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Bestuur   (lopende zaken - vacatures)     

Na een kleine 4 jaar en binnenkort mijn vierde alv ga ik om puur persoonlijke redenen stoppen als voorzitter 
van de C.V. De Hongerige Wolf. Ik heb mijn rol ervaren als boeiend en leerzaam, want naast alle leuke 
ervaringen heeft het mij ook wel eens de nodige hoofdbrekens gekost. Voor de toekomst heb ik het volste 
vertrouwen in mijn medebestuursleden. De uitdagingen die in het verschiet liggen worden in deze 
nieuwsbrief nog eens benadrukt, en ik wens het bestuur, nu en straks in de nieuwe samenstelling, veel 
wijsheid en inspiratie toe. Marnix van Werven

Naast Marnix heeft ook Ron Sinkeldam aangegeven terug te treden als bestuurslid. Het wordt voor hem 
steeds lastiger privé en bestuurstaken te combineren. Wel blijft Ron als gewoon lid meedraaien in de 
terreincommissie. Door het vertrek van Marnix en Ron ontstaan er twee vacatures in het bestuur. Het nieuwe
bestuur vult zelf de taakverdeling in, dus het hoeft niet persé om de functie voorzitter te gaan (maar dat 
hoort wel tot de mogelijkheden). 
De vereniging heeft een voltallig bestuur nodig! Daarom een dringend verzoek aan belangstellende leden om 
zich te melden bij het bestuur, zodat na de ALV het bestuur weer op volle sterkte verder kan. Vraag niet wat 
de vereniging voor u kan doen, maar wat u voor de vereniging kunt doen.
Mocht u er wat voor voelen om een bijdrage te leveren aan het besturen van onze mooie buitenplaats, neem 
dan zo spoedig mogelijk contact op met het bestuur.

Financiën 

Vorig jaar is tijdens de ALV gevraagd een meerjarenbegroting op te stellen, zodat er ook een gezonde en 
werkbare reserve opgebouwd kan worden. Tijdens de komende ALV zal er naast de exploitatie 2018 een 
meerjarenbegroting voor de periode 2019-2028 gepresenteerd worden.
Tot 2018 werd er in de coöperatieve vereniging De Hongerige Wolf geen reserve opgebouwd, er was een lege 
spaarpot. In 2018 is een verhoging van de parklasten van € 35 doorgevoerd om het begrotingstekort in 2018  
te kunnen dekken. Nu in 2019 een start wordt gemaakt met het opbouwen van een gezonde reserve wordt 
duidelijk dat de parklasten nog verder zullen moeten stijgen. Wij, leden van de coöperatieve vereniging De 
Hongerige Wolf zullen dan ook rekening moeten houden met een substantiële verhoging van de parklasten, 
startende in 2019. Het bestuur zal op de komende ALV aan u een voorstel tot verhoging van de parklasten 
doen. Op dit moment buigt het bestuur zich nog over de begroting en de financiële consequenties ervan.

Op de uitnodiging voor de ALV zult u het bedrag aantreffen waarmee de parklasten verhoogd dienen te 
worden en dat het bestuur zal voorleggen ter goedkeuring door u allen.

Bouwsels en afscheidingen   (open bos karakter)  

Op de ALV van mei 2018 heeft het bestuur aangekondigd beleid te maken hoe om te gaan met de afspraken 
die opgenomen zijn in het Huishoudelijk Reglement (HHR) betreffende bouwsels en erfafscheidingen.
In het najaar heeft het bestuur daarover een beleidsstuk naar de leden gestuurd  en rond de jaarwisseling 
een vervolg met daarin opgenomen welke consequenties dit beleid heeft voor de afzonderlijke leden. 
Veel leden hebben positief gereageerd op deze actie van het bestuur. Het bestuur heeft kunnen constateren 
dat sommige voorgestelde acties om het terrein rond het huisje aan te passen, ook al daadwerkelijk zijn 
uitgevoerd. Met enkele leden is het bestuur in gesprek. Andere leden hebben het gevraagde contact met het 
bestuur nog niet opgenomen. 
Natuurlijk ondervindt het bestuur ook weerstand bij dit ingezette beleid. Op de komende ALV wordt aan de  



leden de vraag voorgelegd of het bestuur hiermee op de goede weg is of dat de afspraken die ten grondslag 
liggen aan dit beleid geschrapt moeten worden uit het HHR.

DHW Wifi-provider   (wel of geen wifi)  Na 5 jaar ‘aanmodderen’ en mislukte 
(technische) verbeterpunten, stelt het bestuur voor om de stekker uit de WiFi te 
trekken. Na een ledenoproep WiFi ervaringen te delen, blijkt dat onze WiFi wel voor 
‘huis, tuin en keuken’ gebruik geschikt is maar niet voor Netflix gebruik. Bij navraag  
hebben inmiddels vele leden een internet abonnement genomen, welk gebruik weer 
storend kan zijn op het Wifi netwerk van de Hongerige Wolf. Met het stopzetten van 
het abonnement bespaart DHW zo’n 2000 euro/p.j. Eind 2019 zijn de masten & 
apparatuur afgeschreven. 

DHW verduurzamingsplannen 2017-heden   (energie)  Door de huidige energie- en klimaattransitie is er veel 
belangstelling voor de DHW verduurzamingsplannen! De ingezette koers om studenten onderzoek te laten 
doen heeft niets opgeleverd, daar zij de voorkeur gaven aan bedrijfsprojecten met uitzicht op een baan. 
Echter de gemeente Ommen én de provincie Overijssel hebben inmiddels energie besparing- en 
hernieuwbare energietaakstellingen gekregen waardoor zij samenwerking zoeken met DHW.  Dit heeft 
geresulteerd in het indienen van subsidievoorstellen. In de eerste ronde (2018) werden MKB voorstellen 
gehonoreerd en vond men dat DHW teveel uitging van bewezen innovatie-technieken. De Vitale Vechtdal 
gemeenten zijn dit jaar naarstig op zoek naar pilots op recreatieparken en zitten we weer om de tafel.  De 
DHW initiatiefgroep heeft inmiddels de verduurzamings-plannen aangepast en ingediend bij de provincie 
Overijssel. 

De Japanse Duizendknoop   (terugkerende zorg)

Sinds afgelopen jaar maken we ons uiteraard zorgen om de verzakkingen van huisjes. Minder acuut, maar 
zeker net zo gevaarlijk, kan de Japanse Duizendknoop zijn. Als deze plant te dicht bij onze huisjes komt dan 
kan de fundering worden aangetast. Belangrijk dus dat we zorgen dat we deze plant uitroeien. Omdat het 
bestuur dit probleem uitermate serieus neemt zijn wij bezig een een commissie te vormen die in 
samenwerking met het bestuur bijdraagt aan de bestrijding van deze plant. Als leden zich hierbij willen 
aansluiten heel graag. Alle hulp is welkom.

Alles begint weer te groeien en bloeien en dit geldt ook voor de Japanse Duizendknoop. Met name aan de 
randen van het park tiert deze plant momenteel welig; grenzend aan de akker, maar ook langs de sloot aan de
kant van Belmonde. Midden op het park bevindt zich ook een ‘haard’ maar dit wordt momenteel erg goed 
bijgehouden door een van onze medeleden. Nogmaals dank hiervoor!!

Wat kunt u zelf doen? De Japanse Duizendknoop plant zich voort via de wortels en bovengronds via zaad. Als 
we met z’n allen de planten die boven de grond komt zo snel mogelijk uittrekken dan voorkomen we dat hij 
gaat bloeien en zaad vormen. Ook krijgt de plant dan minder licht en gaat de wortel op den duur dood. En 
neem zo veel mogelijk van de wortels mee! Graaf deze desnoods uit. Dit kan soms 5-10 jaar duren, dus dit 
vereist wel doorzettingsvermogen. En omdat uit elk klein stukje wortel weer een nieuwe plant kan groeien is 
het van groot belang de uitgetrokken planten bij het restafval te gooien en niet op de composthopen.

Hoe herkent u de plant? Als hij net boven de grond komt, dan lijkt ie op een bordeauxrode asperge. Een paar 
dagen ouder worden het groene of nog steeds rode plantjes/planten (zie foto’s). Wij helpen u uiteraard graag
qua herkenning, als u niet helemaal zeker weet of u een van deze exoten rondom uw huisje heeft. 

Namens de JD cie, Mathilde van Werven (HW47),Barbara Vosveld (HW53), Mieke Dekkers (HW70) 


