
Eerste Concept. 

Notulen ledenvergadering VVE Zuidhof door de heer Jumelet. 
Datum: 3 juni 2017 
Plaats: dorpshuis Valthe 

1. Opening 
Stemgerechtigde eigenaren 52 
Machtigingen 12, totaal 64, er is een meerderheid, er kunnen besluiten genomen worden. 

Vaststelling van de agenda 

2. Mededelingen 
Overlijden van Niesko (Nico) Popken op 9 april 2017 
Nieuwe eigenaren sinds de vorige ALV: 
Bungalow nummer 53: de heer en mevrouw Winkel 
Bungalow nummer 58: de heer Braakman 
Bungalow nummer 75: mevrouw Wagenaar 
Bungalow nummer 82: de heer en mevrouw Gussinklo-Kluit 
Bungalow nummer 87: mevrouw Plooi-de Heer 

Toelichting op de muziekfeesten door Angela Stork(secretaris) 
Begin november (3,4,10 en 11)is het plan muziekfeesten te organiseren op het park. 
Deze feesten zijn normaal in de manege. Er is een afspraak gemaakt over extra bewaking/toezicht 
om mogelijke overlast te beperken. De belofte is gedaan dat het maar één keer plaats zal vinden 
op het park. 
Vraag. is er een garantie dat je nog bij je bungalow kunt komen tijdens de feesten? In het verleden 
zijn daar weleens problemen mee geweest. Willen we dat als vereniging? In de aangevraagde 
vergunning staat niets over geluidsoverlast. Bestuur zal in contact treden met de gemeente. Er 
gaat een mail naar de leden, dan kan iedereen individueel bezwaar maken. 

Toegangsweg naar het park 
De toegangsweg blijft voorlopig zoals het nu is. Er is gekeken naar de mogelijkheid van een 
mobiele slagboom. We hebben ook te maken met andere VVE. 

Zwembad 
Zwembad is weer gevuld. Toegangspasjes geven toegang. Is uitgeprobeerd. 

Volgende ALV 
Op 18 nov. 2017 in het Dorpshuis te Valthe. 

3. Bestuursverslag 2016 
Geen op of aanmerkingen 

4. Vaststelling van het verslag van de ALV 5 nov. 2016 
Geen aanpassingen, toevoegingen of vragen. Verslag vastgesteld. Met dank aan de notulist de 
heer de Bruijn 

5. Jaarrekening 2016 
Toelichting op bladz. 1 
Vergoeding voor het bestuur was 150 euro, voorstel dit te verhogen naar 225 euro. Dan geen 
vergoeding meer voor gezamenlijk eten e.d. Dat geeft bij een aantal leden wat vragen. 
Vrg. dhr. Bloemberg B19: 



Is er een specificatie van bestuurskosten? 
blad 2 jaarrekening 
Kosten van afvoer huisvuil blijven maar stijgen, dat komt door het aantal keren van legen. 
Vrg. dhr. van Peppel B11: Is er geen fixatie per jaar mogelijk? 
dhr. Ringeling B27:Door de vaak geringe bezetting, hebben we maar beperkt afval, andere VVE 
hebben meer afval. Permanente verhuur geeft ook meer afval. 
dhr. Brouwer B17:Er komen auto’s van buiten het park om afval te lozen in de afvalbakken. 
dhr. van Peppel B11:Er komen ook mensen uit het dorp. Soms ook sloopafval. Plastic apart?? 
Dat is toch lastig. 
Vrg. dhr. Wildeman B25: 
Maken we gebruik van de rechtsbijstandverzekering? Antw. penningmeester: Ja, regelmatig. 
Er is uitleg gegeven over de milieuschadeverzekering. dhr. van Peppel B11:De eigenaar is zelf 
verantwoordelijk voor de mogelijke asbestvervuiling. Zgn. asbestclausule. De voorzitter brengt de 
voordelen van de verzekering onder de aandacht. Het geeft namelijk rust voor alle eigenaren, als 
je weet dat dat altijd in orde is. Voorstel van de kascommissie: Verzekering door te berekenen aan 
de eigenaren met een asbesthoudend dak. mevr. Bot B34:Oorspronkelijk zijn er 107 asbest 
houdende daken, er is nog maar 10 % over. Er is een peiling (geen stemming) om de kosten van 
de milieuschadeverzekering door te berekenen aan de eigenaren van een asbest dak. Rood 
(tegen) 22,Groen, meerderheid voor niet doorberekenen.   
dhr. Ringeling B27:Verontreinigingsheffing Zal worden weggeboekt, toezegging van de 
penningmeester. 
dhr. Deckers B28:Het huisvuil probleem zou meer aandacht moeten hebben dan de 
milieuschadeverzekering gezien de hoogte van de bedragen. 
Toelichting en verklaring van de kascommissie: Complimenten voor de penningmeester. Maar er 
zijn ook punten van aandacht, zoals: 
- asbestverzekering 
- bestuurskosten (diners en bbq) 
- reiskosten bestuur voor de ALV is niet nodig volgens de kascommissie dhr. Ringeling B27:Is 
van mening dat veel eigenaren niet beseffen hoeveel werk het bestuurswerk is. Volgens de heer 
Ringeling is de huidige situatie goedkoop. dhr. van Peppel B11: (lid van de kascommissie) Het 
gaat niet direct om de hoogte van het bedrag voor het bestuur, maar regel het goed. 
Jaarrekening wordt bij stemming goedgekeurd. 
In nov. zal het bestuur terugkomen op de bestuursvergoeding. Dank aan de kascommissie. 
Beloning Weesper moppen. 

6. Benoeming nieuwe kascommissie. 
dhr. Ringeling B27 en dhr. IJben B105. 

7. Stand van zaken m.b.t. loskoppelen hemelwaterafvoer 
Fred Buis doet verslag van zijn overleg/onderzoek bij de gemeente. 
Afkoppelen hemelwater De bungalows van Zuidhof lozen momenteel hun hemelwater op het riool. 
Dit is een situatie welke in de gemeente Borger-Odoorn niet meer is gewenst. Daarom heeft de 
gemeente Borger-Odoorn aangegeven dat het hemelwater afgekoppeld moet worden van het riool. 
Hierover heeft bestuurslid Jan Winkel en ondergetekende overleg gevoerd met de gemeente 
Borger-Odoorn. Uit dit overleg is naar voren gekomen dat medewerkers van de gemeente het 
hemelwater gaan afkoppelen van het riool. De kosten van het afkoppelen komen voor rekening 
van de gemeente dus het kost de eigenaren niets. De bestaande hemelwaterafvoerpijp zal bij de 
grond worden losgemaakt en het water zal dan met een bocht naar het gras of terras geleid 
worden. Als blijkt dat er hierdoor op plaatsen wateroverlast gaat komen zal de gemeente dit 
oplossen d.m.v. infiltratie. Wel moet worden aangemerkt wat is wateroverlast. Als er door een 
flinke bui regen water op het gras blijft staan en dit is na 24 a 36 uur verdwenen dan kan je dit 
geen wateroverlast noemen. Het moet even tijd krijgen om in de grond weg te kunnen zakken. Als 
er leden zijn welke zelf willen afkoppelen dan is dat geen probleem. Tijdens de werkzaamheden 
van de gemeente kan er in overleg materiaal beschikbaar worden gesteld voor die eigenaren 
welke zelf willen afkoppelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze hemelwater afvoer tevens de 



ontluchting is voor het riool. Dus de bestaande hemelwater afvoeren allemaal afsluiten geeft een 
probleem. Zorg er dus voor dat aan de slaapkamerkant een ontluchtingspijp blijft bestaan. Het is 
de bedoeling dat de gemeente in oktober / november 2017 gaat beginnen met afkoppelen. Wij 
zullen de leden informeren wanneer en in welke volgorde van bungalows de werkzaamheden gaan 
beginnen. Wilt u zo vriendelijk zijn om niet zelf met de gemeente hierover in contact te gaan maar 
dit via het email adres hemelwater@ziggo.nl te doen. Ook als u nog vragen heeft kunt u naar dit 
email adres uw reactie sturen. Fred Buis. 

Vraag: zijn er mogelijke problemen met het verstopt raken van de afvoer, omdat er minder water 
door gaat? Volgens Fred zal dat geen probleem zijn gezien de diameter van de leidingen. 
Vraag:  zijn er mogelijk gevolgen voor de verontreinigingsheffing? Daar is nog niets over 
bekend.(bedankt Fred voor het uitzoeken, kleine toevoeging notulist) 

8. Stand van zaken parkeercommissie 
Rob Schuitema geeft namens de parkeercommissie een toelichting op de stand van zaken. Een 
mogelijkheid is de huidige parkeerplaatsen breder te maken. 
Vraag: dhr Wildeman B25:Gezien de bezettingsgraad van de bungalows zou je met minder 
parkeerplaatsen toe kunnen. Rob: dan moet je misschien behoorlijk ver lopen naar je bungalow. 
Vraag: dhr Wildeman B25:Moet je doorgaan met de nummering? Opm. dhr. Brouwer B17:Er zijn 
bungalows met meer dan één auto. Er is een boeteregeling voor meer dan één auto. Vraag:  Er 
zijn eigenaren die al een nieuwe parkeerplaats hebben aangelegd, moeten die dan toch mee 
betalen in de nieuwe situatie? JA! Afsluiting van dit punt, komt de volgende vergadering terug. Er 
zijn ook andere ideeën ingebracht zoals uitsluitend parkeren op eigen terrein. Dit zal ook worden 
meegenomen in het overleg.  
  

9. Pauze 

10. Discussiestuk langdurig verhuren 
Toelichting door Rob /voorzitter Jurisprudentie en recht. Er zit nog wat rek in de regels.     Vraag: 
dhr. Arts B67: Kunnen we het er over hebben? Heeft het nut? Vraag:. hoe definieer je langdurig? 
Vraag: de heer Bot B34: Er is niet veel te verwachten van de gemeente, de gemeente heeft geen 
oplossing voor mensen die huisvesting zoeken. De statuten verbieden langdurig verhuren niet. 
Maar dat is ook in strijd met het huishoudelijk reglement, volgens dat reglement is langdurig 
verhuren nl. niet mogelijk. Opm. meneer Bot B34: Neem de overlast als uitgangspunt. Als mensen 
langer huren, dan het huishoudelijk reglement laten ondertekenen. De heer Peppel B61:De 
afspraak is gemaakt de overlast te melden. De heer Stork B74:Breng je huurders op de hoogte 
van het huishoudelijk reglement. Als je last hebt van overlast, dan zal je er ook zelf iets aan 
moeten doen. De heer Peppel B61: Blijft de overlast, dan naar de geschillencommissie. De heer 
Brouwer B17:Het bestuur is in november op de hoogte gebracht over auto gebruik vroeg in de 
ochtend, er is (waarneembaar) nog niets aan gedaan. Voorzitter: we zullen advies vragen aan de 
geschillencommissie. mevr. Langerak B4: Maakt melding van loslopende honden. mevr. van den 
Akker B85:Bestuur kan niet altijd aanwezig zijn, zou er een beheerder kunnen komen? Zij is 
beschikbaar voor een werkgroep. De eigenaars van B19 (dhr. Bloemberg) en B84 (dhr. Kosse) 
zijn ook beschikbaar voor een werkgroep. De heer Buis B29:Door het inschrijven van 
langhuurders in GBA zal de forensenbelasting misschien hoger worden. De heer Kanne 
B31:Hebben we een contact persoon bij de gemeente om over de inschrijvingen te praten? De 
heer Wildeman B25: Zouden andere verenigingen ook veel problemen hebben met langdurig 
verhuren? Bestuur pakt het bovenstaande op en komt erop terug op de volgende vergadering. 

Rondvraag (staat niet op de agenda) 
De heer Ringeling B27:Bij een aantal bungalows o.a. 24, 44, 45 en 43 is de strook mandelig niet 
meer beschikbaar. Bestuur pakt dit op. 



11. Sluiting van de vergadering, 16.45 uur 

 



Resultatenrekening jaar 2016
(bijlage 1)

BLZ 1
VvE Zuidhof

real, 2016 begr.2016 real. 2015 Opmerkingen m.b.t, realisatie 2016
Resultatenrekening: Vereniging
Baten: Contributies € 6.955,00 € 6.955,00· € 7.169,00 107 bungalows x € 65,00

Totaal Baten € 6.955,00 € 6.955,00 € 7.169,00

Lasten:
Abonnementen/lidmaatschappen € 42,00 € 50,00 € 36,00 Domeinnaam
Verzekering € 336,00 € 350,00 € 333,00 Bestuurdersaansprakel~ikheidsverzekering

Vergoedingen bestuur € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 3 bestuursleden
Reiskosten bestuur € 654,00 € 1.200,00 € 698,00
Onkosten bestuur € 657,00 € 750,00 € 702,00
Onkosten groen-zgeschillencie. € - € 200,00 € -

Drukwerk:!copi eerkosten € - € 100,00 € -
Portokosten € 80,00 € 150,00 € 70,00
Kantoorbenodigdheden € 84,00 € 250,00 € 80,00

Kosten ledenvergaderingen .. € 947,00 € 1.200,00 € 922,00 ALV d.d. 21-5 en5-11
Representatiekosten € 148,00 € 100,00 € 144,00
Overige kosten waaronder onderhoud website € 360,00 € 805,00 € 360,00 O.a.onderhoud website

Totaal lasten € 5.108,00 € 6.955,00 € 5.145,00

Saldo vereniging € 1.847,00 e - e 2.024,00



Resultatenrekening jaar 2016
(bijlage 1)

BLZ 2
VvE Zuidhof

Resultatenrekening: Beheer real. 2016 begr.2016 real. 2015 Opmerkingen m.b.t. realisatie 2016
A) Mandelig gebied:
Baten: beheervergoeding mande lig gebied € 6.741,00 € 6.741,00 € 6.634,00 107 bungalows x € 63,00
Lasten:
Uitvoeringskosten algemeen € 2.733,00 € 2.733,00 € 2.690,00
Grasmaaien € 1.515,00 € 1.515,00 € 1.491,00
Graskanten steken bij de wegen inc\. afvoeren € 832,00 € 832,00 € 818,00
Maaien rondom obstakels € 441,00 € 441,00 € 435,00
Reinigen van de wegen € 478,00 € 478,00 € 471,00
Bladruimen € 742,00 € 742,00 € 730,00
Totaal.lasten beheer mandeliggehied € 6.741,00 € 6.741,00 € 6.635,00
Saldo beheer mandelig gebied ê - ê - e 1,00-

B) Gemeenschappelijke voorzieningen
Baten: beheervergoeding gemeenschappelijke voorz. € 26.750,00 € 26.750,00 € 26.750,00 107 bungalows x € 250,00
Lasten:
Mollenbestrijding € 225,00 € 250,00 € 145,00
Onderhoud slagboom € 1.000,00- € 1.000,00 € 347,00 vrijval inz. 2014
Kosten van overig beheer 'E 758,00 € 600,00 € 662,00
Diensten HB/CVvE Bungalows Hunzebergen UA € 8.025,00 € 8.025,00 ' € 8.025;00
Kosten afvoer glas- en huisvuil € 12.715,00 € 9.500,00 € 9.726,00
Diversen en onvoorzien € - € 450,00 € -
Juridische kosten incl. rechtsbijstandverzekering € 1.677,00 € 1.800,00 € 1.660,00
Verzekeringen € 438,00 € 500,00 € 438,00 Meeus: WA en milieuverzekering
CAI abonnement € 4.413,00 € 4.625,00 € 4.434,00 CAI 2016 incl. € 222,00 verzekering
Totaal lasten gemeenschappelijke voorzieningen € 27.251,00 € 26.750,00 € 25.437,00
Saldo beheer gemeenschappelijke voorzieningen ê 501,00- é - ê 1.313,00



Resultatenrekening jaar 2016
(bijlage 1)

BLZ 3
VvE Zuidhof

C) Diversen rea I, 2016 begr, 2016 real, 2015 Opmerkingen m.b.t, realisatie 2016
Rente minus bank- en provisiekosten E 66,00- € 100,00 € 75,00 Incl. ontvangen rente op internetspaarrekening
Saldo baten diversen f 66,00- e 100,00 € 75,00

D) Collectief maaien/snoeien/blad blazen
Baten: beheerverg. maaienlbladbl. (98 bung) € 14~578,00 € 15.049,00 € 14.600,00 98 bungalows
Lasten:maaienlbladb1. (98 bung) € 14.578,00 € 15.049,00 € 14.600,00
'Saldo lasten beheer collectief maaien/bladbl f - € - f -

E) Collectief verontreinigingsheffing
Ontvangen voorschot verontreinigingsheffing 2016 € 8.560,00 € 8.560,00 € 8.560,00 107 bungalows x € 80,00
Doorbelaste verontreinigingsheffing 2016 € 8.560,00 € 8.560,00 € 8.560,00
Saldo verontreinigingsheffing € - € - € -

Totaal baten beheer € 56.629,00 € 100,00 € 56.619,00
Totaal lasten beheer € 57.196,00 € - € 55.232,00
Totaal saLdo beheer € 567,00- f 100,00 € 1.387,00

Totaal resultaat Vereniging en Beheer € 1.280,00 € 100,00 € 3,411,00 Overschot
I



Balans per 31 december 2016

van de VvE Zuidhof
(bijlage 1) (BLZ 4)

Balans: Activa en Passiva 31-12-2016 31-12-2015

Vorderingen
Debiteuren € 115 € 211
Vooruitbetaalde kosten '€ 333 € 333
Overige vorderingen € 62 € 198

Btw € 3.113 € 2.155

Subtotaal vorderingen e 3.623 ê 2.897

Liquide middelen
Rekening courant € 796 € 5.060
Internetspaarreken ing € 31.090 € 28.392
Subtotaal liquide middelen e 31.886 € 33.452

TOT AAL ACTIVA € 35.509 e 36.349

Eigen vermogen
Algemene reserve btw-vrij € 7.727 € 5.703
Algemene reserve btw-plichtig € 13.780 € 15.603
Resultaat boekjaar 2016 btw-vrij (overschot) € 1.847 € 2.024·
Resultaat boekjaar 2016 btw-plichtig (overschot) € 567- € 1.387
Totaal eigen vermogen * (zie onder recapitulatie) € 22.787 é 24.717

Voorziening
Inzake onderhoud/beheer slagboom en overige diensten € 1.500 € 1.500.
Totaal voorziening é 1.500 é 1.500

Kortlopende schulden
Crediteuren •
Bestuursleden € 792 € 943
CVvE Bungalows Hunzebergen UA inz.kosten vuil afvoer € 2.062 € 1.734
CVvE Bungalows Hunzebergen UA inz onderhoud (beheer)slagboom € 347 € 1.347
CVvE Bungalows Hunzebergen UA inz diensten(2e halfjaar 2016) € - € 4.012
Kosten website € 300 € 300
Snoek hovenier € 2.420 € 3.820-
Overige schulden € 1.[3 ï € -
Subtotaal crediteuren e 7.052 € 4.516

Overlopende passiva
Verontreinigingsheffing 20 12.(per saldo) € 85- € 85-
Verontreinigingsheffing 2013 (per saldo) € 20 € 20
Veroutrein Îgii1gshefl·illg2.Q 14 (per saldo) € 30 € 3.215
Verontreinigingsheffing 2015 (per saldo) € 1.819 € 2.466
Verontreinigingsheffing 2016 (persaldo) € 2.386 € -
Subtotaal.overlopende passiva e 4.170 € 5.616

Totaal kortlopende schulden e 11.225 é 10.132 -
TOTAAL PASSIVA € 35.509 e 36.349

* Recariitulatieelzen vermogen:
Eigen vermogen per 1-1-2016 € 24.717
Af: Uitkeriug bestemmingsreserve 2016: 107 x € 30 (jaarnota 2016) € 3.210-
Bij: Resultaat 2016 € 1.280
Eigen vermogen per 31-12-2016 f 22.787

vastgesteld in deAL V van 3juni 20 l7

------- -_._ __ _ •............ _ _------



Toelichtingen bij de jaarrekening 2016 Vve Zuidhof 

(bijlage 2) 

Algemeen 

Zoals u uit de jaarstukken kunt opmaken is het boekjaar 2016 met een positief resultaat van 
 € 1.280. afgesloten.  
 

Gemeenschappelijke voorzieningen 

In de resultatenrekening gemeenschappelijke voorzieningen staat het bedrag wat in 2016 is 
betaald aan CVVE Hunzebergen. Dit komt overeen met de begrote € 75 per bungalow Dit 
bedrag is een bijdrage aan de kosten m.b.t. de diensten welke door CVVE Hunzebergen 
verricht worden. Deze kosten betreffen o.a. het beheer en de bediening van de slagboom, 
het verwijderen van zwerfvuil van de hoofdwegen, het tijdig legen van de vuilcontainers, het 
onderhoud regelen van de hoofdwegen, indien nodig het sneeuwvrij maken van de 
hoofdwegen, het onderhoud, reparatie van de wegverlichting, de controle op vandalisme op 
het park, de inspectie en onderhoud van het parkmeubilair en het verrekenen van de kosten 
van Sita en CAI. De bijdrage voor 2017 aan CVVE Hunzebergen is opgeschort aangezien er op 
dit moment nog veel onduidelijk is omtrent slagboom en verleende diensten.  
 

Bestuursvergoeding/kascontrole 2016 

De beide leden van de kascommissie hebben over de jaarrekening 2016 nog geen 
goedkeurende verklaring afgegeven aangezien zij van mening zijn dat het bestuur onterecht 
een reiskostenvergoeding (€ 0,19 per km)  op de beide ALV data ontvangt en verder willen zij 
de jaarlijkse kosten van het bestuursdiner cq barbecue gemaximeerd zien op € 450. Het 
bestuursdiner is mede bedoeld als evaluatie van de ALV. Uiteraard zorgt een dergelijke 
afsluiting van de ALV ook voor een goede teamgeest, waardoor het bestuur met voldoende 
elan haar functie kan vervullen. Tevens is het diner bedoeld om ook de partners van de 
bestuursleden te bedanken voor hun ondersteuning, betrokkenheid, advies en reflecties.  
De kwartaalvergoeding voor het bestuur bedraagt in 2016 en 2017 € 150 per bestuurslid.  
Om niet de discussie in de kascommissie of jaarlijks op de ALV te voeren over de vorm van 
de bestuursvergoeding en de inhoudelijke invulling daarvan stelt het bestuur voor de 
bestuursvergoeding te verhogen naar € 225,-  per kwartaal en de vergoeding voor een 
bestuursdiner cq barbeque te laten vervallen. De reis- en onkostenvergoeding blijven 
ongewijzigd.  
 

MSV verzekering/kascontrole 2016 

De beide leden van de kascommissie hebben over de jaarrekening 2016 tevens nog geen 
goedkeurende verklaring afgegeven aangezien zij van mening zijn dat de premie van de MSV 
verzekering (milieuschadeverzekering voor de gehele Zuidhof) uitsluitend door de eigenaren 
van de bungalows met een asbesthoudend dak omgeslagen dient te worden. In 2017 
bedraagt de premie hiervoor € 496,10. Deze verzekering dekt het risico voor een eventuele 
“asbest schoonmaak” voor alle bungaloweigenaren bij brand aan een asbest dak. 
Momenteel zijn er nog 11 bungalows met een asbesthoudend dak.  
 

Bestemmingsreserve 

Het bestuur stelt voor dit positieve resultaat over 2016 van € 1.280 toe te voegen aan het 
eigen vermogen, zodat dit per 1-1-2017 € 22.787 bedraagt.  



 

Aangifte inkomstenbelasting 2016 

Het totaal eigen vermogen van de vereniging bedraagt per 31-12-2016 € 22.787 wat neer- 
komt op € 213 per bungalow voor uw eventuele aangifte inkomstenbelasting 2016.  
 

Verontreinigingsheffing 2015 

N.a.v. de verstrekte meterstanden is er op de jaarnota 2017 een verrekening gemaakt voor 
het jaar 2015 zodat dit jaar definitief afgerond en verrekend is.  
 

Verontreinigingsheffing 2016 

De penningmeester heeft nog niet van alle leden de jaarafrekening van het WMD inz. de 
meterstanden 2016 ontvangen. Deze afrekening heeft u normaliter in januari 2017 
ontvangen. Graag alsnog toezending hiervan zodat ook deze verrekening t.z.t. gemaakt kan 
worden.  
 

Begroting 2017 

Op basis van de huidige gegevens en verwachtingen worden er geen grote afwijkingen 
verwacht op de begroting 2017 welke in de ALV van 5 november 2016 is goedgekeurd.  
 
 
Kockengen, 15 mei 2017  
 
J. Winkel (penningmeester Vve Zuidhof) 
 



Bijlage 4 t.b.v. de ALV op 3 juni 2017 

 

BESTUURSVERSLAG 2016 

 

Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Zuidhof U.A. 

Opgericht 13 mei 1993, Statutaire zetel te Exloo 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nr. 04044056 

 

Secretariaat: Utrechtseweg 37 

1381 GS WEESP 
0294-416067 / 06-21570237 
storkzuidhof@xs4all.nl 

 

Bestuur per ultimo december 2016: 

Rob Schuitema  Voorzitter 

Angela Stork-Tak Secretaris 

Jan Winkel  Penningmeester 

 

Algemeen: 

Het bestuur heeft zich  in 2016 gericht op het het enerzijds handhaven van de stabiele situatie in de 

vereniging en anderzijds het beheerst en overwogen managen van de veranderingen bij de directe 

partners van de vereniging.  Bij dat laatste is met name de informatievoorziening aan de leden over 

de ontwikkelingen en de gesprekken met die partners (Kontour, VvE Hunzebergen, VvE Westhof, etc) 

een speerpunt geweest.  

  

Communicatie: 

- In 2016 zijn 4 nieuwsbrieven aan de leden verzonden. 

- Daarnaast zijn er mailings verzonden met agenda’s en verslagen van de ALV. 

- Het Bestuur heeft 4 bestuursvergaderingen belegd (22 maart, 21 mei, 20 september en  5 

november). 

- Er zijn 2 Algemene LedenVergaderingen georganiseerd (21 mei en 5 november). 

- De website www.vvezuidhof.nl  is actueel gehouden. 

 

Financiën: 

Vanwege de verlaagde en realistische begroting hebben de leden dit jaar geen deel van het eigen 

vermogen uitgekeerd gekregen op de factuur 2017. 

 

Geschillencommissie: 

De geschillencommissie heeft in 2016 géén geschil voorgelegd gekregen. 

mailto:storkzuidhof@xs4all.nl
http://www.vvezuidhof.nl/
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Bijlage 5 

Machtigingsformulier 
 

 

    
Familie/mevrouw/heer___________________________________________________________ 
 
Eigenaar van bungalow(s)________________________________________________________ 
 
Geeft volmacht, door ondertekening van dit formulier 
 
aan:_________________________________________________________________________ 
 
om hen/haar/hem (doorhalen wat niet van toepassing is) te vertegenwoordigen tijdens de 
ALGEMENE LEDENVERGADERING van 3 juni 2017. 
 
De gemachtigde kan tijdens één of meerdere stemmingen gebruikmaken van deze volmacht. 
 
Aanvullende instructies aan gemachtigde: 
 
 
 
 
 

 
Te machtigen zijn: Jan Winkel  penningmeester 
    Angela Stork             secretaris 
    Rob Schuitema         voorzitter 
 
 
of een ander lid van de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Zuidhof U.A. In dat geval kunt u dit 
formulier aan de betreffende persoon meegeven om in te leveren voor de aanvang van de Algemene 
Ledenvergadering. 
 
________________________________________________________________________________ 
     
 
Plaats:_______________________    Datum:________________________ 
 
 
Handtekening van de volmachtgever______________________________________________ 
 
 
Indien u één van de bestuursleden wilt machtigen, wilt u dit getekende formulier dan zenden aan de 
secretaris vóór 31 mei 2017. Dit kan per post, of per e-mail als PDF-bestand (wel met een gescande 
handtekening). 



Bijlage 6: Discussiestuk omtrent langdurig verhuur en permanente bewoning.  

 
De aanleiding: 
De laatste tijd is er steeds meer sprake van langdurige  c.q. “permanente bewoning” van onze 
recreatiebungalows. Dit wordt mede veroorzaakt door het feit dat de gemeente inschrijving in het 
GBA toestaat met als adres onze bungalows op het park. Soms wordt dit door een eigenaar gedaan 
maar ook verhuur voor een lange periode van soms meer dan zelfs één jaar leidt tot permanente 
bewoning. 

 
Doel: 
Doel van de discussie is in hoeverre wij als eigenaren langdurige verhuur en permanente bewoning 
willen tegengaan en goedkeuring verlenen aan eventuele acties van het Bestuur. 
 
Aanleiding: 
Bij meerdere leden heerst de angst dat langdurig verhuur en permanente bewoning leidt tot meer 
overlast c.q. minder rust: 

- Intensiever gebruik van de bungalow, anders dan recreatief gebruik, met daarbij ook 

de consequenties: Bijvoorbeeld meer autobewegingen, meer verrommeling rondom 

de bungalow, gebruik van schotelantennes, illegale uitbouwsels, etc. 

- De kans dat betreffende gebruikers van de bungalow zich meer rechten toe zouden 

kunnen eigenen. Bijvoorbeeld het gebruik van meer dan 1 auto, het op- en afrijden 

van het park buiten de vastgestelde tijden, gebruik van hoorbare muziek, loslopende 

huisdieren. 

Een andere invalshoek levert de volgende overwegingen permanente bewoning door eigenaar van 
de recreatiewoning: 

- Wij zullen mogelijk vaker, als gevolg van de vergrijzing van onze eigenaren, langduriger 

eigen gebruik van de bungalow gaan zien. Waar ligt de grens voor ons? Is het gebruik 

van 364 dagen en een pied-a-terre elders te onderscheiden van permanent eigen 

gebruik van 365 dagen? 

- Wanneer heet het permanente bewoning? Als je in de gemeente Borger-Odoorn 

ingeschreven staat? Wat nu als je elders ook een woning hebt, maar om bijvoorbeeld 

fiscale redenen de woning in Exloo als hoofdverblijf opgeeft? En door deze constructie 

wel ingeschreven staat, maar ook vaak elders verblijft. Of als je ingeschreven staat en 

de helft van het jaar in Spanje wat huurt of rondtrekt in een camper? Zie ook de 

definities en jurisprudentie hieronder. 

 

Feiten en overwegingen: 
Hieronder volgt een opsomming van feiten en overwegingen ter discussie. 
 
1. Koopakte  

In de koopakte staat vermeld dat onze bungalows “recreatiebungalows” zijn.  Nadere 

verwijzingen verschillen per koopcontract. Van helemaal geen nadere verwijzing tot “De 

koper heeft verklaard voornemens te zijn het registergoed te gebruiken als 

recreatiebungalow.” en “dat de bepalingen  welke van toepassing zijn op het 

recreatiegebied  en het verblijf op het recreatiepark de Hunzebergen hierbij volledig 

worden geaccepteerd.”  

Verder wordt in de koopakte verwezen naar ‘Lidmaatschap coöperatie/Kettingbeding’: 

“Koper is voorts verplicht tot naleving van de statuten van de de coöperatie ..”. 

  



2. Jurisprudentie en recht 

Bron: https://www.dehaanlaw.nl/blogs/permanent-bewonen-van-recreatiewoningen 

Wanneer is er sprake van permanente bewoning? 

Van permanente bewoning is sprake als de recreatiewoning wordt gebruikt als 

hoofdverblijf. Wanneer de bewoner gedurende een aaneengesloten periode van 180 

dagen per kalenderjaar ten minste 2/3 van die tijd het adres van de recreatiewoning als 

woonadres in gebruik heeft, is er in ieder geval sprake van het hebben van een 

hoofdverblijf in de recreatiewoning. 

Handhaving 

Het permanent bewonen van recreatiewoningen is vaak in strijd met het 

bestemmingsplan en daarmee een illegale situatie. Wanneer de gemeente vermoedt dat 

sprake is van het illegaal bewonen van een recreatiewoning, zal de gemeente (moeten) 

ingrijpen. De illegale bewoning zal in dat geval op termijn moeten worden gestaakt. De 

gemeente doet vaak zelf onderzoek naar de illegale situaties, maar het gebeurt ook 

regelmatig dat een handhavingsverzoek wordt ingediend door de afgunstige buurman of 

de recreatieparkeigenaar. 

 

Wil de gemeente de bewoner tot beëindiging van de permanente bewoning dwingen, dan 

zal de gemeente zelf moeten bewijzen dat hier sprake van is. Een vermoeden is in dat 

geval onvoldoende. Het leveren van bewijs kan voor de gemeente lastig worden op het 

moment dat de bewoner op een ander adres staat ingeschreven dan op het adres van de 

recreatiewoning. Is hier sprake van, dan is het van belang of de bewoner op het adres 

waar hij ingeschreven staat ook beschikt over zelfstandige woonruimte. Soms is dit wel 

het geval, waardoor het voor de gemeente moeilijk kan worden het bewijs van het 

permanent bewonen alsnog rond te krijgen. In de jurisprudentie komen dit soort gevallen 

regelmatig voor. 

 

De gemeente gebruikt het aftrekken van hypotheekrente regelmatig als argument in 

handhavingsprocedures omdat in de wet is geregeld dat hypotheekrente alleen dan in 

mindering kan komen op het inkomen, wanneer het gaat om een eigen woning waar 

betrokkene zijn hoofdverblijf heeft. Volgens de vaste jurisprudentie levert het aftrekken 

van hypotheekrente voor een recreatiewoning slechts een vermoeden op van 

permanente bewoning. Het in mindering brengen van hypotheekrente moet samengaan 

met andere indicaties, wil de gemeente aannemelijk maken dat sprake is van permanente 

bewoning. De gemeente gebruikt hiervoor vaak de volgende indicaties: 

telefoonaansluitingen, verbruiksgegevens nutsbedrijven, het hebben van een huisarts in 

de gemeente, lidmaatschap van (sport-)verenigingen en de controlegegevens van 

gemeentelijke controleurs, dan wel van controleurs van een extern controlebedrijf. 

  

https://www.dehaanlaw.nl/blogs/permanent-bewonen-van-recreatiewoningen


3. Langdurig verhuur 

In hoeverre is het verhuren van een woning voor 4 aaneengesloten maanden of langer 

anders dan gedurende 4 maanden aan 20 verschillende huurders? Is bij die laatsten de 

kans niet veel groter op het niet naleven van het HHR? En kunnen zoveel verschillende 

huurders juist niet meer tot situaties zoals genoemd in 1 leiden?  

 Maar het verleden heeft ook laten zien dat één of twee keer in zes maanden overlast 

minder erg is dan zes maanden overlast achter elkaar. Heel belangrijk bij langverhuur is 

de houding en opstelling van de verhurende eigenaar (goede voorselectie; acties nemen 

op klachten; etc.). Hiervan zien we op het park ook goede voorbeelden. Wat is wijsheid.  

In alle gevallen verwachten we van de verhuurders duidelijke instructies te geven aan de 

huurders omtrent naleving van het HHR. Van de huurders mag de vereniging verwachten, 

conform het gestelde in het HHR artikel 1.9.: Iedere eigenaar draagt er zorg voor dat zijn 

gebruikers op de hoogte zijn van de inhoud van dit HHR en is verantwoordelijk voor 

naleving ervan. 

 

4. Bestemmingsplan 

Bron: 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1681.00BP00

44-OW01/r_NL.IMRO.1681.00BP0044-OW01.html 

Er is een nieuw bestemmingsplan in de maak dat inmiddels is goedgekeurd door de 

gemeente. Bestemmingsplan Buitengebied,  landgoed Hunzebergen 

staat in  Artikel 10 Algemene gebruiksregels: 

Het is verboden gronden te gebruiken in strijd met de in het plan aan de grond 
en/of bouwwerken gegeven bestemmingsomschrijving. 

 
Als strijdig gebruik wordt in elk geval aangemerkt: 

• het gebruik van recreatiewoningen voor permanente bewoning; 
• het gebruik van gronden als seksinrichting. 

 

5. Voorbeeld Coevorden 
Bron: https://www.coevorden.nl/wonen-in-recreatiewoningen 

In Coevorden (o.a. Ermerzand) wordt gehandhaafd door de gemeente. De gemeente stelt 

dat het inschrijven in de Gemeentelijke Bevolking Administratie een wettelijke verplichting 

is. Daarnaast stelt de gemeente dat op het permanent bewonen van een recreatiebungalow 

gehandhaafd wordt. “Gemeenten zijn te allen tijde verplicht om burgers in te schrijven op 

een door deze burgers opgegeven adres in de gemeente ook al is dit adres gekoppeld aan 

een recreatiewoning. Het feit van inschrijving geeft geen rechten voor permanente 

bewoning van de betreffende recreatiewoning (permanent bewonen van de 

recreatiewoning blijft in strijd met het bestemmingsplan). Bij de inschrijving in de GBA op 

een recreatieverblijf krijgen bewoners een brief mee waarin staat dat zij op korte termijn 

een handhavingsactie kunnen verwachten.”  

 

  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1681.00BP0044-OW01/r_NL.IMRO.1681.00BP0044-OW01.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1681.00BP0044-OW01/r_NL.IMRO.1681.00BP0044-OW01.html
https://www.coevorden.nl/wonen-in-recreatiewoningen


6. Statuten VvE Zuidhof 
Bron: http://www.vvezuidhof.nl/ 

Onze statuten geven niet aan dat permanente bewoning dan wel langdurig verhuur 

moet worden bestreden. Daarnaast is ook niet beschreven dat het park uitsluitend voor 

recreatieve doeleinden mag worden gebruikt. 

Wel heeft de VvE ten doel: e. het bevorderen van de verhuur- en gebruiksmogelijkheden 

van bungalows. 

Je kunt je dus afvragen of we met het bestrijden van langdurig verhuur dan wel 

permanente bewoning niet geweld doen aan artikel 2 lid e. 

Tevens prevaleert juridisch hoogstwaarschijnlijk een koopacte boven de statuten. 

 

7. Huishoudelijk reglement 
Bron: http://www.vvezuidhof.nl/ 

In het HHR staat in artikel 1 lid 11: 

Eigen gebruik en verhuur van de bungalows is toegestaan, mits de wettelijke bepalingen 

en richtlijnen hieromtrent van de Gemeente Borger-Odoorn in acht worden genomen. Dat 

betekent dat, indien het bestemmingsplan het gebruik voor permanente bewoning (door 

eigenaren of huurders) verbiedt, de VvE bezwaar kan maken bij het verlenen van een 

vergunning dan wel inschrijven in het GBA.  

 

8. Geschiedenis 
Bron: http://permanent-wonen-
recreatiewoning.nl/Recreatiewoning%20gemeente%20Borger-Odoorn.pdf 

14 jaar geleden was er sprake van permanente bewoning in huisjes 49, 52, 53, 102 en 215. 

Waarbij wordt aangegeven dat ‘voor de huidige bewoners permanente bewoning is 

toegestaan tot het tijdstip van verhuizing naar een hoofdverblijf elders.  

Blijkbaar zijn die verhuizingen snel uitgevoerd want bovenstaande was op de peildatum van 

23-06-2003 al niet meer van toepassing voor de bungalows op Zuidhof. Niemand had dus 

nog een gedoogbeschikking in 2003 op Zuidhof. 

 

Daarom heeft in de periode 2006-2007 het Bestuur een bezwaarprocedure aangespannen 

tegen de gemeente Borger-Odoorn. De gemeente had de eigenaar om bijzondere redenen 

toestemming verleend tot permanente bewoning van bungalow 52. De bezwarencommissie 

van de gemeente stelde in maart 2007 het bestuur in gelijk, en adviseerde de gemeente het 

besluit om permanente bewoning in dit specifieke geval toe te staan, te herroepen. de 

eigenaar heeft daarna de tijd gekregen om binnen een jaar andere woonruimte te zoeken. 

De eigenaar is binnen het jaar vertrokken naar Emmen. 

 

http://www.vvezuidhof.nl/
http://www.vvezuidhof.nl/
http://permanent-wonen-recreatiewoning.nl/Recreatiewoning%20gemeente%20Borger-Odoorn.pdf
http://permanent-wonen-recreatiewoning.nl/Recreatiewoning%20gemeente%20Borger-Odoorn.pdf


Bijlage 7 Stand van zaken Parkeercommissie d.d. 13 mei 2017  

 

1) De commissie heeft 77 reacties op de enquete in november 2016 binnengekregen. Over het 

algemeen zijn de eigenaren niet ontevreden. De parkeerplaatsen zijn wel op veel plaatsen 

iets tot veel verzakt en met regen erg modderig en, conform de huidige normen, niet breed 

genoeg. Verder is er 1 expliciete wens tot aanleg van een parkeerplaats op een andere plek 

binnen gekomen. Verder zijn er verzoeken om te ruilen van parkeerplaats om de verdeling 

logischer te maken. 

2) De commissie heeft de reacties in een overzicht gezet en geanalyseerd.  

3) De commissie heeft op basis van de reacties een eerste schouw in januari gedaan. Uiteraard 

zijn daar ook de parkeerplaatsen van de eigenaren die niet reageerden in meegenomen. 

4) Op basis van deze schouw is het overzicht uitgewerkt met de opmerkingen van de eigenaren 

en de observaties van de commissie. 

5) Op 15 april 2017 heeft de commissie een tweede schouw gedaan om de constateringen te 

verifieren en een oordeel te geven. 

6) Voorstellen die de commissie op basis van deze tweede schouw wil doen, zijn: 

a. Alle parkeerplaatsen verbreden tot waar mogelijk 2,50 meter. Lengte zal rond de 7 

meter blijven.  

b. Eerst de parkeerplaatsen verbreden en dan naar een eventuele 

herverdeling/hernummering komen. 

c. 1 extra parkeerplaats aan te laten leggen. 

d. Op één plek de weg tegenover de parkeerplaatsen verbreden omdat verbreding van 

de parkeerplaatsen lastig is. 

e. Op één of twee plekken een mandelige toegangsweg te bestraten in combinatie met 

aanleg van eigen parkeerplaatsen. 

7) Ad a. Het lijkt de commissie raadzaam om alle parkeerplaatsen waar mogelijk te verbreden 

tot 2,50 metr.  

i. De veiligheid en de bereikbaarheid van de bungalows door hulpdiensten zal 

toenemen. 

ii. Schade aan de tegenoverliggende ‘berm’ neemt af. Nu rijden langsrijdende 

auto’s wel van de weg af om geparkeerde auto’s te ontwijken. Dat brengt 

schade en spoorvorming toe aan het mandelig gazon. 

iii. Veel auto’s worden nu al verder van de weg af geparkeerd op een 

parkeerplaats. Hierdoor komt er spoor- en kuilvorming voor aan de 

binnenkant van de parkeerplaats op eigen grond van een eigenaar. 

iv. Meestal is er ruimte om die parkeerplaats te verbreden, zonder dat er 

gesnoeid of gekapt moet worden om ruimte te maken. Daar waar wel 

gesnoeid of gekapt moet worden, zal de commissie met de betreffende 

eigenaar bespreken. 

v. De commissie zal een voorstel doen aan alle eigenaren die het betreft. Dat 

zijn ook eigenaren die moeten toestaan dat op hun eigen grond een stuk 

parkeerplaats wordt verhard. 

vi. Alle eigenaren moeten afzonderlijk, op basis van het specifieke voorstel van 

de commissie, die toestemming verlenen. 

8) Ad b. De parkeercommissie heeft geconstateerd dat alle voorgestelde wisselingen van 

perkeerplaatsen in principe mogelijk zijn. Omdat het nu lastig is daar een totaal overzicht in 

te krijgen, stelt de commissie voor om eerst het voorstel om de bestaande parkeerplaatsen 



te verbreden, en pas daarna, als alles inzichtelijk is, de voorstellen met de betreffende 

eigenaren te bespreken. 

9) Ad c. Eén eigenaar heeft volgens de commissie aannemelijk gemaakt dat verplaatsing van de 

parkeerplaats 50 meter verder, noodzakelijk en realiseerbaar is. De vrijgekomen ruimte kan 

gebruikt worden om de andere 2 parkeerplaatsen te verruimen naar de (nieuwe) normering 

en daardoor ook de bocht veiliger te maken. 

10) Ad d. Op één plek is verbreding van de parkeerplaatsen erg lastig. Voorstel is om de weg 

tegenover die parkeerplaatsen te verbreden en ook de kapotgereden, krappe, bocht richting 

iets te verbreden.  

11) Ad e. Op één of twee plekken een mandelige toegangsweg te bestraten in combinatie met 

aanleg van eigen parkeerplaatsen. Met alle betreffende eigenaren zal contact gezocht 

worden om het voorstel te bespreken. 

12) Een aantal eigenaren wil graag of heeft al een onverharde parkeerplaats op eigen grond. 

Voor die bungalows dient hiervoor een strook van ongeveer 1 á 2 meter breed vanaf de 

hoofdweg overgestoken te worden. Dit is grond in eigendom van Kontour. De 

parkeercommissie adviseert hierbij de eigenaren bij het om toestmming vragen bij Kontour. 

13) Indien een eigenaar een parkeerplaats op eigen grond wil en er daarvoor mogelijkheden zijn 

die parkeerplaats vanaf een hoofdweg direct te bereiken staat de parkeercommissie hier 

positief tegenover. De kosten van zo’n parkeerplaats zijn voor de eigenaar en de huidige 

parkeerplaats zal dan in principe komen te vervallen resp. voor een ander lid worden 

gebruikt. 

14) Onderstaand overzicht wordt op de ALV 3 juni 2017 toegelicht. 
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