bezwaar te maken en hoe u dat kunt doen. Tot slot: het ligt in 

de bedoeling om als het tot een beroepsprocedure bij de rechtbank zou komen, ook samen op 

te trekken en eventueel gezamenlijk één advocaat in te schakelen.  
 

3. Nieuwe bestuursleden. 

 

Helaas heeft ons bestuurslid mevrouw Jet de Hoop zich uit het bestuur teruggetrokken om 

persoonlijke redenen. Speerpunt voor Jet was steeds een goede communicatie met de leden! U 

weet misschien nog dat zij enige tijd terug in de archieven van de vereniging is gedoken en u 

daar een presentatie van heeft gegeven (in het voorjaarsbulletin 2012). Jet heeft de 

verbouwcommissie op poten gezet, zij heeft samen met onze penningmeester Willem Hilders 

aan een vernieuwing van de website van de vereniging gewerkt. Gelukkig blijft Jet nog wel 

gewoon vakantie vieren op ons park en zullen we haar bij de klussendagen ook nog volop 

tegenkomen. 

 

Het bestuur heeft ondertussen een kandidaat benaderd om Jet 

te vervangen; dat is mevrouw Tineke Krikke. Tineke heeft 

zich hiertoe bereid verklaard. Op de komende ALV zullen we 

u vragen of u ook met haar komst in het bestuur kunt 

instemmen. Uiteraard mag u zich zelf ook als kandidaat voor 

deze bestuursfunctie aanmelden. Indien er meerdere 

kandidaten zijn, zal er worden gestemd. Graag reageren per e-

mail voor 20 april aanstaande bij de secretaris. 

 

Verder: de zittingstermijn van 7 jaren voor onze penningmeester de heer Willem Hilders 

nadert zijn einde. Kandidaten die opteren voor een functie als penningmeester in het bestuur 

kunnen zich bij de secretaris per e-mail melden. Graag ook reageren voor 20 april aanstaande. 

De heer Hilders is overigens bereid zijn bestuursfunctie te continueren, zeker als er zich geen 

andere kandidaten melden. Op de komende algemene ledenvergadering (ALV) zal er, indien 

er meerdere gegadigden zijn, worden gestemd over een nieuwe kandidaat of anders 

goedkeuring worden gevraagd voor continuering van de heer Hilders als penningmeester. 
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Er wordt verder ook gezocht naar een lid van de kascontrolecommissie. Er zijn steeds twee 

kascontrolecommissieleden en een reservelid. Elk jaar treedt een lid regelementair af en deze 

commissie dient dan ook weer te worden aangevuld. Eerste lid van de kascommissie is op dit 

moment de heer Peter Giessen, tweede lid de heer Schelte Takoma, reserverlid is mevrouw 

Tineke Krikke. De procedure is dat het eerste lid aftreedt, het tweede lid eerste lid wordt en 

het reservelid tweede lid. Er dient dus een reservelid te worden gekozen. Indien mevrouw 

Krikke wordt gekozen als nieuw bestuurslid (zie hierboven) dan dienen er twee nieuwe 

kascommissieleden te komen. Graag ook reageren voor 20 april indien u hiervoor in 

aanmerking wilt komen. 

 

4. Loslopende katten op onze buitenplaats. 

 

Er lopen al jaren af en toe niet-aangelijnde katten op onze buitenplaats. 

Afgelopen jaar is het aantal opgelopen tot drie stuks. Eén van deze 

katten is opgehaald door de dierenambulance, omdat een lid had gezien 

dat deze kat onder de teken zat. Van de andere twee is er één 

moddervet en de ander goed gezond. Zeker ook nu het weer richting de 

vogelbroedtijd gaat, verzoeken wij u een eventuele kat (of hond) 

aangelijnd te houden. Als u een huisdier los laat rondlopen dan is dit 

tegen de regels die vanuit gezamenlijkheid zijn opgesteld en zoals deze 

zijn verwoord in onze statuten en huishoudelijk reglement. Wij willen u ook verzoeken uw 

eventuele huisdier te voorzien van een halsbandje (met een belletje) met daarin uw naam en 

telefoonnummer.  

 

Namens al uw bestuursleden een heel goed recreatiejaar gewenst op de Hongerige Wolf en 

wellicht tot op de ALV die gehouden zal worden op 16 mei 2015 van 13.30 tot circa 16.00 

uur. De uitnodiging hiervoor, met de bijbehorende stukken, kunt u op of vlak na 20 april 

verwachten. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het bestuur, 

Harry van Egmond 

secretaris. 

 

 

 

 

 

Bijlagen:  

- Ledenlijst 

- Brief aan gemeenteraad Ommen 
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