
 

 

 

Notulen Algemene ledenvergadering VVE Zuidhof 

Datum: 18 november 2017 

Tijdstip: 14.00 

Plaats: dorpshuis Valthe 

 

Agenda (voorstel) 

1.  Opening  

2.  Mededelingen 

3.  De heren Leemhuis en Heikens (gemeente Odoorn) 

4.  Vaststelling van verslag/notulen 3 juni 2017  

5.  Milieuschadeverzekering (stemming) 

6.  Begroting (stemming) 

7.  Groencommissie 

8.  Pauze 

9.  Parkeercommissie 

10. Besluitvorming permanente bewoning 

11. Rondvraag 

12. Sluiting  



 

 

 
 

1. Opening 

Aanwezig 

Stemgerechtigde eigenaren 51 

Machtigingen 19 

 

2. Mededelingen 

De voorzitter leest onderstaande verklaring van het bestuur voor. 

 

Verklaring van het Bestuur VvE Zuidhof 18 november 2017 

  

Beste Leden, 

  

Het Bestuur, bestaande uit secretaris Angela, Penningmeester Jan en mijzelf is sinds 

7 jaar vrijwel dagelijks op de een of andere wijze actief voor de vereniging. Wij doen 

dat vol enthousiasme en overtuiging om het gebruik en de toekomst op ons prachtige 

park te optimaliseren. 

  

Dat is geen eenvoudige klus. Er zijn veel zaken die aandacht behoeven. Zaken die de 

dagelijkse gang van zaken op ons park betreffen en ook zaken die we voor de nabije 

of verdere toekomst moeten organiseren. Dat doen we altijd in het belang van u. 

  

‘U’ bent echter een zeer diverse groep eigenaren. Eigenaren die puur voor eigen 

gebruik een bungalow bezitten, eigenaren die er vaak, soms permanent, zitten en 

eigenaren die heel beperkt aanwezig zijn. We hebben eigenaren die in meer of 

mindere mate de bungalow voor  (semi)zakelijke verhuur gebruiken en eigenaren die 

de bungalow bezitten als investering. 

  

Daarnaast hebben we te maken met een complexe en onzekere omgeving. De plannen 

van ‘Puur Exloo’ staan niet vast en veranderen steeds. De relatie met de andere 

VvE’s is wankel, de rol van de gemeente is niet altijd consequent. 

  

Dat betekent vaak dat we te maken hebben met verschillende en soms tegengestelde 

belangen. Belangen die verschillen ten aanzien van het gebruik, de interpretatie van 

de afgesproken regels en het gemeenschappelijk gebruik en de gemeenschappelijke 

kosten. Dat kan leiden tot geschillen en ook tot grotere meningsverschillen en 

tegenstellingen bij besluiten en stemmingen. Dat is nu het geval en de verwachting is 

dat dat in de toekomst zal toenemen. 

  

Wij vinden het als Bestuur belangrijk om elk besluit en elke richting die we voor de 

toekomst moeten inslaan, zorgvuldig met de leden te bespreken en af te stemmen. Dat 

kost tijd en transparante communicatie, voordat we tot een besluit als VvE kunnen 

komen. 

  



 

 

Wij merken dat sommige leden moeite hebben met de wijze waarop wij als Bestuur de 

huidige uitdagingen oppakken. Daar krijgen wij ook volop reacties op. Niet altijd in 

zeer zorgvuldig  gekozen bewoordingen, vaak verwijtend en heel vaak erg onaardig 

en onredelijk. Dat vinden wij als Bestuur niet erg prettig en weinig respectvol. Als 

Bestuursleden kunnen wij de onderlinge discussies erg goed vormgeven en altijd tot 

constructieve plannen komen, die meningen en belangen van onze leden recht doen. 

Dat doen wij mede door de enorme ondersteuning en het begrip van onze partners 

Cees, Seida en Monique. 

  

Gelet op de bovenstaande zaken hebben wij als Bestuur het volgende besloten: 

Wij willen ons voor de komende jaren op gelijk blijvende wijze blijven inzetten voor 

onze vereniging, onze gezamenlijke belangen en de belangen van de meerderheid. 

Wij hopen dat te doen met steun van alle leden en de leden die ons nu en in de 

toekomst willen helpen in de diverse werkgroepen en commissies. 

  

Wij verwachten dat we deze opstelling van het Bestuur ook bij de behandeling van de 

onderwerpen op deze ALV zal doorklinken. 

  

Wij vonden het belangrijk om deze verklaring aan u mede te delen en vervolgen nu de 

vergadering. 

  

Mede namens Angela en Jan, bij voorbaat onze dank. 

  

 

Er zijn vijf nieuwe eigenaren, dus ook vijf nieuwe leden. 

Vier zijn aanwezig, dus één afwezig. 

Het gaat om de bungalows/families: 

Bungalow 102: de heer Tol en mevrouw Niggendijker 

Bungalow 98 de heer en mevrouw Medas-Benesia. 

Bungalow 64 de heer en mevrouw Lamein-Schutrups. 

Bungalow 100 de heer en mevrouw Tol-Minis  

Bungalow 32: Mevrouw Levitus en mevrouw ter Voort    

Allen van harte welkom. 

 

Naar aanleiding van een gesprek, georganiseerd door de gemeente, met alle 

belanghebbenden, heeft de organisator van de muziekfeesten de locatie gewijzigd, 

naar de overkant van de Valtherweg. 

Er is geen overlast geweest van die muziekfeesten 
 

De volgende ALV is op 2 juni 2018. 
 

VVeWesthof heeft een aantal katten gevangen en laten ‘helpen’ en weer uitgezet. 
 

Er zijn gesprekken geweest met Contour en de Hunzebergen. 

Zeeman is geen eigenaar meer van het park. 



 

 

Volkers/Wessels is de nieuwe eigenaar. 

Er is nog geen zekerheid over de toegangsweg. 

De plannen over de mogelijke toegangsweg worden telkens gewijzigd. 

De schuur wordt een ‘slecht weer doe centrum’ voor kinderen. 

Het nieuwe kantoor aan de Valtherweg van Puur Exloo, wordt bungalow en de 

receptie zit dan in de toekomst waarschijnlijk in het hotel. 

Er is op 15 dec. een overleg met de andere verenigingen van eigenaren. 

Vrg. v. Peppel (B. 68) wil horen via de nieuwsbrief als daar (overleg 15 dec.) iets 

uitkomt wat van belang is. 
 

De heren Leemhuis en Heikens van de gemeente Odoorn zijn verhinderd. 

Deze zouden uitleg komen geven over afkoppelen hemelwaterafvoer. 

Jan Winkel (B. 57) en Fred Buis (B. 29) nemen waar. 
 

3. de heren Leemhuis/Heikens 

Jan Winkel geeft uitleg over de stand van zaken. 

De gemeente heeft gezien dat er nu op een aantal plaatsen op het park al 

wateroverlast is. 

Men is daarvan ‘doordrongen’. 

Gemeente kijkt naar alternatieven, de uitkomst daarvan kan nog wel een jaar of vijf 

op zich laten wachten. 

Als er toch al eigenaren zijn die los willen koppelen, kan en wil de gemeente daar 

hulp bij bieden. 

Dat is zeker te overwegen bij verbouwingsplannen. 

Vrg. fam. Bakker (B. 39) Is de gemeente bewust over vermindering van 

doorstroming van het riool bij loskoppeling? 

Vrg. fam. Quant (B. 86) Komt het initiatief van loskoppelen bij de gemeente 

vandaan? Antwoord JA. 

Opm. fam. Bakker (B. 39) Het is toch een beetje vreemd dat men de bungalows wil 

gaan loskoppelen. Vooral als men kijkt naar de verhouding oppervlakte daken, 

oppervlakte terrein. 
 

4. Vaststelling van verslag/notulen 3 juni 2017 

Pag. voor pag. doorgenomen, geen op- of aanmerkingen 

Notulen vastgesteld. 
 

5. Milieuschadeverzekering (stemming) 

Jan Winkel (penningmeester) geeft een toelichting. 

Vrg. fam. Wagenaar (B. 75) Neem toch nog in overweging de kosten door de 

vereniging te laten betalen. Om mogelijk risico uit te sluiten. 

Vrg. fam. Arts (B. 67) Moeten we het bestuur wel belasten met het uitzoeken en 

controleren van de polissen? Volgens Jan Winkel valt dat met de hoeveelheid werk 

wel mee. 
 

Stemming 



 

 

Meerderheid van stemmen is vóór hoofdelijk omslaan van de kosten van de 

milieuschadeverzekering aan de eigenaren met een asbestdak. 
 

6. Begroting (stemming) 

Toelichting op de begroting door Jan Winkel (penningmeester). 

Vergoeding aan het bestuur. 

Bestuursvergoeding is tweehonderd euro per bestuurslid per kwartaal plus eenmalig 

een diner met de partners. 
 

Opm. fam. Quant (B. 86) Is van mening dat de vergoeding veel te hoog is. 

Opm. fam. Bakker (B. 39) Is van mening dat er vaak geen reactie komt op mail aan 

het bestuur, fam. Quant (B. 86) sluit zich daarbij aan. 

Opm. fam. Stork (B. 74) Is van mening dat de vergoeding voor het bestuur heel 

redelijk is, er wordt heel veel werk gedaan door het bestuur. De heer Stork geeft een 

opsomming van het aantal mails dat behandeld moet worden. 

Opm. fam. Buis (B. 29) Is van mening dat het bestuur heel veel werk moet doen, dan 

is een keertje gaan eten niet verkeerd. 

Opm. fam. Bakker (B. 39) Is van mening dat het bestuur ook veel werk moet doen 

met weinig mensen. 

Voorzitter: we zijn inderdaad met weinig mensen, maar we hebben niet de intentie 

het bestuur uit te breiden. 

Vrg. fam. v. Peppel (B. 68), zou graag meer communicatie willen in de nieuwsbrief 

over de activiteiten van de verschillende commissies. 

Vrg. fam. Bakker (B. 39) Welke commissies? Reactie voorzitter; komt aan de orde 

tijdens de rondvraag. 
 

Pag. 2 van de begroting (beheerskosten) 

Toelichting van Jan Winkel over de gemeenschappelijke voorzieningen. 

Er is een verlaging van de 75 euro naar 55 euro i.v.m. niet functioneren van de 

slagboom. 

Vrg. fam. Bakker (B. 39) zijn ze niet verplicht slagboom te leveren? Voorzitter: dat 

zijn ze niet verplicht. 

Vrg. fam. Meteren van -Hoegee (B. 41) 20 euro retour voor niet functioneren van de 

slagboom, is die verhouding wel in orde? Antwoord: Mogelijk niet en voor 2018 zal 

een juiste verhouding worden gehanteerd. 
 

Kosten voor afvoer van het huisvuil 

Een flink aantal leden heeft daar zorgen over. 

Waarom is het ieder jaar 10 % hoger. 

Jan Winkel: we betalen per lediging. 

Vrg???: Zijn de containers dan altijd vol? Niet altijd. Dat komt omdat we geen 

“beheerder” hebben. 

Vrg. fam. Brouwer (B. 17) Voorstel om éénmaal per week de container te legen en 

alleen op verzoek tweemaal per week. 



 

 

Voorzitter: Wij hebben dat contract niet in beheer. We bespreken dat de 15de met de 

andere VvE’s. 

Wie moet dan bellen? 

We zijn ook gebonden aan het contract. 
 

Opm. fam. v. Peppel (B. 68) 

Is van mening dat we niet zo afhankelijk zijn als we denken. Er is behoorlijk veel 

concurrentie tussen afvalverwerkers. 

Er is misschien met wat onderzoek toch wel wat te verdienen. 
 

Jan Winkel. is van mening dat het contract niet zo slecht is. 

Maar het probleem zit in de lediging. 
 

Vrg. fam. van der Starre (B. 5) Tot hoelang loopt het contract? 

Antw. Dat loopt via Fletcher. 
 

Voorzitter geeft nog een verdere toelichting op de randvoorwaarden rond de 

afvalverwerking 

Voorzitter wil het probleem ook op de vergadering van 15 dec. met de andere VVe 

aan de orde stellen. 
 

Opm. fam. van der Starre (B. 5) Het is goed te weten wat we zelf willen. 
 

Stemming 

Begroting is aangenomen. 
 

7. Groencommissie 

Er is een mail uitgegaan i.v.m. overhangende takken, de voorzitter sluit niet uit dat 

die mail in een aantal gevallen bij verkeerde bungalows is gekomen. 

Daarvoor excuses!!!!!!!!!! 

- Overhangende takken op eigen terrein, daar kan de vereniging niets aan doen, maar 

dat heeft wel gevolg voor het grasmaaien op uw eigen terrein. De maaier zal er dan 

omheen maaien. 

- Bladblazen; nog niet alle bladeren zijn gevallen, contractueel wordt er éénmaal 

geblazen. 

- De mollen; alleen de mollen die actief zijn op de gazons worden gevangen, en dan 

alleen als u Snoek en in de cc de Goencommissie daarom vraag met een mail. 

- Groencontract dat gekoppeld is aan een bungalow wordt stilzwijgend verlengd, dat 

is van belang te weten voor de nieuwe eigenaren. 
 

Vrg. fam. Arts (B. 67) Hoe zit het met de beplanting op het mandelig gebied? 

Antw. Alle beplanting is inmiddels verwijderd. 
 

8. Pauze 

 

9. Parkeercommissie 



 

 

Er zijn drie plannen, te weten A, B en C. 

(zie powerpoint sheets) 

Opm. fam. Lamein (B. 64) Bij het ophogen van PP. ontstaat er een watergoot aan de 

kant van de straat. 

Opm. fam. Bot (B. 34) Is het geen kapitaalvernietiging de grastegels te laten liggen. 

 

Opm. B5 of B59: Is van mening dat het allemaal nogal rommelig zal worden. 

Vrg. fam. Spaenij (B.101) Kunnen de grastegels niet opnieuw gebruikt worden, dat 

drukt de kosten. 

Vrg. fam. Tol (B. 102) Welk probleem lossen we op? 

Vrg. fam. van der Starre (B. 5) Bij hoeveel bungalow is het probleem van een te 

smalle parkeerstrook? 

 

Er zijn bungalows die in een groepje gelegen zijn aan een veldje, dan zal de VVE 

moeten zorgen voor een verharding. 

Vrg. fam. Arts (B. 67) Stel dat er één bungalow gelegen is aan een veldje. Voorzitter: 

dan zal de VVE toch zorgen voor verharding. 

Opm. fam. Bakker (B. 39) Met je buren overleggen over mogelijke parkeerplaats is 

niet altijd eenvoudig. De buren zitten bij pech tegen je auto aan te kijken en ook 

andersom. 

Opm. fam. Sepers (B. 1) Is van mening dat gebruik maken van het mandelig gebied 

wel heel efficiënt is. 

Opm. fam. van der Starre (B. 5) Plan B is helemaal niets. 

Vrg. fam. Buis (B. 29) Zou wel eens willen weten of er voldoende draagvlak is voor 

deze investering. 

Vrg. fam. Bakker (B. 39) Als je plan B doet, krijg je wel een totaal ander park, beseft 

het bestuur dat wel? 

Opm. fam. Winkel (B. 6) Als je plan B doet, zal het park inderdaad anders worden, 

maar het park is al veranderd door de jaren heen. 

 

Parkeercommissie neemt bovenstaande punten mee en komt er nog op terug. 

 

10. Besluitvorming permanente bewoning 

Huidige situatie: 11 eigenaren dan wel huurders staan ingeschreven bij GBA 

Bestuur weet niet wie. 

 

Vrg. fam. Quant (B. 86) Wil een openbare stemming, volgens de statuten kan er 

alleen een geheime (schriftelijke) stemming zijn over personen, dit gaat over zaken. 

Voorzitter blijft bij schriftelijke stemming! 

Vrg. fam. Bakker (B. 39) Bestuur is niet duidelijk, overlast e.d. waar stem je voor? 

Voorzitter: het HHR is heel duidelijk. 

 

De heer v. Peppel (B. 68) Brengt het rapport over permanente bewoning van de 

provincie onder de aandacht. 

Wat zijn de voor- en nadelen. 



 

 

De verschillende aspecten en invalshoeken. 

Veel VVE hebben te maken met dit probleem. 

Fam. Buis (B. 29) Geeft ook een toelichting op het rapport. En is ook naar de 

presentatie van het rapport op het provinciehuis geweest. 

Vóór 2003 was er een gedoogbeleid. 

 

Opm. fam. Wagenaar (B. 75) Is van mening dat de bestemming recreatief is, dat staat 

ook in het koopcontract. 

Opm. fam. Quant (B. 86) Als er permanente bewoning is, zal er ook meer sociale 

controle zijn. 

Opm. fam. Bakker (B. 39) Het HHR is heel duidelijk. 

Opm. fam. Stork (B. 74) Misschien moet meer leidend zijn of het waardevolle 

bewoners zijn. 

Opm. v. Peppel (B. 68) Rapport naar de leden en er een ALV aan wijden, wat willen 

wij met ons park? 

Opm. fam. Woest (B. 77) Hou het voorstel aan. 

 

Kleine pauze (even resetten) 

 

De voorzitter neemt voor dit moment de beslissing het voorstel in te trekken. 

Er komt een commissie met o.a. de volgende leden. 

B. 77; B. 102; B. 11; B. 39; B. 5; B. 29 en B. 27 

fam. Woest 

fam. Tol 

fam. v. Peppel 

fam. Bakker 

fam. van der Starre 

fam. Buis 

fam. Ringeling 

 

11. RONDVRAAG 

Vrg. fam. Bakker (B. 39) Door acceptatie van 20 euro retour, neem je dan de 

verplichting om voor een slagboom te zorgen niet weg? 

 

Beheerscommissie/voorzitter 

Er is een werkgroep van drie leden actief zonder opdracht van het bestuur. 

De werkgroep? is dus “los” van de vereniging. 
 

Vrg. fam. Quant (B. 86) Welke commissies zijn er nog meer? 

Voorzitter: o.a. commissie slagboom, deze werkt met mandaat van het bestuur. 

Bestuur zal dat beter communiceren. 
 

Opm. fam. Spaenij (B. 101) Complimenten voor het bestuur, er is snel gereageerd op 

mail. Dik tevreden. 
 



 

 

Vrg. fam. Quant (B. 86) Openbare verlichting. 

Heeft indruk dat er één lamp vervangen is. Hoe zit het met de garantie? 

Voorzitter geeft uitleg over de pilot. 

Fred Buis (B. 29) Geeft aan dat als alle lampen vervangen zouden worden,  het een 

besparing zou geven van 700 euro per jaar. 
 

Opm. van Cees Stork (B. 66) Complimenten voor het vele werk van Fred, hem is 

nooit iets teveel, altijd grote inzet. 

Applaus. 

 

12. Sluiting 

 

Notulen: Ton Jumelet. 



bijlage I bij agenda ALY l8-11-2017

BEGROTING 2018 VVE ZUIDHOF

BEDRAGEN ZIJN INCL. BTW besrotins Yetnyacht besrotins
2018 2017 2017

Resultatenrekenin g : Vereniging.
Baten: Contributies € 7.169,00 € 6,634,00 € 6,634,00

Totaal Baten € 7.169.00 € 6.634.00 € 6.634.00

Lasten:

Abonnementenil i dmaatschappen € 50.00 € 50,00 € 50.00
Bestuurdersaan sprakelillchei dsverzekerin g € 384.00 € 36s.00 € 350.00

Vergoedingen bestuur € 2.400.00 € 1.800.00 € 1.800,00
Reiskosten bestuur en commissies € 1.000.00 € 750,00 € 1,000.00
Bestuursdiner € 400.00 €. €
Onkosten bestuur € 285.00 € 500,00 € 750.00
Onkosten groen-/geschi llencie. € 150,00 € 100.00 € 150,00
Drukwerk/printkosten € 100.00 € 50.00 € 100.00
Portokosten € 150.00 € 100,00 € 150.00
Kantoorbenodisdheden € 200,00 € 150.00 € 200,00

Kosten ledenvergaderi ngeu € 1.200.00 € 1.000.00 € 1.200.00
Representatiekosten € 100,00 € 100.00 € 100,00
Overige kosten waaronder onderhoud website € 750,00 € 500.00 € 784,00

Totaal lasten € 7.169,00 € 5.465.00 € 6.634.00

\aldo Vereniging € € L I69,00 €

I



bijlage I bij agenda ALV l8-l l-2017

BEGROTING 2018 VVE ZUIDHOF
besrotins venvacht besrotins

BEDRAGEN ZIJN EXCL. 21YO BTW 201B 2017 2011

Beheer.
A) Mandelig gebied:
Baten: beheervergoeding maudelig € 7,084.00 € 6.948.00 € 6.948,00
Lasten:
Uitvoeringskosten al gemeen € 2.835.00 € 2.780.00 € 2.780.00
Grasmaaien mandelis € r.s68.00 € 1 .53 8,00 € 1.538,00
Graskanten steken bii de wegen € 962.00 € 943.00 € 943.00
Bii maaien rondom obstakels € 455,00 € 441.00 € 447,00
Chemisch reinigen van de wegen € 495.00 c 486.00 € 486,00
Bladblazen c 769,00 € 754.00 € 754,00
Totaal lasten beheer mandeliq € 7.084.00 € 6.948.00 € 6.948,00
Saldo beheer ntandelig gebied € c €

B) Gemeenschappeli.i ke voorzieningen.
Baten: beheervergoeding gemeensch. € 26.579.00 € 26.150.00 € 26.7s0.00
Lasten:
Mollenbestri jding € 2s0.00 € 200,00 € 250.00
Onderhoud slasboom € € €
cvvE Hu' zeb. (inz. toegang/hulpdiensten/slaeboom/verliclitins/
regelen onderlroud en beheer toegangsweg) € 4.000.00 € 4.000.00 € 8.025,00
Kosten afvoer glas- en huisvuil € 15.000.00 € 1 5,000.00 € 10.500.00
Kosten van overis beheer € 300,00 € 3 00.00 € 600.00
Diversen en onvoorzien e 429,00 € 200,00 € 350.00
Rechtsbii standverzekering incl. j urid ische kosten € 1.800,00 € 1.700.00 € 1.800,00
MSV verzekering € € s00.00 € 500,00
CAI abonnement via CVVE Hunzebergen (incl. assurantie) € 4.800.00 € 4,600.00 € 4.725.00
Tq!4ul lasten gemeenschappeliike voorzieninsen € 26.579.00 € 26,500,00 € 26.750,00
Saldo beheer gemeenschappelijke voorzien ingen € € 250,00 €

C) Diversen.
Rente minus bank- en provisiekosten € € 100,00 € 75,00
Saldo diversen € € 100,00 € 75,00

D) Collectief Beheer (bij)maaien/bladblazen/sniiden suzon
Baten : belreerverg.(bij )maaien/bladb lazenlsnil den ( 1 0 I bunsalows € 15.660.00 € 15.352,00 € 15.352,00
Lasten : (b ij )maaien/bl adbl azenlsni j d en gazon ( 1 0 i bunsalonvs) € 15.660,00 € 1 5,3 52.00 € 15.352,00
Saldo beheer (b ij) maaien/bladblozen/snii den gazon € € €

E) Verontreinigingsheffi ng (ColtectieÍ)
ltq_'o € 9.560.00 € 8.560.00 € 8.560.00

Lasten: Verontreinigingsheffing 2018 € 8.560,00 € €
Lasten : Verontreinigingsh effing 2017 € € 8.560.00 € 8.560,00
Saldo ve ron tre in i gingshffi n g € € €

Saldo vereniging en beheer € € 1,519,00 € 75,00

2



Bijlage 2 bij agenda ALV 18-l 1-2017

ve Zuidhof

Algemeen
Het bestuur heeft de begroting20IT als uitgangspunt genomen voor het vaststellen van de
bestuurs- en beheerbijdragen voor hetjaar 2018.
Als er in20ll verder geen bijzondere uitgaven zullen plaatsvinden, zal het jaar 20Il met een positief
resultaat worden afgesloten.

Vergoedingen bestuur
In de ALV van 3 juni 2017 is gesproken over de vergoedingen en onkosten van het bestuur.
Vanwege een toename van de bestuursactiviteiten stelt het bestuur voor de vergoeding voor het
bestuur per 1- 1-2018 te stellen op € 200 per kwartaal en daarnaast de vergoeding van de kosten van
een jaarlijks gezamenlijk bestuursdiner,

Gemeenschappelij ke voorzieningen
Aangezien de slagboom niet meer in werking is heeft het bestuur CVVE Hunzebergen verzocht om
de jaarlijkse kosten van € 75 aante passen. Recentelijk is hierop een voorstel van het bestuur van
CVVE Hunzebergen gekomen om dit bedrag aan te passen naar € 50.. Het bestuur is niet akkoord
gegaan met dit voorstel zodat de begrote € 4,000 op dit moment nog een schatting is.

Milieuschadeverzekering (MSVXt.b.v. stemming agendapunt s)
In de ALV van 3 juni 2017 rs er over gesproken om de kosten van de MSV verzekering welke in het
verleden door alle leden werd gedragen om te slaan naar die bungaloweigenaren welke nog een
bungalow hebben met asbest dak, Deze MSV verzekering dekt eventuele schade veroorzaakt door
asbest bij henzelf en bij derden. Na goedkeuring op de ALV zullen de kosten van de MSV
verzekering (ongeveer € 50 per bungalow) pet 2078 aan de betreffende eigenaren worden doorbelast,
Eigenaren die middels een kopie van hun polis aantonen dat zij zelf verzekerd zijn voor genoemde
schade zullen niet doorbelast worden.

Verontrei n ig i n gsheffi n g
Op de jaarnota 2018 zaI per individuele eigenaar venekening van de verontreinigingsheff,rng2016
plaatsvinden.Deze is vastgesteld op basis van de meterstanden welke inmiddels door de meeste
leden zijn aangeleverd. Voor het jaar 2018 zal een voorschot van € 80 per bungalow worden
opgenomen.

(Bij)maa ien/bladblazen/sn ijden gazon
De begrote kosten voor het groenonderhoud 2018 zijngebaseerd op de offerte van Snoek
groenvoorziening.

Uitkering deel eigen vermogen
In de ALV van 14 mei 201 1 is besloten om de gïens van het totale eigen vermogen vast te stellen op
€ 200 per eigenaar en een eventuele uitkering c.q, bijbetaling te baseren op het tàtale eigen u.r-ogàn
inclusief het verwachte resultaat van het afgelopen j aar. Zoals verwacht zal 2017 met een positief
saldo worden afgesloten. Dit positieve saldo zal bij de facturering in2018 aan de eigenarón worden
uitgekeerd. -3-



De bijdrage aan de Vve gaat er in 2018 als volgt uitzien:
Contributie Vve 2018 € 67,0Q (geen btw verschuldigd)
Bijdrage mandelig gebied 2018 € 66,00 (excl.2l% btw)
Bijdrage gemeenschappelijke voorzieningen 2018 €,248,00 (excL2l%b1iwj
Bijdrage coll. (bij)maaien/bladblazen/snijdengazonl 20l8 * € 155,00 (excl.21%btw)
Bijdrage MSV verzekering (alleen bungalows met een asbest dak)€ 50,00 (geen btw verschuldigd)
Voorschot verontreinigingsheffing 20 1 8

Uitkering deel eigen vermogen

t per deelnemende bungalow

€ 80,00 (geen btw verschuldigd)
wordt nader vastgesteld

-4-
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Bijlage 3 

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 18 november 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 14 november 2017. Dit kan per post, of per e-mail als PDF-bestand (wel met een 
gescande handtekening). 



BIJLAGE 4 

 

Besluitvorming m.b.t.  Handhaving Permanente Bewoning. 

In de ALV van 3 juni 2017 is het “Discussiestuk omtrent langdurig verhuur en permanente bewoning” 
uitgebreid besproken.  Afgesproken is dat het bestuur verdere actie onderneemt en in de ALV van 18 
november 2017 erop terugkomt. 
 
In dit discussiestuk is al aangegeven dat onze bungalows “recreatiebungalows” zijn en daardoor niet 
mogen dienen voor permanente bewoning. Ook geldt dat het huidige bestemmingsplan geen 
permanente bewoning van onze recreatiebungalows toestaat. 
 
Uitgebreid is stilgestaan bij de negatieve gevolgen nu en in de toekomst, van permanente bewoning. 
 
In het discussiestuk is al uitgebreid vastgelegd dat het niet eenvoudig is om te bewijzen dat er sprake 
is van permanente bewoning. Ook is daarin aangegeven dat de gemeente Borger-Odoorn tot op 
heden geen actief beleid voert om permanente bewoning tegen te gaan.  
 
In het discussiestuk staat ook dat in het verleden door de VvE actief en succesvol is opgetreden tegen 
permanente bewoning (was in 2007). 
 
Inmiddels is door de gemeente aangegeven dat zo´n 11 eigenaren (dan wel hun huurders) staan 
ingeschreven in het GBA, dus de recreatiebungalow als hoofdverblijf. Volgens het bestemmingsplan 
en daarmee ook ons HHR, is deze situatie illegaal. 
De gemeente heeft aangegeven dat er tot op heden niet is gehandhaafd.  
 
Vanuit onze VvE kunnen wij wel actie ondernemen en de gemeente verzoeken om hun beleid m.b.t. 
handhaving van het bestemmingsplan te wijzigen. Maar daarvoor is wel nodig dat wij als VvE een 
duidelijke keuze maken uit de twee volgende mogelijkheden:  
 
1. Geen actief beleid door de VvE om permanente bewoning tegen te gaan 
2. Wel een actief beleid door de VvE om permanente bewoning tegen te gaan  
 
 
Bij de keuze 1) is er eigenlijk sprake van de huidige situatie. Zoals ook al in de ALV van 3 juni j.l. naar 
voren kwam is het criterium “overlast” wel een duidelijke maatstaf om actie te ondernemen en de 
bewoner c.q. eigenaar hierop aan te spreken en indien nodig verdere stappen te ondernemen.  
Bij keuze 2) zal het bestuur actief gaan optreden. Dat wil zeggen dat allereerst de gemeente wordt 
aangespoord om te handhaven, op basis van overlast zal het bestuur specifieke handhaving gaan 
eisen, en periodiek zal getracht worden inzicht te krijgen in andere vormen van langdurig gebruik dan 
wel verhuur.  
 
De stemming zal in de vergadering, in verband met het vertrouwelijk karakter van het onderwerp en 
de verschillende belangen die er spelen, schriftelijk en anoniem worden gehouden. 
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Inhoud:

• Stand van zaken Plannen A, B en C
• Consequenties 
• Opinies
• Vervolg
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Stand van zaken:

Plan A (gepresenteerd op ALV voorjaar);
Plan B (naar aanleiding van ALV voorjaar);
Plan C (tussenoplossing).
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Stand van zaken Plan A:
- Verbreding en ophoging +/- 80 PP’s;
- Bepaalde aanpassingen bestaande weg;
- Kosten +/- 180 euro per PP (= +/- 15.000 euro).
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Hoofdlijnen Plan B:
- Alle PP’s op eigen grond (eigenaren betalen);
- Opheffen PP’s mandelig;
- Bestraten toegangswegen ‘veldjes’;
- Gedeeltelijke meefinanciering eigenaren;
- Kosten verwijderen huidige PP’s;
- Kosten +/- 6.000 euro aanleg toegangswegen 

exclusief meefinanciering.
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Hoofdlijnen Plan C: 
- Naar keuze PP op eigen grond (eigenaren 

betalen);
- Opheffen PP mandelig indien op eigen grond;
- Bestraten toegangswegen ‘veldjes’;
- Gedeeltelijke meefinanciering eigenaren;
- Kosten +/- 6.000 euro aanleg toegangswegen 

exclusief meefinanciering.
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Consequenties Plan A:
- Alleen verbreding tav huidige situatie;
- Toestemming eigenaren noodzakelijk;
- 23 eigenaren PP eigen grond en rest op mandelig;
- Kosten +/- 15.000 euro voor rekening VvE.
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Consequenties Plan B:
- Volledig verandering tav huidige situatie;
- Geen PP’s op mandelig terrein/wegen;
- Gewijzigd zicht op eigen terreinen;
- Eenvoudiger toezicht op ‘1 auto per bungalow’;
- Geen kosten onderhoud PP’s door VvE;
- Kosten PP eigenaren zelf te bepalen.
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Consequenties Plan C:
- Gedeeltelijke verandering tav huidige situatie;
- Minder PP’s op mandelig terrein/wegen;
- Mogelijk gewijzigd zicht op eigen terreinen;
- Lagere kosten onderhoud PP’s door VvE (niet 

door eigenaren met eigen PP);
- Kosten PP eigenaren zelf te bepalen;
- Mogelijk notariële consequenties.
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Opinies, vragen, etc
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