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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 2017 

 

Geacht lid van onze vereniging, 

 

Het is weer voorjaar en de narcissen bloeien op dit moment volop. Achter huisje 32 op de 

Hongerige Wolf zie ik tot mijn genoegen dat een vlinderstruik, sering en schermhortensia, alle 

eigen kweek, flink nieuwe blaadjes aan het vormen zijn.   

 

Uw bestuur heeft weer een aantal keren overleg gehad afgelopen winter en voorjaar en daarbij 

valt op dat er een nieuwe bestuurssamenstelling aan het onstaan is. Er is in het afgelopen 

najaarsbulletin al gemeld dat de heer Henk van Duuren is gestopt met zijn functie als tweede 

secretaris en dat onze penningmeester de heer Willem Hilders vanwege de aankoop van een 

nieuwe woning zijn huisje op ons park aan het verkopen is. Ons bestuurslid mevrouw Tineke 

Krikke is ook gestopt met haar werkzaamheden als algemeen bestuurslid vanwege drukke 

andere vrijwilligers werkzaamheden. Ikzelf ga, zoals in dat najaarsbulletin vermeld, recreëren 

op het water in plaats van in ons bos. Hieronder bij punt 4 leest u meer over de nieuwe 

(kandidaat) bestuursleden. 

 

Er heeft afgelopen winter weer bosonderhoud plaatsgehad en er zijn wederom flink wat 

stammen vrijgekomen.  

Een bijdrage hierover van ons bestuurslid terreinzaken de heer Ron Sinkeldam: 

 
1. Bomen kappen en versnipperdagen 

 

Wie de afgelopen tijd over onze buitenplaats heeft 

rondgelopen, moet het zijn opgevallen dat er veel bomen 

gekapt zijn. Niet alleen doordat er op twee plaatsen langs 

onze hoofdweg een grote stapel boomstammen heeft gelegen 

(of nog ligt), maar ook doordat sommige huisjes weer in het 

daglicht zijn komen te staan. 

Kappen van bomen gebeurt in eerste instantie op verzoek 

van leden. Elk kapverzoek (ingediend vóór 1 november) 

nemen we mee in het rondje dat we in november met de 

bosbouwer Noest over onze buitenplaats maken. De 

bosbouwer echter beslist uiteindelijk of een boom gekapt zal 

gaan worden. Niet elk verzoek van leden zal dus worden 

gehonoreerd. Verder ziet de bosbouwer tijdens de rondgang over 
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de buitenplaats ook bomen die bijvoorbeeld 

door ouderdom of ziekte beter gekapt kunnen 

worden. Tot slot is er ook stormschade of 

schade door ijzel en sneeuw. De korte periode 

van ijzel en sneeuw deze winter heeft nogal wat 

schade opgeleverd aan de grove den 

(afgebroken takken en een beschadigde kruin).  

Een groot deel van het kapwerk hebben we in 

eigen beheer kunnen doen, met dank aan enkele 

vrijwilligers. We zijn daarmee drie dagen bezig 

geweest. Daarna heeft de firma Noest nog twee 

dagen nodig gehad voor het grotere werk. 

 

Na het kappen worden de stammen ontdaan 

van takken. Dat levert enkele grote bergen 

snoeiafval op. Na een oproep via e-mail hebben 

vele leden zich als vrijwilliger gemeld om te 

helpen deze bergen snoeiafval te versnipperen. 

Drie dagen versnipperen: hard werken, maar 

ook erg gezellig (waarbij de koffie van Tonnie 

zeer op prijs gesteld werd!).  

 

 

Houtverkoop 

Dit jaar worden de leden niet in de gelegenheid 

gesteld het gekapte hout voor een symbolische 

prijs te kopen. Het bestuur heeft besloten om als 

proef het gekapte hout te verkopen aan de firma 

Noest. 

De overweging van het bestuur voor deze proef 

is de volgende: 

Het kappen van bomen kost veel energie. Een 

deel van het werk is het in stukken zagen van de 

stammen en het afvoeren daarvan.  

 

Dit laatste is nu door de firma Noest gedaan. Het kost ons dus minder moeite: we kunnen de 

stammen laten liggen op de plek waar de bomen gekapt worden.  

Bij de verkoop van kaphout aan leden komt daar vervolgens de organisatie en de uitvoer van 

de verkoop bij. Door het hout aan de firma Noest te verkopen, scheelt dat ons dus ook werk. 

Vervolgens zal de opbrengst van het hout bij verkoop aan de firma Noest hoger zijn dan die 

bij de verkoop aan leden. Een hogere opbrengst komt ten goede aan de gehele coöperatie; de 

verkoop van hout voor een symbolische prijs aan leden komt vooral ten goede aan de 

betreffende leden. 

 

Het bestuur gaat de proef evalueren (hoeveel minder werk heeft het ons opgeleverd, hoe groot 

is de extra opbrengst in euro’s?) en neemt vervolgens een besluit hoe volgend jaar te 

handelen. Het kan dus zijn dat het gekapte hout volgend jaar wel weer aan de leden 

aangeboden wordt. Een optie is dan om de leden die graag hout willen afnemen te vragen mee 

te helpen bij het kappen en versnipperen. Wordt vervolgd. 
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2. Nieuwe bestuursleden 

 

Zoals ook al in het afgelopen najaarsbulletin is genoemd is ons lid de heer Frans Veenstra  

kandidaat tweede secretaris geworden. Frans wil zich, naast de basistaken zoals die zijn 

omschreven, gaan inzetten voor verduurzaming van ons park. In plaats van algemeen 

bestuurslid mevrouw Tineke Krikke is ons lid mevrouw Piéta Jacobs kandidaat algemeen 

bestuurslid geworden. Tineke Krikke wordt namens het bestuur hartelijk bedankt voor de 

inzet die zij de afgeklopen tijd heeft getoond. Als kandidaat penningmeester heeft zich ons lid 

Leontien van Deuren aangemeld. Er is ook een kandidaat voor de secretarisfunctie en dat is 

ons lid de heer Bart Wijn.  

Alle kandidaten wil ik hierbij alvast hartelijk danken voor hun inzet tot nu toe en wellicht 

voor in de toekomst. Op de komende algemene ledenvergadering (ALV) zullen de genoemde 

kandidaten, na uw toestemming, officieel worden benoemd als bestuursleden.  

Ik hoop dus dat u dan allen kunt instemmen met deze kandidaat bestuursleden. Dat betekent 

dat uw bestuur dan weer op volle sterkte zal zijn. 

Voor de goede orde geef ik nog even op alfabetische volgorde de namen en functies weer van 

het bestuur zoals dit er (na uw toestemming dus) vanaf de komende ALV uit komt te zien: 

 

Leontien van Deuren  penningmeester 

Piéta Jacobs   algemeen bestuurslid 

Ron Sinkeldam  terreinzaken 

Frans Veenstra  2
e
 secretaris 

Marnix van Werven  voorzitter 

Bart Wijn   1
e
 secretaris 

Jurjen Zijlstra   directeur 

 

Er wordt verder elk jaar gezocht naar een nieuwe leden voor de kascontrolecommissie.  

Mevrouw Terwee ‘schuift op’ als 2
e
 lid en is dit jaar 1

e
 lid. Ons lid de heer Schelte Takoma 

was afgelopen jaar 1
e
 lid en zal dus aftreden. Schelte wordt hartelijk bedankt voor zijn inzet.  

Er dienen steeds twee kascontrolecommissieleden en een reservelid te zijn. Elk jaar treedt een 

lid reglementair af en deze commissie dient dan ook weer te worden aangevuld. Wij zoeken 

nog een 2
e
 lid en een reservelid. 

 

Graag naar mij toe per e-mail reageren voor 30 april, indien u als tweede of reservelid in 

aanmerking wilt komen. Alvast hartelijk dank voor uw aanmelding! 

 

 

3. AED cursus 

Een bijdrage van onze penningmeester Willem Hilders: 

 

Op 4 maart is de jaarlijkse AED training weer geweest. Voor de mensen die de 1e keer niet 

konden er is een herkansing op 6 mei. Een foto impressie is te vinden op onze website. 

Op 6 mei organiseren we, vanwege de grote hoeveelheid aanmeldingen, een tweede jaarlijkse 

training voor het gebruik van de AED en de meest elementaire levensreddende handelingen. 

 

Hoe laat: vanaf 13:30 tot ca 16:00 uur. 

 

Waar: fam. Stoevelaar (aan de andere kant van de Coevorderweg, tegenover de 

ingang van onze buitenplaats.) 
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Wilt u meedoen? Graag opgeven via: 

penningmeester@buitenplaatsdehongerigewolf.nl . 

Is ervaring benodigd? Niet perse, maar geef bij het 

aanmelden aan wat uw AED-kennisniveau is! 

Waarom een AED-training? Het is erg belangrijk. 

Hoe meer mensen weten hoe het werkt en moet, hoe 

beter. 

Na afloop is er gelegenheid voor gezellig napraten 

en wordt er voor een hapje en een drankje gezorgd. 

Dus ook nog eens gezellig! 

 

 

4. Verbouwingsperikelen 

 

Er hebben zich kortgeleden bij verbouwingen binnen enkele dagen twee incidenten 

voorgedaan, waarbij eerst een gasleiding bij graafweerkzaamheden werd geraakt een daarna 

de waterleiding. Dit resulteerde in gierende sirenes van brandweer en politie en het had ook 

grote gevolgen kunnen hebben voor de buitenplaats. Gelukkig was er geen vervolgschade. 

Daarom verzoeken wij u vriendelijk doch dringend bij grondwerkaamgheden rondom uw 

huisje bij onze toezichthouder de heer Jan Klein Heerenbrink tekeningen op te vragen.  

Jan heeft alle tekeningen die de plaatsen van de gas- en waterleidingen weergeven. 

 

5. Statutenwijziging. 
Een bijdrage van onze kandidaat 1

e
 secretaris Bart Wijn: 

 

Voorbereiding statutenwijziging.  

Het bestuur heeft een voorstel in voorbereiding om na bijna 30 jaar de statuten van onze 

Coöperatieve Vereniging weer up-to-date te maken. Om dat voorstel te kunnen aannemen 

tijdens de ALV is op grond van artikel 56 van de huidige statuten vereist dat minimaal 75 % 

(3/4) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, het zogenaamde quorum. Van die 

aanwezige of vertegenwoordigde leden moet dan een gekwalificeerde meerderheid (minimaal 

2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen) instemmen met het voorstel.  

Daarom doet het bestuur alvast in dit voorjaarsbulletin een oproep aan alle leden om de datum 

van de ALV, (Zaterdag 27 mei, vanaf 13.30 uur in "de Bootsman") in uw agenda te noteren 

en vrij te houden. Mocht u verhinderd zijn, machtig dan een medelid om voor u te stemmen. 

Aldus kan het voorstel in 1 vergadering worden afgehandeld en is het niet nodig kosten te 

maken voor een tweede vergadering die zal moeten worden gehouden in het geval er tijdens 

de reguliere ALV een onvoldoende groot quorum aanwezig is. 

 

Een aantal tips en aanwijzingen als u een machtiging wilt afgeven: 

- Als u een medelid wilt machtigen, bedenk dan dat de machtiging schriftelijk moet zijn en 

door u ondertekend.  

- Uw gemachtigde levert die schriftelijke machtiging tijdens de ALV in bij de secretaris.  

- Een lid mag niet meer dan 3 machtigingen hebben en bestuursleden mogen niet gemachtigd 

worden. 

- De tekst van de machtiging zou mogelijk kunnen luiden: 

 

Ik, ondergetekende ......................................................... 

lid van de Coöperatieve Vereniging Buitenplaats de Hongerige Wolf te Stegeren (Gemeente 

Ommen) en gebruiksgerechtigde van huisje nummer ......... , 
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verleen hierbij machtiging aan 

........................................................................................................................... 

om tijdens de Algemene Ledenvergadering van bovengenoemde Vereniging, die wordt 

gehouden op 27 mei 2017, mij te vertegenwoordigen, namens mij het woord te voeren en uit 

mijn naam te stemmen. 

Plaats, Datum, Ondertekening. 

 

6. Verkopen gebruiksrechten 

 

Na het verschijnen van het najaarsbulletin 2016 zijn er tot nu toe drie gebruiksrechten van 

huisjes verkocht. Er staan veel huisjes te koop maar er wordt dus ook zo af en toe verkocht.  

 

 Bungalow 68 verkocht door de heer Henk Regterschot wonende te Zwolle aan Dhr en 

mevr Kuiper wonende te Heemstede op 28 oktober 2016. 

 

Henk Regterschot heeft vanaf 1979 zijn huisje 68 op ons park gehad en is ooit nog bestuurslid 

geweest. Hij heeft uiteindelijk, vanwege zijn zeer hoge leeftijd van 90-jaar, besloten zijn 

gebruiksrecht te verkopen. Henk heeft als 88-jarige zelfs nog geholpen bij de aanleg van De 

Schuur! 

 

 Bungalow 15 verkocht door Dhr  F. G. A. ten Siethoff wonende te Deventer aan L.M. 

ten Siethoff wonende te Houten op 30 december 2016. 

 Bungalow 21 verkocht door de heer Bart Schuurmans wonende te Deventer aan de 

familie Saraber, wonende te Emmen op 22 februari 2017 

 

 

Op dit moment vindt de verkoop plaats van Hongerige Wolf 85 en is er overeenstemming 

inzake de verkoop van nummer 32.  

 

Tot slot: 

 

Wederom wil ik u onze website aanbevelen:  

 Leuke impressies zoals van de klussendagen. 

 Veel informatie, bijvoorbeeld over als u wilt gaan verhuren. 

 Aanbevolen: AED cursus. 

 

Namens al uw bestuursleden een heel goed voorjaar en goede zomer gewenst, ook op de 

Hongerige Wolf en wellicht tot ziens op de ALV die gepland staat op 27 mei aanstaande in 

Restaurant de Bootsman van 13.30 tot 16.00 uur. De uitnodiging hiervoor, met de 

bijbehorende stukken, kunt u eind april verwachten. 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het bestuur, 

Harry van Egmond 

secretaris. 

 

 

Bijlage: ledenlijst. 


