
Rob Schuitema <robschuitema1@gmail.com>

Stukken voorjaarsvergadering VvE Zuidhof
1 bericht

VvE Zuidhof Exloo <vvezuidhof@gmail.com> 22 mei 2020 om 14:58
Aan: Angela Stork <VvEZuidhof@gmail.com>
Bcc: robschuitema1@gmail.com

Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Zuidhof UA
Geachte leden,  

In de diverse bijlagen ontvangt u alle stukken m.b.t. de voorjaarsvergadering van de VvE 
Zuidhof.

Hierbij ontvangt u:

Bijlagen:
1.Jaarrekening VvE Zuidhof 2019 VvE Zuidhof (4  pagina’s).
2.Toelichting op de jaarrekening 2019 VvE Zuidhof (1 pagina).
3. Uitgebreide uitleg over het onderdeel 'Resultatenrekening Beheer' (2 pagina’s)
4. Verklaring kascommissie m.b.t. de jaarrekening 2019 (1 pagina).
5. Bestuursverslag 2019 (1 pagina).
6. Stemformulier voorjaarsvergadering VvE (1 pagina).

Wijze van stemmen

Op het stemformulier kunt u aangeven of u akkoord gaat met de jaarrekening.

U heeft dan 2 weken tot uiterlijk vrijdag 5 juni 18.00 uur de tijd om uw stem uit te 
brengen. 

U kunt op 4 manieren stemmen:

1. Deze mail beantwoorden met de tekst: 'Ik ga akkoord met de jaarrekening 2019´ 
(of uiteraard 'Ik ga niet akkoord met de jaarrekening 2019');

2. Stemformulier digitaal invullen en terugmailen;

3. Stemformulier uitprinten, handmatig invullen, scannen en terugmailen;



4. Stemformulier uitprinten, handmatig invullen en per post opsturen.

Parkeercommissie

De parkeercommissie heeft laten weten dat de plannen zich in een afrondende fase 
bevinden. Helaas heeft de corona-crisis voor vertraging gezorgd, maar de commissie 
hoopt de plannen in de eerstvolgende fysieke vergadering te kunnen presenteren.

· Huidige stand van zaken parkeercommissie.
o Aantal bungalows                   107
o Aantal reacties op enquête   106

· 38 leden hebben aangegeven te willen blijven parkeren op mandelig, de overige 
hebben of willen een PP op eigen terrein

· Er is advies ingewonnen bij de gemeente v.w.b. de veiligheidsaspecten.

Het bestuur hoopt dat de najaars-ALV, mogelijk in aangepaste vorm, fysiek wel door kan 
gaan.

Helaas heeft u van ons de mail over de nieuwe website drie maal ontvangen. Daar 
hebben wij een aantal aardige reacties, maar ook helaas een onaardige reactie op 
gekregen. Wij hadden ons niet gerealiseerd, dat er zo'n enorme vertraging op het 
versturen van de mail via de g-mail account zat en waren in de veronderstelling dat de 
mail niet verstuurd was. En stiekem waren wij er natuurlijk ook een beetje trots op dat de 
website zo mooi is geworden .  

Rest mij nog u een heel mooi weekend te wensen.

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur VvE Zuidhof

Angela Stork
Secretaris

Contactgegevens:  

Secretariaat VvE Zuidhof
Utrechtseweg 37
1381 GS WEESP
0294-416067/ 06-41738984



Bestuur:

• Voorzitter: Rob Schuitema, robschuitema1@gmail.com
• Secretaris: Angela Stork, storkzuidhof@xs4all.nl
• Penningmeester: Marijke Eerenstein-Bos, penningmeester.vvezuidhof@gmail.com

Coördinator groen: Cees Stork, cstork@xs4all.nl
Huisvuilcommissie: huisvuil.zuidhof@gmail.com
Beheer website: website.vvezuidhof@gmail.com

https://vvezuidhof.nl
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