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                                            Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Zuidhof UA    

 

 
 

 
     

 

  

 
Oproep  

 
Aan de leden van de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Zuidhof U.A. tot het 
bijwonen van: 
 
De Algemene Ledenvergadering te houden op zaterdag 6 november 2021 
om 14.00 uur in (LET OP GEWIJZIGDE AANVANGSTIJD) 
 

Dorpshuis Valthe 
Hoofdstraat 54 
7872 PL Valthe 

 
De zaal is open om 13.30 uur. Toegang uitsluitend met een geldige QR code en 
een geldig identiteitsbewijs! 
 
 
AGENDA 
 

1. Opening. 
2. Mededelingen. 
3. Aftredend en niet herkiesbaar penningmeester Marijke Eerenstein. 

Het bestuur draagt Bas Sepers voor. Zie bijlage 5. Stemmen. 
4. Aftredend en niet herkiesbaar secretaris Angela Stork. 

Het bestuur draagt Hanneke Kool voor. Zie bijlage 5. Stemmen. 
5. Benoeming van de kascommissie jaarrekening 2021. 
6. Begroting 2022 en toelichting. Zie bijlage 1 en 2. Stemmen over begroting 2022. 
7. Presentatie van de HHR-commissie over de voorgestelde wijzigingen. Zie bijlage 

6. 
8. Pauze. 
9. Presentatie parkeercommissie. Zie bijlage 4.0, 4.1, 4.2 en 4.3. Stemmen over 

voortgang. 
10. Rondvraag. 
11. Sluiting. 

 
 
 

Bijlage 1:    begroting 2022. (2 pagina’s) 
Bijlage 2:    toelichting op de begroting 2022. (1 pagina) 
Bijlage 3:    machtigingsformulier. (1 pagina) 
Bijlage 4.0: brief van de parkeercommissie. ( 1 pagina) 
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bijlage 1 bij agenda ALV 6-11-2021

BEDRAGEN ZIJN INCL. BTW begroting verwacht begroting

2022 2021 2021

Resultatenrekening: Vereniging.

Baten: Contributies 7.120,00€        7.625,00€       6.741,00€       

Totaal  Baten 7.120,00€        7.625,00€       6.741,00€       

Lasten:

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 400,00€           400,00€          400,00€          

Vergoedingen bestuur 2.400,00€        2.400,00€       2.400,00€       

Reiskosten bestuur en commissies 750,00€           200,00€          500,00€          

Bestuursdiner 450,00€           450,00€          450,00€          

Onkosten bestuur -€                -€               250,00€          

Vergoedingen div. commissies 750,00€           100,00€          100,00€          

Drukwerk/printkosten 50,00€             50,00€            100,00€          

Portokosten 20,00€             -€               150,00€          

Kantoorbenodigdheden 50,00€             50,00€            100,00€          

Rente/kosten bank (per saldo) 300,00€           250,00€          200,00€          

Kosten ledenvergaderingen 1.500,00€        750,00€          1.500,00€       

Representatiekosten 150,00€           50,00€            300,00€          

Kosten website 300,00€           300,00€          291,00€          

Totaal lasten 7.120,00€        5.000,00€       6.741,00€       

Saldo Vereniging -€                2.625,00€      -€               
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bijlage 1 bij agenda ALV 6-11-2021

begroting verwacht begroting

BEDRAGEN ZIJN EXCL. 21% BTW 2022 2021 2021

Beheer.

A) Mandelig gebied:

Baten: beheervergoeding mandelig 7.918,00€        7.704,00€       7.704,00€       

Lasten: beheer mandelig gebied 7.918,00€        7.704,00€       7.704,00€       

Saldo beheer mandelig gebied -€                -€              -€               

B) Gemeenschappelijke voorzieningen.

Baten: beheervergoeding gemeensch. 12.640,00€      11.678,00€     13.375,00€     

Lasten:

Mollenbestrijding 500,00€           275,00€          500,00€          

Fletcher inz. verlichting/beheer toegangsweg) 210,00€           178,00€          200,00€          

Vaste jaarlijkse kosten ondergrondse huisvuilcontainer 750,00€           500,00€          1.500,00€       

Kosten van overig beheer 500,00€           100,00€          500,00€          

Diversen en onvoorzien 200,00€           175,00€          225,00€          

Rechtsbijstandverzekering incl. juridische kosten 1.630,00€        1.550,00€       1.600,00€       

CAI abonnement via CVVE Hunzebergen (incl. assurantie) 7.500,00€        7.550,00€       7.500,00€       

Administratiekantoor inzake VVE administratie en jaarrekening 1.350,00€        1.350,00€       1.350,00€       

Totaal lasten gemeenschappelijke voorzieningen 12.640,00€      11.678,00€     13.375,00€     

Saldo beheer gemeenschappelijke voorzieningen -€                -€              -€               

C) Collectief ledigen huisvuil

Baten: voorschot ledigingen 5.200,00€        5.200,00€       6.099,00€       

Lasten: op basis van werkelijke ledigingen 5.200,00€        5.200,00€       6.099,00€       

Saldo collectief ledigen huisvuil -€                -€              -€               

D) Collectief Beheer (bij)maaien/bladblazen/snijden gazon

Baten: beheerverg.(bij)maaien/bladblazen/snijden (95 bungalows) 15.770,00€      15.450,00€     15.450,00€     

Lasten:(bij)maaien/bladblazen/snijden gazon ( 95 bungalows) 15.770,00€      15.450,00€     15.450,00€     

Saldo beheer (bij)maaien/bladblazen/snijden gazon -€                -€              -€               

E) Zuiveringsheffing 

Baten: zuiveringsheffing 9.630,00€        8.560,00€       8.560,00€       

Lasten: zuiveringsheffing 2022 9.630,00€        -€               8.560,00€       

Lasten: zuiveringsheffing 2021 -€                8.560,00€       -€                

Saldo zuiveringsheffing -€                -€              -€               

Saldo vereniging en  beheer -€                2.625,00€      -€               
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Bijlage 2 bij agenda ALV 6-11-2021 

Verenigings- en beheerbijdragen 2022 VvE Zuidhof  

 

Algemeen 

Het bestuur heeft de begroting 2021 als uitgangspunt genomen voor het vaststellen van de 

verenigings- en beheerbijdragen voor het jaar 2022. Hierbij zijn de verwachte realisatie 2021, 

indexering en toekomstige ontwikkelingen meegenomen. 

Gemeenschappelijke voorzieningen 

De vergoeding voor het CAI abonnement zal naar verwachting gelijk blijven als in 2022 te weten     

€ 7.500,- (€ 70 (excl. btw) per bungalow).  

Kosten collectief ledigen huisvuil 

Op de jaarnota 2022 zal op basis van het aantal stortingen per bungalow verrekening plaatsvinden 

van de ledigingen van het huisvuil inzake het jaar 2021. Voor het jaar 2022 verwachten we een lager 

bedrag (€ 5.200), conform de verwachte realisatie 2021. Het voorschot bedraagt € 49 (excl. btw) per 

bungalow. 

Zuiveringsheffing 

Op de jaarnota 2022 zal per individuele eigenaar verrekening van de zuiveringsheffing 2018, 2019 en 

2020 plaatsvinden. Deze zullen worden vastgesteld op basis van de meterstanden welke door het 

Noordelijk belastingkantoor zijn aangeleverd. 

Aangezien de zuiveringsheffing over 2020 hoger uitviel dan verwacht, verwachten we voor het jaar 

2022 dat een voorschot van € 90 per bungalow (ipv de gebruikelijke € 80) realistischer is.  

Collectief beheer (bij)maaien/bladblazen/snijden gazon 

De vergoeding aan Snoek zal naar verwachting met 2% indexering stijgen. Dat komt neer op een 

totaalbedrag van € 15.770, en dat is € 166 per deelnemende bungalow. 

Uitkering deel eigen vermogen  

In de ALV van 14 mei 2011 is besloten om de grens van het totale eigen vermogen vast te stellen op 

€ 200 per eigenaar en een eventuele uitkering c.q. bijbetaling te baseren op het totale eigen vermogen 

inclusief het verwachte resultaat van het afgelopen jaar.  De verwachting is dat het jaar 2021 met een 

positief saldo (€ 2.625) zal worden afgesloten. Dit positieve saldo zal in 2022 worden verrekend 

(naar verwachting € 24 per bungalow)     

   

De bijdrage aan de VvE gaat er in 2022 als volgt uitzien: 

Contributie VvE 2022      €   66,55 (geen btw verschuldigd) 

Bijdrage mandelig gebied 2022       €   74,00 (excl.21% btw)  

Bijdrage gemeenschappelijke voorzieningen 2022   € 118,00 (excl.21% btw) 

Voorschot huisvuilledigingen 2022      €   49,00 (excl.21% btw) 

Bijdrage collectief (bij)maaien/bladblazen/snijden gazon 2022 * € 166,00 (excl.21%btw) 

Voorschot zuiveringsheffing 2022     €   90,00 (geen btw verschuldigd) 

Bijdrage MSV-verzekering (alleen bungalows met asbest dak) €   80,00 (geen btw verschuldigd) 

 

* per deelnemende bungalow   

 

        



 

 
 

A.M.F. Stork-Tak  secretaris Coöp. VvE Zuidhof U.A.  K. v. K. Meppel 
Utrechtseweg 37, 1381 GS  Weesp  Rabobank nr. 34.80.55.625 
telefoon: 06-41738984  e-mail: storkzuidhof@xs4all.nl 
 

 

                                        
 
 
               

                                            Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Zuidhof UA    

 

 
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 6 november 2021. 
 
De gemachtigde kan tijdens één of meerdere stemmingen gebruikmaken van deze volmacht. 
 
Aanvullende instructies aan gemachtigde: 
 
 
 
 
 

 
Te machtigen zijn: Marijke Eerenstein penningmeester 
    Angela Stork             secretaris 
    Rob Schuitema         voorzitter 
 
 
ieder ander lid van de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Zuidhof U.A. of een andere willekeurige 
derde. 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 2 november 2021. Dit kan per post, of per e-mail als PDF-bestand (wel met een 
gescande handtekening). 

mailto:storkzuidhof@xs4all.nl


Bijlage 4.0 Brief van de Parkeercommissie VvE Zuidhof ALV 6 nov 2021 
 

 

Geachte leden, 
  
Op onze vraag om te reageren op het concept Parkeerplan en de ingetekende parkeerplaatsen, 
hebben wij 36 reacties gekregen. Dat is 33%. Waarvoor veel dank!!  

  
33% lijkt niet veel, maar er zijn veel reacties met vragen en opmerkingen en we gaan ervan uit 
dat eigenaren die niet hebben gereageerd het eens zijn met het plan. 
Er zijn ook meerdere eigenaren die complimenten geven aan de Parkeercommissie, beseffende dat 
het een lange en complexe puzzel is geweest. Dank daarvoor. 
  
Verder zijn er meerdere leden die op basis van het concept parkeerplan en de indeling, alsnog 

hebben besloten een EPP te (laten) maken. 
De huidige stand van zaken is dat volgens de opgave van 80 EPP’s (bestaand en nog te 
realiseren), er 27 MPP’s blijven. De parkeercommissie heeft leden die een MPP direct grenzend aan 
hun eigen perceel hebben, in overweging gegeven alsnog voor een EPP te kiezen, in verband met 

mogelijk lagere kosten en een rustiger straatbeeld. 
 

Exacte locatie van MPP’s wordt nog vastgesteld. 
De MPP’s die nu ingetekend zijn in de 2e conceptindeling parkeerplaatsen VvE Zuidhof (park 
layout) zijn bij benadering op de locatie waar die zouden kunnen komen. Een aantal leden heeft 
een andere locatie voorgesteld. Niet alle voorstellen zijn nog verwerkt in deze conceptindeling. Met 
de betrokken leden zal in overleg met andere betrokkenen de beste locatie worden bepaald. 
 
MPP’s volledig op mandelig gebied 

Naar aanleiding van meerdere reacties willen we graag nog benadrukken dat de MPP’s volledig op 
mandelig gebied worden gesitueerd. Dus niet meer zoals de huidige situatie voor een deel (vaak 
20 cm) op eigen grond van een eigenaar en 160 cm op mandelig. 
  
Exacte kostenraming volgt nog, ná de ALV 

In de komende ALV willen wij over dit Parkeerplan en de concept indeling graag met u van 
gedachten wisselen. Pas daarna zal een uitgewerkt plan komen, met een exacte kostenraming en 

een sluitend en duidelijk verhaal over de financiering.  
  
Met vriendelijke groet, 
De Parkeercommissie VvE Zuidhof 

  

Bijlage 1: Parkeerplan VvE Zuidhof, versie 6.0. 

Bijlage 2: Vragen en opmerkingen van leden VvE Zuidhof op Concept Parkeerplan, versie 3.0 

Bijlage 3: 2e conceptindeling parkeerplaatsen VvE Zuidhof (park layout) 
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Bijlage 4.1 Parkeerplan VvE Zuidhof ALV 6-11-2021 

Parkeerplan VvE Zuidhof, versie 6.0 d.d. 18 oktober 2021 
 
 

Parkeerplan 

VvE Zuidhof      

Versie: 
 
6.0 
 

Opgesteld door: 
 
Parkeercommissie 
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Bijlage 4.1 Parkeerplan VvE Zuidhof ALV 6-11-2021 

Parkeerplan VvE Zuidhof, versie 6.0 d.d. 18 oktober 2021 
 
 

  

Inleiding  
 
In 1993 werd, bij de afsplitsing van de Zuidhof van de Hunzebergen, de grote parkeerplaats voor de 
Zuidhof opgeheven. Auto’s werden toen op eigen perceel of de mandelige berm geparkeerd. In de 
loop der jaren hadden 20 eigenaren een parkeerplaats op eigen perceel aangelegd. In 2002 is het 
huidige parkeerplan op de mandelige bermen uitgevoerd.   
 
Wij willen allen een mooi en toekomstbestendig park waar we allemaal veilig en met plezier kunnen 
vertoeven zonder onnodige hinder en ergernissen. Het feit dat de huidige mandelige parkeerplaatsen 
zich voor een deel op (andermans) eigen grond bevinden, maakt hier deel van uit.  
 
Met dit nieuwe parkeerplan willen we een eind maken aan de toegenomen problemen mede door de 
veranderde tijd en de nieuwe situatie met Puur Exloo. Een werkbare situatie met duidelijkheid, 
eenvoudiger handhaafbaarheid en voor iedereen een plezierig verblijf. Hiermee sluiten we aan op 
een sterk veranderd park door versterkt individueel gebruik (beplanting, kleuren, eigen 
parkeerplaatsen, etc.) en borgen we een veiliger, structurele, eigentijdse en toekomstbestendige 
oplossing. 
 
In de ALV van 9 november 2019 is een peiling gehouden onder de leden met als uitkomst dat de 
parkeercommissie (eerst) zou onderzoeken of een concept uitgewerkt kon worden waarin de leden 
de keuze zouden krijgen in óf parkeren op eigen terrein, óf parkeren op mandelig met doorbelasting 
van de kosten van ca. € 100,-- per jaar en met contractuele binding van 6 jaar. 
Dat heeft geleid tot een 1e conceptindeling parkeerplaatsenplan. 

 
Bij de enquête in het najaar 2020 leefde de wens om op mandelig te parkeren nog bij ca. 36 van de 
107 eigenaren. We zien een trend naar het aanleggen van parkeerplaatsen op eigen grond.  
Van die 36 eigenaren zouden 24 eigenaren al relatief eenvoudig een parkeerplaats op eigen perceel 
kunnen realiseren, bij 13 daarvan ligt die mandelige parkeerplaats zelfs al tegen het eigen perceel 
aan. 
  
In september zijn veel reacties van de leden binnen gekomen op de vraag van de Parkeercommissie. 
Op basis daarvan is ook de concept indeling geactualiseerd (Zie bijlage 3, 2de concept indeling 
parkeerplaatsen, park-layout). Tevens zijn vele opmerkingen en vragen verwerkt of beantwoord (Zie 
bijlage 2, Vragen en opmerkingen van de leden) 
 
De ligging van de nieuwe MPP’s is bij benadering en aan de betreffende eigenaren en de eigenaren 
van de omliggende bungalows is toegezegd, dat de exacte situering van een MPP in overleg zal 
gebeuren. 
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Parkeerplan VvE Zuidhof, versie 6.0 d.d. 18 oktober 2021 
 
 

Beste leden VvE Zuidhof, 

Tijdens de ALV van november 2019 hebben de leden van de VvE Zuidhof de parkeercommissie 

toestemming gegeven een nieuw parkeerconcept uit te werken welke uitgaat van twee keuzes voor 

de leden te weten: 

1) Parkeren op eigen grond (EPP) óf  

2) Parkeren op mandelig terrein (MPP) 

De kracht van deze opzet zit in het gegeven dat het leden stimuleert om te parkeren op eigen grond, 

maar dit niet dwingend oplegt. De leden hebben vervolgens middels een enquête en gesprekken met 

de parkeercommissie hun keuze aangegeven. 

Deze brief dient als toelichting bij de nieuwe indeling en het plan. 

De volgende onderdelen komen aan de orde: 

• Wat is het doel 

• Wat zijn de uitgangspunten 

• Wat is het stappenplan en tijdpad 

• Toelichting op de indeling en legenda 

• Wat gaat dit plan opleveren? 

• Wat gaan wij (parkeercommissie) doen? 
 

Doel 

Het doel is om te komen tot een evenwichtig parkeerbeleid dat recht doet aan: 

➢ De wensen en de mogelijkheden van de leden; 

➢ De veiligheid op het park ten aanzien van de toegankelijkheid voor de hulpdiensten; 

➢ Het voorkomen van schade en overlast aan mandelig gebied en percelen van andere 

eigenaren. 

➢ Een eerlijke toerekening van de kosten volgens het principe “de gebruiker betaalt”. 

 

Uitgangspunten 

➢ Het nieuwe parkeerconcept biedt de leden twee keuzemogelijkheden te weten: 1) een 
parkeerplaats op eigen terrein (EPP) óf 2) een parkeerplaats op mandelig terrein (MPP). NB: 
beide is niet mogelijk! 

➢ De veiligheid op het park staat voorop; 
➢ Schade en overlast dienen voorkomen te worden; 
➢ Parkeren op eigen grond is een streven maar geen doel op zich; 
➢ De nieuwe MPP’s bevinden zich straks volledig op mandelig gebied, anders dan de huidige 

parkeerplaatsen die zich voor het grootste deel op mandelig bevinden, maar ook voor 20 cm 
op eigengrond van een lid. Of en hoe de weg verbreed moet worden aan de overkant van de 
MPP, wordt per situatie bekeken en nader uitgewerkt.   

➢ Er is sprake van een groeimodel d.w.z. leden kunnen te allen tijde een MPP omzetten naar 
een EPP.  NB: andersom is niet mogelijk. 

➢ Leden die kiezen voor een parkeerplaats op mandelig terrein betalen daar jaarlijks aan de 
VvE een vergoeding voor. Richtbedrag is € 100,-- per jaar met een looptijd van 5 jaar (een 
totaalbedrag van € 500,00).  Dit totaalbedrag dekt de afschrijving van de gemaakte kosten 
van o.a. het jaarlijkse onderhoud. Mocht een eigenaar gedurende de looptijd toch een EPP 
aan willen leggen, dan zal die eigenaar het nog resterende bedrag van het totaalbedrag nog 



4 
Bijlage 4.1 Parkeerplan VvE Zuidhof ALV 6-11-2021 

Parkeerplan VvE Zuidhof, versie 6.0 d.d. 18 oktober 2021 
 
 

moeten betalen. Dit is ook van toepassing als een eigenaar de bungalow verkoopt en de 
nieuwe eigenaar de MPP niet wil overnemen. Ingeval de nieuwe eigenaar de MPP wel 
overneemt zal deze de nog resterende termijnen aan de VvE verschuldigd zijn. Een en ander 
zal worden vastgelegd in een zgn. gebruikersovereenkomst. Na 5 jaar wordt de situatie ten 
aanzien van staat en onderhoud, alsook de doorbelasting van de MPP’s door de VvE opnieuw 
bekeken.  

➢ De leden die een parkeerplaats op eigen terrein wensen dienen dit zelf te organiseren en te 
bekostigen. 
 

Stappenplan en tijdpad 

✓ Voorlichting naar leden VvE   november 2019   Afgehandeld 

✓ Enquête naar leden    december 2019   Afgehandeld 

✓ Uitwerken uitkomsten enquête   januari /februari 2020   Afgehandeld 

✓ Visualisatie uitkomsten    zomer 2020   Afgehandeld 

✓ Bijstelling visualisatie    najaar 2020   Afgehandeld 

✓ Overleg met bestuur    januari/april 2021  Afgehandeld 

➢ Conceptindeling naar leden    augustus 2021   Afgehandeld 

➢ Bijstellen concept a.d.h.v. reactie van leden september 2021  Afgehandeld 

➢ 2de concept indeling naar leden   oktober 2021 

➢ In stemming brengen voortgang plan op ALV 6 november 2021 

➢ Nader uitwerken indeling en kosten  december 2021 

➢ Stemming in (bijzondere) ALV   februari 2022 

➢ Implementatie van het plan   maart maart 2022 

 

 Legenda bij de 2de conceptindeling park-layout (bijlage 3) 

• MPP = Mandelige ParkeerPlaats (parkeren volledig op mandelig gebied) 

• EPP = Eigen ParkeerPlaats (parkeren volledig op eigen terrein) 

• Witte kavels: eigenaren die gekozen hebben voor een MPP 

• Grijze kavels: eigenaren die gekozen hebben voor een EPP 

• Blauwe blokjes: MPP met corresponderend bungalownummer (op schaal). 

• Zwarte kruisjes: vervallen voormalige mandelige parkeerplaatsen. 

Wat gaat dit plan opleveren? 

1. Duidelijkheid voor eigenaren en gebruikers; 
2. Versterkte mogelijkheid tot handhaving; 
3. Verbetering en borging van een vrije doorgang voor hulpdiensten;  
4. Een rustiger straatbeeld; 
5. Duidelijkheid over beheer en onderhoud; 
6. Duidelijkheid over beheerkosten; 
7. Vermindering van irritaties naar elkaar van parkeergedrag, schade en andere overlast door 

eigenaren en gebruikers van de bungalows. 

Wat gaan wij (parkeercommissie) doen? 

1. Beoordelen in hoeverre uw gevraagde aanpassingen ook daadwerkelijk mogelijk zijn; 
2. Inventariseren van noodzakelijke technische en/of infrastructurele aanpassingen (inclusief de 

kosten) om MPP’s op te hogen en eventueel zodanig aan te passen zodat deze ook volledig 
voldoet aan de eisen van een MPP. (Denk hierbij bijvoorbeeld aan situaties waar onbedoeld 
een MPP toch deels op andermans eigen terrein ligt en dit bijvoorbeeld mogelijk opgelost 
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Parkeerplan VvE Zuidhof, versie 6.0 d.d. 18 oktober 2021 
 
 

zou kunnen worden door verbreding van de weg aan de tegenoverliggende kant. Dat 
betekent dan versmalling van de tegenoverliggende berm); 

3. E.e.a. verwerken en uitwerken tot een definitief plan waarna wij de leden gaan vragen een 
definitief akkoord hierop te geven. De status van het plan is dan ‘definitief concept’. 
Bij akkoord na stemming is de status: ‘planfase gereed’. 

 
Graag willen wij het geactualiseerde plan op de ALV van 6 november 2021 toelichten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
De Parkeercommissie VvE Zuidhof 
 
Oktober, 2021 
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Bijlage 4.2 Vragen en opmerkingen van leden VvE Zuidhof op Concept Parkeerplan versie 3.0 ALV 

6-11-2021 

 

Hieronder geven wij een opsomming van opmerkingen met de reactie van de Parkeercommissie. 

Opm.: Parkeerplaats nr 12 blokkeert het uitrijden naar de toegangsweg (bocht maken). 

Reactie: De bocht van en naar de toegangsweg zal in overleg met Kontour beter berijdbaar worden 

gemaakt. Ook zodanig dat de in de bocht gelegen kei en de MPP van bungalow 12 niet blokkeren. Dit 

geld overigens voor alle afslagen vanaf de toegangsweg. Veiligheid staat voorop! 

 

Opm.: Er zijn meerdere opmerkingen geplaatst over de ligging van een (toekomstige) MPP. Die 

betreffende MPP’s lijken een goede doorgang naar een EPP, of inrit, te blokkeren. Of dat de ligging 

van de MPP niet handig is ten opzichte van de eigen bungalow. 

Reactie: Wij hebben deze eigenaren geantwoord dat wij, in overleg met die eigenaar van de 

bungalow en de eigenaren van omliggende bungalows, een geschikte locatie voor de betreffende 

MPP voorstellen zullen stellen. Het concept Parkeerplan is immers een concept. 

 

Opm.: Wijziging van de mandelige strook behoeft goedkeuring van de ALV. Waarschijnlijk is meer 

nodig dan een “volstrekte meerderheid” omdat het een wijziging betreft van artikel 2.  

Reactie: Uiteraard beseft de parkeercommissie dat dit plan verstrekkende gevolgen heeft. Daarom is 

er ook zolang aan het huidige concept Parkeerplan gewerkt. Het bestuur zal ook toezien op naleving 

van de statuten en conform artikel 23 ‘STEMMINGEN’ de uiteindelijke stemmingen over het 

Parkeerplan laten verlopen. 

 

Opm.: “Ook bij het parkeren op eigen terrein wordt gebruik gemaakt van een stuk mandelig gebied. 

Dit is in veel gevallen de helft van een normale parkeerplaats op het mandelig gebied. Ook zij dienen 

dan te betalen voor het gebruik van mandelig. Als voor mandelig 100 euro/jaar betaald dient te 

worden dan dienen de anderen 50 euro/jaar te betalen. “Dit is een eerlijke toerekening: doel”. De 

eventuele vergoedingen voor het gebruik van parkeerplaatsen op mandelig gebied dienen ten goede 

te komen aan alle leden. Daarom dient deze opbrengst in mindering gebracht worden op de 

gemeenschappelijke kosten (zie voorgaand). Mandelige parkeerplaatsen dienen door de gebruikers 

zelf te onderhouden worden en niet zoals nu in het conceptplan wordt voorgesteld. Ook bij de eigen 

parkeerplaatsen dient de eigenaar deze te onderhouden. Waarom dit verschil? Voor de mandelige 

plaatsen dient geen vaste periode te worden vastgesteld. Gebruik is voor onbepaalde tijd tenzij in de 

ALV tezijnertijd een nieuw gewijzigd besluit wordt genomen.” 

Reactie: De parkeercommissie heeft dit lid geantwoord dat de zinnen met het gebruik van het 

woord ‘dient’ de opinie van het betreffende lid is. Deze punten zijn al eerdere bediscussieerd in de 

ALV. De parkeercommissie heeft (in opdracht van de ALV) het idee van betalen voor MPP’s nader 

uitgewerkt. Hierbij hoorde ook het uitgangspunt dat de overgang over mandelig naar een EPP, 

onderhouden moet worden door de eigenaar zelf. Verder stelt de parkeercommissie juist dat een 

deel van de vergoeding voor het gebruik van MPP’s gereserveerd wordt voor het meerjarig 
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onderhoud van die MPP’s. En dat daardoor andere eigenaren met een EPP niet hoeven bij te dragen 

aan het onderhoud van die MPP’s. 

 

Opm.: De financiële dwang om op eigen terrein te moeten parkeren accepteren wij niet en zullen wij 

ook niet gaan betalen voor het handhaven van onze huidige parkeerplaats. 

Reactie: In ons voorstel zullen eigenaren die een MPP hebben daarover aan de VvE een vergoeding 

dienen te betalen. Indien de ALV daar akkoord mee gaat, is dat een feit en dient er ook betaald te 

worden. 

 

Opm.:  Allereerst wil ik de commissie erop wijzen dat zij met haar plan alle leden dwingt tot een 

gezamenlijke investering van ca. 50000 euro twv. aanleg EPP’s ! Met uitsluitend EPP’s wordt het 

straatbeeld ongetwijfeld rustiger, maar het parkbeeld mi. niet; een deel van het autoblik zal 

zichtbaar nabij bungalows geparkeerd worden .” 

Reactie: De parkeercommissie heeft (in opdracht van de ALV) het idee van betalen voor MPP’s nader 

uitgewerkt. Hierbij hoorde ook het uitgangspunt dat de overgang over mandelig naar een EPP, 

onderhouden moet worden door de eigenaar zelf. Verder zal er een nadere berekening komen van 

de investering die nu geschat wordt op 600 euro per MPP.  

 

Opm.: Handhaving van het parkeerbeleid op mandelig gebied wordt ongetwijfeld eenvoudiger maar 

de VvE heeft niets te zeggen over een EPP als die voor meer dan 1 auto gebruikt gaat worden.  

Reactie: Dat is een andere discussie en die willen wij als parkeercommissie niet laten interfereren 

met het parkeerplan. De commissie HHR zal zich met het bestuur ook over (het handhaven van) het 

1-auto-beleid buigen. 

Opm: “En dan de kosten die verbonden gaan worden aan een MPP; de leden worden verplicht om 

hiervoor 6 jaar lang 100 euro per jaar te betalen [ 600 euro zijn ongeveer de kosten van de aanleg 

van een EPP ! ] . Het geld moet aangewend worden voor jaarlijks onderhoud; waarvan? Onzin 

natuurlijk; het lijkt eerder te gaan om een dwangsom; zeer onsympathiek!”  

Reactie: De parkeercommissie stelt juist dat de vergoeding voor het gebruik van MPP’s deels 

gereserveerd wordt voor het meerjarig onderhoud van die MPP’s. En dat daardoor andere eigenaren 

met een EPP niet hoeven bij te dragen aan het onderhoud van die MPP’s. 

 

Opm.: Inmiddels hebben wij een eigen parkeerplaats aangelegd. Reeds in een eerder stadium 

hebben wij bij het bestuur aangegeven dat wij geen parkeerplaatsen meer gerealiseerd willen 

hebben op ons eigen perceel. Voor de goede orde: dit is en was niet om ons aan een collectieve 

verantwoordelijkheid te willen onttrekken. Integendeel, heel lang zijn wij gastvrij geweest, hebben 

de parkeerplaatsen onderhouden en hebben daarvan vervolgens veel ellende/overlast 

ondervonden. De verschillende vormen van overlast e.d. zijn naar het bestuur toe geformuleerd. 

Daarnaast hebben wij grote moeite met al de parkeerplaatsen op/langs ons perceel. Volgens ons 

moet dit anders op te lossen zijn. Hierbij zal o.i. een aantal eigenaren hun verantwoordelijkheid 

dienen te nemen.  
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Reactie: Overlast van parkerende auto’s is mede aanleiding geweest voor dit nieuwe parkeerplan. 

Ook het feit dat de huidige parkeerplaatsen op mandelig gebied zich ook deels (20 cm) op eigen 

terrein bevinden, was aanleiding voor een herziening van het parkeerplan. De nieuw toe te wijzen 

MPP’s worden in overleg met alle direct betrokken eigenaren vastgesteld. 

 

Opm.: Sommige eigenaren hebben hun parkeerplaats op mandelig gebied verbreed zodat ze op 

eigen terrein zouden kunnen parkeren. Er wordt nu kops geparkeerd.  

Reactie: Kops parkeren is een mogelijkheid die eigenaren zelf kunnen bepalen. Er dient dan wel 

volledig op eigen grond geparkeerd te worden, en dus niet op het mandelig deel (160 cm vanaf de 

weg).  

 

Opm.: Leden met een EPP die bereikbaar is via de berm van de toegangsweg van Kontour dienen 

nog wel sluitende afspraken met Kontour te maken.  “Maar indien we tzt problemen ondervinden 

met de overgang, moet er wel een escape zijn.” 

Reactie: De parkeercommissie zal zich buigen over deze situatie en bezien of er een clausule kan 

komen dat in voorkomende gevallen, er alsnog een MPP kan worden gerealiseerd. 

 

Opm.: Maak voor de huisjes die een parkeerplek nodig hebben, voor de eigenaar van het huisje en 

voor de VvE een herkenbaar geplastificeerde kaart met het huisnummer waar de auto bij hoort. 

Wordt door de eigenaar/bezoeker in het huisje bewaard en achter het raam van de auto geplaatst 

wanneer de eigenaar/gasten er zijn. Waar plaats is ga je staan. (Dichter bij je huisje). Dan kun je nog 

een beetje variëren in parkeerplaats. 

Reactie: Wij zullen deze mogelijkheid in overweging nemen bij de verdere uitwerking van het 

Parkeerplein en de handhaving daarop. 
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Geachte leden van de CVvE Zuidhof, 

 

Onze secretaris Angela Stork en penningmeester Marijke Eerenstein hebben te kennen gegeven hun 

bestuursfunctie te willen beëindigen. 

Als voorzitter vind ik het heel erg jammer dat zij dit prettig samenwerkende bestuur gaan verlaten, 

maar ik respecteer hun beslissing.  

Gelukkig kan ik u ook melden dat inmiddels twee leden zich beschikbaar hebben gesteld om die 

vrijgekomen posities te gaan invullen. 

Hanneke Kool (bungalow 15) zou de rol van secretaris op zich willen nemen en Bas Sepers (bungalow 

1) wil die van penningmeester invullen. 

Ik heb er erg veel vertrouwen in om samen met Hanneke en Bas een stevig en vooruitstrevend 

bestuur te vormen. Uiteraard zullen wij u vragen op de ALV op 6 november 2021 om hier over te 

stemmen en uw akkoord hierop te geven. 

Hierbij treft u de CV van Hanneke en introductie van Bas aan. 

Met vriendelijke groet, 

Hopelijk tot zaterdag 6 november, 

 

Groet, 

 

Rob Schuitema 

Voorzitter CVvE Zuidhof 
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BAS SEPERS (1950) 

Sinds 2015 ben ik eigenaar van bungalow 1 op ons mooie recreatiepark. Niet alleen mijn 

vriendin en ik komen zeer geregeld vanuit het drukke westen naar Exloo, maar ook mijn vier 

kinderen en zeven kleinkinderen weten de weg inmiddels te vinden. Alleen jammer dat er 

geen zwembad meer is om ’s ochtends lekker baantjes te trekken! 

Toen voorzitter Rob Schuitema me benaderde met de vraag of ik me kandidaat wilde stellen 

voor het penningmeesterschap heb ik daarover niet lang hoeven nadenken. Ik draag niet 

alleen gaarne bij aan een zorgvuldig beheer van onze centjes maar ook aan het op langere 

termijn borgen van het specifieke karakter van ons park. 

Inmiddels heb ik al meer dan 45 jaar werk- en bestuurlijke ervaring achter de rug. Daarvan 

werkte ik ruim twintig jaar bij de Rijksoverheid (Financiën en Economische Zaken) en bijna 

tien jaar in het bedrijfsleven (zowel de financiële als de zakelijke dienstverlening). Daarnaast 

ben ik gemeenteraadslid geweest in Den Haag en dat ben ik nu ook in Haarlem. Voor de 

PvdA! 

In Haarlem woon ik in een appartement in het Rijksmonument “De Voormalige 

Toneelschuur”. Als voorzitter/penningmeester van de VVE daar heb ik inmiddels ook 

relevante ervaring opgedaan met het besturen van een VVE. 

15 oktober 2021 
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CV 
Hanneke Kool 
Geb.dat.: 27-10-1948 
Getrouwd met Jolanda Buurman 
 
WERKERVARING 
1966 T/M 1972  
Ziekenhuis in Amsterdam als leerling verpleegkundige en enkele jaren als verpleegkundige. 
1972 T/M 2000  
VERPLEEGKUNDIGE, MANAGER EN PROJECTONTWIKKELAAR IN FRIESLAND 
In meerder functies en werklocaties in Friesland gewerkt als verpleegkundige, o.a. in de wijkzorg, 
hartbewaking, hoofd neurologie en projectontwikkelaar van zorgvernieuwingsprojecten in de 
ouderenzorg. Hierbij veel samengewerkt met verschillende organisaties en zo meerdere nieuwe 
zorgvormen opgezet. 
2000 volledig afgekeurd vanwege meerdere gezondheidsproblemen en beperkingen. 
2002 t/m 2013 Parttime voor het stafbureau-zorg gewerkt tot aan het pensioen. 
 

Vrijwilligerswerk 
1986 t/m 2001 Voorzitter Alzheimer vereniging Friesland en diverse bijkomende taken. 
2004 t/m 2013 Secretaris MSVN-Friesland en tot heden nog diverse taken zoals redactielid, 
voorlichter, gespreksleider contactgroep. 
2004 t/m 2019 Eerst als ondersteuner (beroepsmatig) na 2013 voorzitter van de Cliëntenraad van 
een woonvorm in Leeuwarden. 
2003 t/m 2013 Voorzitter VvE van ons toenmalige appartementencomplex. Een zeer intensieve 
functie in een “roerige periode”. 
2008 t/m 2017 Bestuurslid Belangenvereniging “De Krim” op Texel. Aandachtsgebied: 
ledenadministratie. 
  
OPLEIDINGEN 
1966 t/m 1971 Verpleegkundige A en Kraamopleiding 
Rond 1976 Academie voor Fysiotherapie (2 jaar) niet afgemaakt door ziekte. 
Rond 1979 HBO Managementopleiding voor de gezondheidszorg (2 jaar parttime naast het werk) 
Rond 1984 Post-HBO Beroepsinnovatie (2 jaar parttime naast het werk) 
1991 – 1994 Universitaire opleiding Gezondheidswetenschappen (parttime naast het werk) 
Afgerond met een onderzoek naar de hulpvraag van beginnend dementerenden. 
 
HOBBY’S EN VERDERE ACTIVITEITEN 
Hondjes, fotografie, lezen, spelletjes en in Exloo zijn. 
Verder ben ik contactpersoon van iemand -in mijn woonplaats- die weinig sociale contacten heeft en 
begeleid ik haar daar waar nodig. Ik bied haar aandacht en de nodige mantelzorg. 
 
KARAKTEREIGENSCHAPPEN/WAT HEB IK TE BIEDEN 
Onderzoekend, motiverend, bewogen, vernieuwend en ook vasthoudend. 
Transparant en open. De drive om me volledig in te zetten voor de doelen die we afgesproken 
hebben. Sta open voor vragen. Samenwerken. Respect voor elkaar. Ruime bestuurlijke ervaring. 
Wil mij graag inzetten voor de vereniging en de leefbaarheid op het park. 



Exloo, 21-10-2021 

Onderwerp: Concept Statuten met voorstellen tot wijzigingen 
Status:  ter discussie  

Geachte leden van de VvE De Zuidhof in Exloo 

Bijgaand treft u het 1e conceptvoorstel voor de vernieuwing van de Statuten. 
Wij willen benadrukken dat dit nog lang niet een definitief voorstel is, van stemmen is nu 
totaal nog geen sprake. 

In dit exemplaar hebben wij in de linker kolom de huidige Statuten staan. In de rechter 
kolom staat, vanuit de commissie, een aantal opmerkingen en voorstellen met vragen. 
In dit concept hebben wij in het zwart een aantal logische tekstwijzigingen opgenomen. 
Daarnaast staan er een aantal wijzigingen of vragen in het blauw geschreven. Deze zijn 
bedoeld als vragen aan u als lid, meningsvorming en verzoeken om met voorstellen te 
komen. 
Alle opmerkingen in het rood zullen nog met de notaris/jurist besproken worden. 

Wij beseffen dat het niet een klus is die in een paar weken geklaard is. Zorgvuldigheid is hier 
belangrijk vandaar dat wij veel onderzoek doen en ons nu ook al breed aan het oriënteren 
zijn. 
Graag willen wij met u over een paar onderwerpen van gedachten wisselen tijdens de ALV in 
November. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om daar uw vragen te stellen dan mag u uw vraag ook 
mailen naar de commissie: jmkool@kpnmail.nl  
Na deze bespreking zullen wij nog met een 2e ronde komen per mail. 
Als de Statuten zo ver klaar zijn kunnen zij besproken worden met de notaris. 
Wij gaan dan verder met de aanpassingen van het HHR die aan u ook weer 2 x voorgelegd 
zullen worden. 
Uiteindelijk verwachten wij toch wel in de voorjaars-ALV de definitieve stukken te kunnen 
voorleggen en tot stemmen te kunnen overgaan. 

Wilt u de stukken aandachtig lezen. 
Wij hopen u te zien op de ALV in November zodat we hierover van gedachten kunnen 
wisselen. 

Commissie HHR en Statuten 

Hanneke Kool 15 
Tineke van der Akker 85 
Tineke Smit 104 
Rob Schuitema Voorzitter VvE   3 
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HUIDIGE STATUTEN VOORSTELLEN TOT WIJZIGINGEN EN DISCUSSIEPUNTEN 

STATUTENWIJZIGING 
Heden, de negen en twintigste december tweeduizend negen is voor mij, Meester Harriët 
Jelma Heleen Prins, notaris gevestigd in de gemeente Borger-Odoorn, verschenen: 
mevrouw Jijgiena Harmtien Wiegman, geboren te Groningen op zeven en twintig mei negen-
tienhonderd negen en veertig, werkzaam ten kantore van mij, notaris: Zuiderhoofdstraat 10, 
7875 BX Exloo, ten deze handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: 
1. de heer Jan Wildeman, geboren te Groningen op zes juni negentienhonderd acht en

veertig, zich identificerend met het paspoort met nummer NK2798324, afgegeven in de
gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten op vier januari tweeduizend zes, wonende
te 5671 DZ Nue-nen, De Hovenier 11; en

2. mevrouw Hemmegien Fietje-Hooiveld, zich identificerend met de Nederlandse
identiteitskaart met nummer IG6JD4P30, afgegeven in de gemeente Emmen op drie
februari tweeduizend negen, wonende te 7822 JE Emmen, Meijerswegje 24;

die bij het geven van de volmacht handelden in hun hoedanigheid van respectievelijk 
voorzitter en secretaris van na te noemen coöperatie, als zodanig bevoegd tot 
vertegenwoordiging conform het bepaalde in artikel 13 lid 3 van na te melden statuten. 
Gemelde volmacht blijkt uit een onderhandse akte, welke aan deze akte zal worden 
gehecht. 
 bestaande statuten 
Bij akte op dertien mei negentienhonderd drie en negentig verleden voor mr B.J.P. van der 
Kooi, destijds notaris ter standplaats de gemeente Odoorn, werd opgericht de coöperatie: 
"Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Zuidhof" U.A., gevestigd te Exloo, 
kantoorhoudende te 7875 TB Ex-loo, Valtherweg 36, correspondentieadres: Meijerswegje 24, 
7822 JE Emmen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 04044056. 
Bij akte op vijf en twintig mei tweeduizend vier verleden voor mij, notaris, werden vervolgens 
de statuten van genoemde cöperatie gedeeltelijk gewijzigd. 
Nadien zijn de statuten van genoemde coöperatie niet gewijzigd. 
besluit tot statutenwijziging 
De comparanten, handelend in hun gemelde hoedanigheden, verklaarden dat - blijkens het 
aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen van de ledenvergadering, gehouden te 
Noord-Sleen op één en twintig november tweeduizend negen is besloten de statuten van de 
coöperatie gedeeltelijk te wijzigen, zodat de statuten met ingang van heden luiden als volgt: 

De notaris zal deze tekst volledig aanpassen aan de huidige 
situatie. 
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NAAM, ZETEL, DUUR  
Artikel 1. 
1. De coöperatie draagt de naam: "Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Zuidhof" U.A.. 
2. De coöperatie is gevestigd te Exloo, gemeente Borger-Odoorn en is aangegaan 

voor onbepaalde tijd. 
 
DOEL 
Artikel 2. 
1. Het doel der coöperatie is het voorzien in zekere stoffelijke behoeften van haar leden in 

het daartoe ten behoeve van haar leden uit te oefenen bedrijf, alsmede: 
- de aanleg, het onderhoud en beheer van de gemeenschappelijke gedeelten van 

bungalows in het gebied Zuidhof; 
- het behartigen van de belangen van de eigenaren van die bungalows. 

2. De coöperatie tracht dit doel te bereiken door: 
a. het treffen van (nuts-)voorzieningen voor het vermelde gedeelte van het 

bungalowpark; 
b. het bestemmen van gedeelten van het bungalowpark tot gemeenschappelijke 

gedeelten en het eventueel juridisch effectueren daarvan; 
c. het verkrijgen van de benodigde vergunningen en toestemming van 

overheidsorganen voor de voorzieningen; 
d. het bevorderen van de eenheid van handelen van de eigenaren van één of meer 

bungalows; 
e. het bevorderen van de verhuur- en gebruiksmogelijkheden van bungalows; 
f. het coördineren van onderhoudswerkzaamheden en verzekeringen; 
g. het toezicht doen houden op de handhaving en naleving van de verplichtingen, door 

of vanwege de coöperatie gesteld, waarbij de coöperatie bevoegd is om bij niet-
naleving een boete op te leggen; 

h. verplichtingen te stellen ten aanzien van private percelen, echter uitsluitend met 
het doel om handhavend te kunnen optreden tegen ernstige overlast en onredelijke 
hinder en het voorkomen van of optreden tegen gevaarlijke situaties; 

i. het sluiten van overeenkomsten met leden van de coöperatie of derden welke 
gericht zijn op een goede gang van zaken in het bungalowpark; 

j. het sluiten van een beheersovereenkomst; 
k. alle ander wettige middelen die aan het doel dienstbaar kunnen zijn. 

3. De coöperatie kan ter bereiking van haar doel gelden ter leen opnemen en daarvoor 
zekerheid stellen. 

4. De algemene ledenvergadering van de coöperatie stelt het gebied vast als bedoeld in lid 

 
 

Artikel 1 
1 De vereniging zou de naam kunnen gaan dragen: “Vereniging van       
Eigenaren Zuidhof”. 
 
Overal waar Cooperatie staat zal dit vervangen moeten worden door 
Vereniging. 
1 Het doel van de Vereniging is het bevorderen van de leefbaarheid en 
veiligheid op de Zuidhof en het onderhoud van het mandelig gebied. 

• De aanleg, het onderhoud en beheer van het mandelig gebied. 
• Het opstellen van een reglement waarin leefbaarheid, veiligheid, 

recreatie, groen en vrijheid de leidraad zijn. 
• Het faciliteren van gezamenlijke en collectieve zaken. 

2    a.    kan vervallen. 
      b.   Kan vervallen, is al gebeurd met het vaststellen van mandelig      
gebied. 
      c.    Alleen m.b.t. mandelig gebied.  
      d.   Het bevorderen van ….  Dit willen wij toch niet meer? 
      e.   Kan vervallen 

f. Het coördineren van gemeenschappelijke voorzieningen en 
onderhoudswerkzaamheden, en verzekeringen t.b.v. VvE en 
bestuur. 

g. Toezicht is nu moeilijk. Boeteregeling is discutabel. Wat 
zouden we hier kunnen afspreken over het naleven van 
regels. En moet dit niet in een HHR verder geregeld 
worden.? Wie gaat handhavend optreden?  Vraag ALV. 

h. Verplichtingen kunnen alleen gericht zijn op overlast voor 
mede leden en het mandelig gebied. Hierover zouden in een 
HHR afspraken gemaakt moeten worden. 

i. Zoals voor het mandelig gebied. 
j. Zoals een administratiekantoor, na goedkeuring van de ALV 

3 Moet zeker vervallen. Geld opnemen voor bijvoorbeeld 
rioleringswerkzaamheden zou alleen kunnen na 
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1 van dit artikel.  
 
 

toestemming van de ALV. Een extra bijdrage valt ook onder 
de mogelijkheden. 

4 Kan zo overgenomen worden. Gaat hier over de doelstelling. 
 

Artikel 3. 
De cooperatie kent uitsluitend gewone leden. 
 
Artikel 4. 
1. Leden van de coöperatie zijn zij die eigenaar zijn van één of meer recreatiebungalows 

gelegen in het gebied Zuidhof of het nader door de coöperatie te omschrijven gebied. 
De eigenaar van een bungalow is verplicht als lid tot de coöperatie toe te treden, zulks 
krachtens de bepalingen van de notariële akte van levering. 

2. In dit en in de volgende artikelen van deze statuten wordt - tenzij het tegendeel 
uitdrukkelijk blijkt - onder eigenaar mede verstaan een erfpachter, opstalhouder, 
vruchtgebruiker en/of houder van een zakelijk recht van gebruik en bewoning. 
Indien een bungalow is belast met een van de in de vorige alinea vermelde zakelijke 
genotsrechten is de zakelijk gerechtigde - en niet de bloot-eigenaar- automatisch lid van 
de coöperatie. 

3. Indien een bungalow aan meer dan één eigenaar toebehoort worden die eigenaren 
gezamenlijk als één lid van de coöperatie aangemerkt en oefenen zij gezamenlijk als één 
lid de rechten en plichten uit welke aan het lidmaatschap verbonden zijn. 
Zij zijn tegenover het bestuur verplicht één hunner of een derde aan te wijzen die 
namens hen gezamenlijk de aan het lidmaatschap verbonden rechten uitoefent. 
Deze aanwijzing dient schriftelijk  te geschieden. 
De gezamenlijke eigenaren zijn, ondanks de aanwijzing als in de vorige alinea bedoeld, 
hoofdelijk tegenover de coöperatie aansprakelijk voor alle verplichtingen welke uit het 
lidmaatschap van de coöperatie voortvloeien. 

 
Artikel 5. 
1. Iedere eigenaar is gehouden binnen één maand nadat hij krachtens levering eigenaar 

van één of meer bungalows is geworden zich schriftelijk aan te melden bij het bestuur, 
onder overlegging van een afschrift van - of een uittreksel uit de akte waarbij de rechten 
op een bungalow werden verkregen. 
De aanmelder moet alle gewenste inlichtingen aan het bestuur verstrekken. 

2. Bij de aanmelding worden de naam, voornamen, geboorteplaats en datum, beroep of 
maatschappelijke betrekking en het adres van het lid, de bungalow(s) waarop het 
lidmaatschap betrekking heeft, alsmede de datum waarop het lidmaatschap verkregen 
is, in een ledenregister ingeschreven. 

Artikel 3. 
De Vereniging kent uitsluitend gewone leden. Een gewoon lid is een 
natuurlijk persoon en kan geen rechtspersoon zijn. (hierbij kan een 
uitzondering gemaakt wordt voor de stichting (88) die eigenaar is ten tijde 
van het wijzigen van deze statuten) 
Artikel 4. 
1.Alleen eigenaren van een of meerdere bungalows kunnen lid zijn van 
een vereniging. 
Eigenaren zijn verplicht lid. Niet alleen op basis van de bepaling van de 
notariële akte maar ook volgens het Burgerlijk Wetboek. 
2.Erfpachter en opstalhouder lijkt ons niet van toepassing. Zakelijk recht 
van gebruik of bewoning staat gelijk als een huurder. 
 
De oorspronkelijke eigenaar blijft lid van de vereniging. 
 
3.Kan zo blijven 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 5 

1.Overleggen van 1e pagina vanuit akte van levering is voldoende. 
 
 
2.In het kader van de AVG moet het doorgestreepte vervallen. Hierbij 
is het wel handig om het Emailadres en telefoonnummer op te 
nemen. 
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Wanneer het lidmaatschap eindigt worden de datum en de oorzaak daarvan eveneens 
in het register aangetekend. Van de ontzetting uit de rechten van het lidmaatschap als 
bedoeld in artikel 9 van deze statuten, wordt aantekening gehouden in het ledenregister. 

3. Indien een houder van een zakelijk genotsrecht als lid van de vereniging wordt 
ingeschreven, worden de in lid 1 van dit artikel bedoelde gegevens van de bloot-
eigenaar, dan wel, indien er meer dan een bloot-eigenaar is, van tenminste een hunner, 
mede ingeschreven. 

4. Verandering van adres dient schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld en 
wordt aangetekend in het ledenregister. 

5. Alle van de vereniging uitgaande en voor het lid of de bloot-eigenaar bestemde stukken, 
worden gezonden aan het opgegeven adres. 

6. Het ledenregister wordt door het bestuur bijgehouden. 
Het bestuur is bevoegd deze taak te delegeren aan een rechtspersoon. 
 

Artikel 6. 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door het overlijden van het lid, of als het een rechtspersoon betreft door 
ontbinding; 
b. door opzegging door het lid, op de wijze als bedoeld in artikel 8 van deze statuten; 
c. door opzegging namens de coöperatie; 
d. door ontzetting; 

2. Indien het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt is desondanks de bijdrage voor 
het gehele jaar verschuldigd. 

3. De leden zijn bevoegd hun lidmaatschap met de daaraan verbonden rechten en 
verplichtingen te vervreemden, overeenkomstig het in dit artikel bepaalde, echter niet 
nadat het lid aan zijn financiële verplichtingen jegens de coöperatie heeft voldaan en 
dienaangaande schriftelijke kwijting van het bestuur van de coöperatie heeft ontvangen. 

4. Bij overdracht van een lidmaatschap, welke overdacht tegelijkertijd met de overdracht 
van de aan het lid in eigendom toebehorende bungalow(s) moet plaatsvinden, houdt 
met betrekking tot de bungalow het lidmaatschap voor de vervreemder op te bestaan 
door het enkele feit van de overdracht. 

5. Voor de toepassing van deze statuten staat tegen over elke bungalow één 
lidmaatschapsrecht. 
6. Een lid kan over meer dan één bungalow de beschikking hebben. 
7. Diegene die meer dan één lidmaatschapsrecht heeft, heeft voor elk 
lidmaatschapsrecht, de verplichtingen aan een lidmaatschapsrecht verbonden. 
 
 

 
Ontzetting uit de rechten van het lidmaatschap is mogelijk ondanks 
dat de eigenaar wel moet blijven betalen. Ontzetting uit de woning is 
niet mogelijk.  

         Bovenstaande zal nog kortgesloten worden bij de notaris/jurist. 
3.Wordt verder niet toegepast. 
 
4.Schriftelijk of per mail. 
 
5.In principe per mail, zo nodig per post. 
 
6.Kan zo blijven 

 
Artikel 6. 

1 Het lidmaatschap eindigt: 
a. Een rechtspersoon zou niet langer lid kunnen zijn. 
b. Blijft zo 
c.  Indien er gegronde redenen toe zijn kan een lid zijn 
lidmaatschap van de Vereniging kwijtraken maar dit ontheft hem 
niet van zijn financiële verplichtingen. 
d. ontzetting is gelijk aan royeren en een erg zware maatregel die 
aangevochten kan worden bij de rechter. 

2 Blijft zo. 
3 E.e.a. wordt bij de notaris al geregeld. 
4 Blijft zo. 
5 Volgens het Burgerlijk Wetboek kan men maar 1 x lid zijn van een 

Vereniging, ongeacht het aantal bungalows in eigendom. Hier 
mogen wel andere afspraken over vastgelegd worden in de 
Statuten.  Wij zullen aan de notaris vragen hoe wij een maximum 
kunnen instellen. 

 
6 blijft zo 
7 Diegene die eigenaar is van meerdere bungalows heeft, voor elke 
bungalow, de verplichting aan een lidmaatschapsrecht verbonden. 
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Artikel 7.  
Bij overlijden van een lid - alsmede bij ontbinding van een rechtspersoon welke lid 
van de coöperatie is - zal degene die het lid als eigenaar van een bungalow opvolgt, zich bij 
het bestuur van de coöperatie moeten aanmelden. 
Het bepaalde in artikel 4 lid 3 is ten deze van overeenkomstige toepassing. 
 
 
 
Artikel 8. 
Opzegging van het lidmaatschap is slechts mogelijk onder gelijktijdige vervreemding van de 
aan het lid in eigendom toebehorende bungalow(s). 
 
Artikel 9. 
1. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging een lid uit de rechten van zijn lidmaatschap 

te ontzetten, indien het lid in strijd handelt met de statuten, de reglementen of de 
besluiten van de coöperatie, indien hij zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet 
nakomt of indien hij de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. 
Het bestuur deelt zijn besluit tot ontzetting uit de rechten van het lidmaatschap mede 
bij aangetekend schrijven, onder opgave van redenen. 

2. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de mededeling 
tegen het besluit van het bestuur in beroep te gaan bij de Algemene Vergadering. 
De Algemene vergadering is bevoegd het besluit van het bestuur te vernietigen. 

3. Ingeval géén beroep meer mogelijk is tegen het ontzettingsbesluit van het bestuur, 
alsmede indien de Algemene Vergadering het ontzettingsbeluit bevestigt, is het 
ontzette lid verplicht de hem in eigendom toebehorende bungalow(s) binnen twee 
weken nadat het onzettingsbesluit definitief is, te koop aan te bieden voor een redelijke 
prijs middels aanmelding daarvan bij de rechtspersoon als bedoeld in artikel 5 lid 6 van 
deze statuten. Het bestuur is bevoegd op de wijze als vermeld in artikel 27 van deze 
statuten te vragen om vaststelling van een redelijke vraagprijs. 
Ingeval het ontzette lid niet meewerkt aan de verkoop binnen een redelijke termijn, een 
en ander zonodig vast te stellen door de rechtbank als bedoeld in artikel 27, verbeurt hij 
een boete vanaf de door de rechtbank vast te stellen datum van drie promille van de 
door hen redelijk geachte verkoopprijs, voor iedere dag dat hij nalatig is terzake van de 
verkoop. 
 

Artikel 10. 
1. Indien een lid heeft gehandeld in strijd met de wettelijke voorschriften inzake de coöperatie 

dan wel in strijd met de statuten of reglementen der coöperatie of besluiten van de 

 
Artikel 7 
 
Alleen natuurlijke personen kunnen lid zijn van de Vereniging. 
Verder kan dit artikel worden overgenomen. 

 
 
 

Artikel 8. 
Blijft gelijk 
 
 

Artikel 9 
1 Dit kan ook voor een Vereniging gelden 
 
Ontzetting/royeren is een middel waarbij voor de rechtbank 
zwaarwegende argumenten aangevoerd zullen moeten worden. 
Ontzegging is een lichtere variant. Wat vindt de ledenvergadering 
hiervan. Dit zullen wij zeker nog met de notaris bespreken. 
2  Kan zo blijven       
 

3         Ontzettingsbesluit wordt ontzeggingsbesluit 
…..wordt het lid de verdere toegang tot de vergadering ontzegd. 
Het lid wordt wel gehouden aan zijn financiële verplichtingen en 
de regels in het HHR.  
Blijft het lid zich niet houden aan de Statuten, het Huishoudelijk 
Reglement en/of de besluiten van de ledenvergadering dan zullen 
nadere gerechtelijke stappen worden ondernomen, na 
toestemming van de ALV en kan een ontzettingsprocedure in gang 
gezet worden. 
Wij willen bovenstaande, m.b.t. de juiste vorm, nog navragen bij 
notaris/jurist. 
 
 
Artikel 10 

1 Indien een lid heeft gehandeld in strijd met de wettelijke 
voorschriften inzake de vereniging dan wel in strijd met de 
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algemene vergadering, dan wel de coöperatie heeft benadeeld of indien een gewezen 
lid zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van de voorzieningen der 
coöperatie gebruik maakt, kan krachtens besluit van de algemene vergadering, genomen 
met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte geldige stemmen 
in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig of 
vertegenwoordigd is, een direct opeisbare boete van maximaal zeven duizend 
vijfhonderd euro (€ 7.500,00) worden opgelegd voor iedere geconstateerde overtreding 
of zevenhonderd vijftig euro (€ 750,00) voor iedere dag dat de verboden toestand duurt 
onverminderd het recht van de coöperatie om schadevergoeding te eisen. 
 
2Indien het voorgeschreven aantal leden niet aanwezig is kan een besluit slechts worden 
genomen in een tweede algemene vergadering, welke niet eerder dan twee en niet later 
dan vier weken na de eerste vergadering moet worden gehouden, zulks ongeacht het 
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, doch met een meerderheid van 
tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

2. Het bestuur van de coöperatie is bevoegd een boete per overtreding op te leggen bij een 
specifiek genoemde overtreding van de in het huishoudelijk reglement opgenomen 
bepalingen. Deze bevoegdheid wordt echter beperkt door het volgende: 
- het betreft uitsluitend overtredingen waarvan de aard uitdrukkelijk in het 

huishoudelijk reglement is omschreven; 
- indien in het huishoudelijk reglement voorwaarden van toepassing zijn die aan het 

opleggen van de boetes voorafgaan, zoals genoemd in het stappenplan, dan dienen 
deze in acht te zijn genomen; 

- de maximum boete bedraagt niet meer dan éénhonderd euro (€ 100,00); 
- de op te leggen boete dient conform te zijn met de in het huishoudelijk reglement 

genoemde bedrag. 
3. Indien het lid, dat een boete heeft opgelegd gekregen, van mening is dat het bestuur 

niet heeft gehandeld conform de in het huishoudelijk reglement opgenomen 
boeteregeling, dan is het betreffende lid gerechtigd in beroep te gaan bij de algemene 
ledenvergadering. De algemene ledenvergadering kan besluiten, het betreffende lid en 
het bestuur gehoord hebbende, de boete te handhaven, te matigen of te laten 
vervallen. Voor de stemming over een dergelijk besluit van de algemene 
ledenvergadering zijn de artikelen 24.2 en 24.3 van deze statuten van toepassing. 

 
 
 
 
 
 

Statuten of Huishoudelijk Reglement van de Vereniging of 
besluiten van de Algemene leden Vergadering, dan wel de 
vereniging heeft benadeeld, zal het bestuur het lid hierover 
aanschrijven en ter verantwoording roepen.  

              De vraag is of de VvE (ALV of Bestuur) een dergelijke boete kan 
opleggen of dat dat alleen door een rechtbank gedaan kan 
worden. 
Bovenstaande zal bij Notaris/jurist nagevraagd worden. 
Het recht om schadevergoeding te eisen kan zonder meer in stand 
gehouden worden. 

 Het grootste deel van dit lid zou in onze ogen kunnen vervallen. 
 
Artikel 10, lid 2 staat voor ons ter discussie. 

De vraag is of zo’n bepaling door een rechtbank bekrachtigd zou 
worden in geval van een rechtszaak. 
 Bovenstaande zullen wij eerst nog bij een jurist navragen. 
Ook zijn wij van mening dat een dergelijk onderwerp beter in een 
HHR uitgewerkt kan worden. 
Een HHR kan eventueel jaarlijks, zonder kosten, aangepast         

worden. Dat er op enigerlei wijze gehandhaafd moet worden staat voor   
ons vast. Hoe dat moet, om willekeur te voorkomen, is nog niet helemaal 
duidelijk. Graag zouden wij van de leden hier suggesties voor krijgen bij de 
behandeling van het HHR. 

Een betere tekst zou kunnen zijn: 
Het bestuur van de vereniging is bevoegd te handhaven bij 
specifiek genoemde overtredingen van de in het Huishoudelijk 
Reglement opgenomen bepalingen. De verdere uitwerking hiervan 
staat beschreven in het Huishoudelijk Reglement. 

 
3.Indien het lid, dat een aanschrijving krijgt, van mening is …. 
Zie        verdere tekst. 

Aanvullend  
Indien een lid eerst gebruik wil maken van een geschillencommissie 
om tot een nadere uitleg en overeenstemming te komen dan mag 
hij daar eerst gebruik van maken. Komt het niet tot een 
overeenstemming dan besluit de Algemene Ledenvergadering. 
 E.e.a. afhankelijk van het handhaven van een boeteregeling. 
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Artikel 11. 
1. Ieder lid is verplicht voor zover het eigenaar is van één bungalow, bij overdracht van 

deze bungalow of het zakelijk genotsrecht dat hij daarop heeft, zijn rechten en 
verplichtingen uit het lidmaatschap betrekking hebbende op die bungalow aan de 
nieuwe eigenaar over te dragen. 

2. Indien een lid eigenaar is van meer dan één bungalow in het vermelde park dient hij bij 
iedere overdracht van een bungalow of vestiging of overdracht van een zakelijk 
genotsrecht als vermeld in artikel 4 lid 3 de nieuwe verkrijger de verplichting op te leggen 
zich bij de coöperatie aan te melden. 

3. De nieuwe verkrijger is verplicht, zich binnen één maand na de overdracht bij het bestuur 
van de coöperatie aan te melden, met inachtneming van het in artikel 5 bepaalde. 

4. Alle aantekeningen in het register worden gedagtekend en door de voorzitter en de 
secretaris gewaarmerkt. 

5. Ieder lid heeft het recht zich ervan te overtuigen of zijn inschrijving in het 
ledenregister correct heeft plaats gehad. 

 
BESTUUR, VERTEGENWOORDIGING  
Artikel 12. 
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie 

bestuursleden. De Algemene Vergadering kan aan bestuurders een 
beloning toekennen. Gemaakte kosten worden aan hen vergoed. 
De bestuursleden worden benoemd door de Algemene Vergadering voor een periode 
van vier jaar. 
De bestuurszetels dienen te worden vervuld door personen die een bungalow in 
eigendom hebben. 

2. Het bestuur is bevoegd voor elke vacature een bindende voordracht op te maken, welke 
tenminste twee namen dient te bevatten voor iedere te vervullen plaats. 
De Algemene Vergadering kan met een meerderheid van tenminste twee/derde van de 
uitgebrachte stemmen aan de voordracht het bindende karakter ontnemen. 
De algemene vergadering heeft het recht uiterlijk vijf dagen voor het houden van de 
ledenvergadering bij het bestuur tegen-kandidaten op te geven mits deze kandidaten 
door tenminste vijf leden worden gesteund. 

3. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. 
Ieder jaar treedt één bestuurslid af. Een aftredend bestuurslid is terstond 
herbenoembaar. 

4. Een bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of 
worden geschorst. 

 
 
Artikel 11 
Wordt volledig overgenomen. Waar nu cooperatie staat komt Vereniging 
te staan. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 En worden gekozen door de leden van de vereniging. 

Doorgestreepte passages lijken ons niet van toepassing. 
 
 

 
 
 

3 kan volledig overgenomen worden. 
 
 
4 Kan volledig overgenomen worden 
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Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt opgeheven of gevolgd door een 
besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

5. Een bestuurslid treedt als zodanig af: 
- door bedanken; 
- door overlijden; 
- door beëindiging van of ontzetting uit de rechten van zijn lidmaatschap; 
- door een besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met een 
meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. 

 
Artikel 13. 
1. Het bestuur is belast met de leiding van de coöperatie, het beheert de zaken der 

coöperatie en voert de besluiten van de Algemene Vergadering uit. 
2. De leden van het bestuur verdelen de functies in onderling overleg. 
3. Naast het gehele bestuur vertegenwoordigen de voorzitter en de secretaris tezamen de 

coöperatie in en buiten rechte, met dien verstande dat het bestuur bevoegd is één of 
meer van zijn leden aan te wijzen om in bepaalde gevallen of in bepaalde zaken de 
coöperatie te vertegenwoordigen, en dat de penningmeester bevoegd is gelden te 
ontvangen en daarvoor te kwiteren. 

4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, 
bezwaren, huren of verhuren van registergoederen, mits met goedkeuring van de 
Algemene Vergadering, krachtens een besluit genomen met een meerderheid van 
tenminste drie/vierde van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin 
tenminste twee/derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden 
gedaan. Het is de coöperatie niet toegestaan overeenkomsten te sluiten waarbij de 
coöperatie zich als borg of medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt 
of zich tot zekerheid voor de schuld van een derde verbindt. 

5. Het bestuur behoeft tevens de toestemming van de Algemene Vergadering voor: 
a. het voeren van rechtsgedingen hetzij als eisende hetzij als verwerende partij, 

daaronder niet begrepen het voeren van korte gedingen en het nemen van 
conservatoire maatregelen; 

b. het stichten of wijzigen van werken of beplantingen op terreinen welke de 
coöperatie in eigendom of gebruik heeft; 

c. in het algemeen het verrichten van rechtshandelingen waarbij voor de coöperatie 
een waarde of belang van meer dan vijf en twintig duizend euro (€ 25.000,00) is 
gemoeid. De algemene vergadering kan besluiten dit bedrag te verhogen of te 
verlagen.  

 
 

5 ontzegging of ontzetting uit de  rechten…. 
 

 
Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid kan deze functie tijdelijk 
worden waargenomen. In de eerstvolgende ALV zal er een kandidaat 
voorgedragen moeten worden en verkiezing plaatsvinden 
 

 
Artikel 13 
1 Wordt overgenomen 
 
2 Wordt overgenomen 
3 Kleine correctie 
Een lid kan pas na goedkeuring van de ALV het bestuur 
vertegenwoordigen. Het bestuur kan wel taken delegeren 
De penningmeester is bevoegd de financiën te controleren en te beheren 
 
4 Dit lid zou volledig kunnen vervallen binnen de huidige situatie, 

binnen de Vereniging. 

 
 
 
 
 
 
5 Er zijn vragen voor de Notaris/jurist m.b.t de conservatoire 
maatregelen. Ook vragen m.b.t kortgeding tegen leden. 

 
 
 
C Het bedrag van 25.000 euro lijkt ons veel te hoog. Lopende 

contracten hier buiten gelaten. Nieuwe bedragen boven de 5.000 
behoeven de goedkeuring van de ALV. 

Mening van de leden. 
 

Bijlage 6, ALV VvE Zuidhof 6 nov 2021



 

9 
 

Op het ontbreken van de toestemming van de Algemene Vergadering voor de in dit lid 5 
vermelde rechtshandelingen kan door of tegen derden geen beroep worden gedaan. 
 
 

6. In de gevallen waarin toestemming van de Algememe Vergadering is vereist, zal daarvan 
dienen te blijken uit een uittreksel van de vergaderingsnotulen getekend door de 
voorzitter en de secretaris of uit een uittreksel van een notarieel proces-verbaal van die 
vergadering. 

7. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur aan te wijzen. 
Het dagelijks bestuur bereidt de bestuursvergaderingen voor, voert de besluiten 
van de bestuursvergaderingen uit en kan door het bestuur bij bestuursbesluit met met 
name genoemde taken worden belast. In het dagelijks bestuur hebben bij voorkeur 
zitting de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. 

Artikel 14. 
1. Bestuursbesluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. 

Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten dient tenminste de helft van de in functie 
zijnde bestuursleden aanwezig te zijn. 

2. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen mits alle bestuursleden zich 
schriftelijk over het voorstel uitspreken. 

3. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden. 
4. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter. 
 
BEHEERDER  
Artikel 15. 
1. Het bestuur kan worden bijgestaan door een beheerder. 

De beheerder kan een rechtspersoon zijn. 
2. De beheerder wordt benoemd door het bestuur dat hem te allen tijde kan ontslaan. 
3. De bevoegdheden en verplichtingen van de beheerder worden nader geregeld in een 

door het bestuur op te stellen instructie. 
4. De bezoldiging en verder arbeidsvoorwaarden van de beheerder worden vastgesteld 

door het bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 

????? Deze zin begrijpen wij niet en willen wij graag door de notaris 
toegelicht hebben. 
 
 

6 Kan worden overgenomen met toepassing van Algemene Leden           
Vergadering 
 

 
7 Kan worden overgenomen 
 
 
 

 
Artikel 14 

1 Kan worden overgenomen 
2     Kan worden overgenomen 

       3     De notulen van de bestuursvergadering zijn op verzoek, door de   
leden, in te zien.(hierbij zullen alle passages die over personen gaan zwart 
gemaakt worden) Het bestuur brengt voor de ALV een beknopt verslag 
uit van de onderwerpen die besproken zijn. 
4 kan worden overgenomen. 

 

Artikel 15 
De cooperatie had een beheerder voor alle dagelijkse taken. 
In de huidige situatie is een beheerder niet langer noodzakelijk. Eigenaren 
regelen alles zelf m.b.t. de woning en eigen grond. 
Het financieel beheer wordt door een administratiekantoor gedaan en 
door de ALV benoemd. Zo ook de bezoldiging. 
Indien er weer wenselijk is om een beheerder aan te stellen kan dit een 
externe beheerder worden en besluit de ALV hierover. 

 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 6, ALV VvE Zuidhof 6 nov 2021



 

10 
 

 
ALGEMENE VERGADERINGEN. 
Artikel 16. 
1. De Algemene Vergadering bestaat uit de leden van de coöperatie. 

Ieder lid heeft op de Algemene Vergadering een aantal stemmen dat gelijk is aan het 
aantal bungalows waarvan hij eigenaar is. 
Ten aanzien van mede-eigenaren geldt het bepaalde in artikel 4 lid 4 der statuten. 

2. Tenminste éénmaal per jaar binnen zes maanden na afloop van een boekjaar wordt een 
Algemene Vergadering gehouden in de gemeente Borger-Odoorn of directe omgeving, 
waarin onder meer worden behandeld: 
a. de in artikel 12 genoemde bestuursverkiezing; 
b. het jaarverslag van het bestuur; 
c. de rekening en verantwoording van het bestuur over het afgelopen boekjaar, met 

het verslag der commissie, bedoeld bij artikel 22 lid 1. 
3. Algemene Vergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls het bestuur zulks nodig 
acht. 
 
4.De oproepingen tot de Algemene Vergaderingen geschieden schriftelijk door het 
bestuur op een termijn van tenminste veertien dagen. 

In de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. 
5. Het bestuur is verplicht een buitengewone Algemene Vergadering uit te schrijven, indien 

een aantal leden, bevoegd tot het uitbrengen van tenminste één/tiende gedeelte van 
het maximaal uit te brengen aantal stemmen, zulks schriftelijk onder opgave van de te 
behandelen onderwerpen verzoekt. 
De hiervoor bedoelde Algemene Vergadering moet worden gehouden binnen vier weken 
na de ontvangst van het hiervoor bedoelde verzoek. 
Indien het bestuur niet of niet tijdig aan een desbetreffend verzoek voldoet, zullen de 
verzoekers het recht hebben zelf, bij advertentie in één of meer plaatselijke bladen, met 
inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen en onder vermelding van de te 
behandelen onderwerpen, een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen. 
Zodanige vergadering zal rechtsgeldige besluiten kunnen nemen. 

De kosten van de oproeping en advertenties komen ten laste van de 
verzoekers.  

 
GELDMIDDELEN  

Artikel 17. 
1. De geldmiddelen der coöperatie bestaan uit: 

a. contributies en andere bijdragen van leden en bijdragen van begunstigers; 

 
 

Artikel 16 
1 
Over het stemrecht van een lid, zie de tekst hieronder: 
“Vereniging van Eigenaren van vakantieparken 
Bij Verenigingen van Eigenaren van vakantieparken is de stemverhouding 
meestal als volgt. In de statuten staat dan (vaak) dat aan elke bungalow 
(vakantiewoning) één lidmaatschap is verbonden. De rechtbank 
Leeuwarden heeft hierover bepaald dat dit niet betekent dat een persoon 
met meerdere bungalows dan ook meervoudig 
lidmaatschap en meervoudig stemrecht heeft. Meervoudig lidmaatschap 
van dezelfde vereniging is namelijk niet mogelijk en meervoudig stemrecht 
kan alleen als de statuten dat uitdrukkelijk bepalen.” 

Met elkaar kunnen wij bepalen hoeveel stemmen een lid met meerdere 
bungalows maximaal kan hebben en dit in de statuten vastleggen.  

Wij moeten zien te voorkomen dat, bijvoorbeeld een grote partij, het 
hier voor het zeggen krijgt. Het stemrecht zou hier beperkt kunnen 
worden tot een maximaal aantal stemmen bij meerdere bungalows 
van 1 eigenaar. Wij zullen dit onderdeel nog kortsluiten bij de notaris. 

2     wordt zo overgenomen 
3 wordt zo overgenomen 
4 wordt zo overgenomen, aanvullend: oproeping per mail of 
schriftelijk. Ieder lid kan een agendapunt opvoeren, mits ondersteund 
door 10 andere leden. 
5 wordt grotendeels zo overgenomen 
 
De leden aan te schrijven/mailen 
 
Deze tekst kan vervallen. Iedereen kan benaderd worden per mail. 
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b. erfstellingen, legaten en schenkingen; 
c. andere wettige inkomsten. 

2. Erfstellingen mogen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden 
aanvaard. 

3. De gewone leden betalen een contributie waarvan de hoogte telkenjare door de Algemene 
Vergadering wordt vastgesteld alsmede een bijdrage in de in artikel 18 vermelde 
beheers- en exploitatiekosten. 

4. Het bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van een 
boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, zijn 
jaarverslag uit en doet onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en 
verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. 
Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van 
het bestuur vorderen. 

5. Op de Algemene Vergadering brengt de in artikel 22 lid 1 genoemde commissie verslag 
uit. 
6. Goedkeuring van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot 
décharge. 
 
 
 BEHEER- EN EXPLOITATIEKOSTEN EN DE OMSLAG DAARVAN OVER DE  LEDEN  

 
Artikel 18. 
1. Onder beheer- en exploitatiekosten worden in dit artikel verstaan: 

de kosten van beheer en onderhoud, welke uit de verwezenlijking van de in artikel 2 
omschreven doelstelling der coöperatie voortvloeien, daaronder begrepen de door de 
coöperatie verschuldigde publiekrechtelijke lasten en de in artikel 12 en 15 bedoelde 
bezoldiging. 

2. De leden die nog eigenaar zijn van een bungalow in het park zijn jegens de coöperatie 
gehouden tot het gezamenlijk dragen van beheer- en exploitatiekosten (in dit artikel 
verder aangeduid als de kosten). 

3. Van de in elk boekjaar te maken kosten zal telkenjare door het bestuur een begroting 
worden ontworpen welke ter vaststelling zal worden voorgelegd aan een voor de 
aanvang van het betreffende boekjaar te beleggen Algemene Vergadering, waarin 
tevens de grootte van het door de leden te betalen voorschot wordt vastgesteld. 

4. Na goedkeuring van de rekening en verantwoording van het bestuur over het 
betreffende boekjaar worden de kosten over de tot bijdragen gehouden leden 
omgeslagen, berekend per bungalow en onder verrekening van het in lid 3 bedoelde 
voorschot. 

 
 
 
 
Contributies zijn de verenigingsbijdrage en de beheerskosten.  
 
 
 
4, 5 en 6  kunnen overgenomen. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 18 

1 Welke verschuldigde publieksrechtelijke lasten heeft onze 
Vereniging nog???  Vraag aan Notaris 

 
Lid 2 t/m 7 kunnen worden overgenomen. 
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5. Het bestuur zal bij het aangaan van verplichtingen ten laste van de vereniging zoveel 
mogelijk binnen de grenzen van de begroting blijven en deze in geen geval zonder 
toestemming van de Algemene Vergadering met meer dan tien procent overschrijden. 

6. De Algemene Vergadering kan tijdens de loop van een boekjaar op voorstel van het 
bestuur tot heffing van een extra voorschotbijdrage over het lopende boekjaar besluiten. 

7. Een gewezen lid blijft, onverminderd het hierna bepaalde jegens de coöperatie, 
aansprakelijk voor de voldoening van de in de leden 3, 4 en 6 van dit artikel bedoelde 
bijdragen, betrekking hebbende op het boekjaar in de loop of bij het einde waarvan zijn 
lidmaatschap is geëindigd en de daaraan voorafgaande boekjaren. 

8. Het bestuur is bevoegd ter zake van de administratieve werkzaamheden 
betreffende de beheers- en exploitatiekosten, overeenkomsten te sluiten met één of 
meer door het bestuur te bepalen (rechts)persoon(en), met dien verstande dat de kosten 
te dier zake jaarlijks niet meer mogen bedragen dan het bedrag als bedoeld in artikel 13 
lid 5 sub d. 

 
 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEDEN 
Artikel 19. 
Elke aansprakelijkheid van de leden voor verbintenissen der coöperatie is uitgesloten. 
 
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN  
Artikel 20. 
1. Ieder lid heeft het recht van de in artikel 2 bedoelde voorzieningen welke tot 

gemeenschappelijk gebruik of tot nut strekken van de bungalows en van de diensten der 
coöperatie gebruik te maken. 
Dit recht hebben mede personen behorende tot het gezin van een lid, alsmede zij aan 
wie een lid het gebruik of medegebruik van zijn bungalow heeft afgestaan. 

2. Ieder lid is gehouden niet alleen de wettelijke voorschriften en deze statuten maar ook 
al hetgeen krachtens het reglement van de coöperatie is of wordt vastgelegd nauwkeurig 
na te leven. 
Ieder lid is te dezer zake aansprakelijk voor de gedragingen van de tot zijn gezin 
behorende personen, zomede van zijn bezoekers en van hen aan wie hij het gebruik of 
medegebruik van zijn bungalow heeft afgestaan. 

3. Indien een lid zijn bungalow in gebruik geeft aan derden, is dit lid gehouden aan de 
gebruikers van de bungalow op te leggen alle bepalingen en bedingen van deze statuten en 
de eventueel op te maken reglementen, voorzover zij verband houden met het gebruik van 
de bungalows en de gemeenschappelijke voorzieningen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8      Het bestuur is bevoegd voor de administratieve werkzaamheden 

m.b.t. de exploitatiekosten, een overeenkomst te sluiten, zoals 
goedgekeurd in de ALV. 

 
 
 
Artikel 19 
Dit artikel zal aangepast moeten worden aan de nieuwe wetgeving, de 
WTBR die 1 juli 2021 van kracht is gegaan. De bestuursaansprakelijkheid 
verandert hierdoor. Vraag aan notaris 
 
Artikel 20 
Kan volledig overgenomen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 21 
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VERENIGINGSJAAR 
Artikel 21. 
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
COMMISSIES  
Artikel 22. 
1. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks twee leden, die geen zitting hebben in het 

bestuur, om de rekening en verantwoording van het bestuur te onderzoeken en 
daarover verslag uit te brengen in de Algemene Vergadering. 
Zij kunnen zich- na toestemming van de Algemene Ledenvergadering-door een 
deskundige doen bijstaan, indien het onderzoek van de rekening en verantwoording 
bijzondere boekhoudkundige kennis vereist. 

3. De Algemene Vergadering is bevoegd meer commissies in het leven te roepen, dan 
die in lid 1 genoemd, en daarin één of meer personen, al dan niet uit de leden te 
benoemen.  
 

STEMMINGEN  
Artikel 23. 
1. De geldigheid van de uitgebrachte stemmen wordt bepaald door de voorzitter van de 

vergadering. 
Onder gewone meerderheid van stemmen wordt verstaan de meerderheid van de 
geldige uitgebrachte stemmen, onder volstrekte meerderheid van stemmen de 
meerderheid van het totaal aantal op de betreffende vergadering blijkens de 
presentielijst uit te brengen stemmen. 

2. Alle besluiten in bestuurs- en Algemene Vergaderingen worden, voorzover in deze 
statuten niet anders bepaald, genomen met gewone meerderheid van stemmen. 

3. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk gestemd, tenzij zowel in het ene 
als in het andere geval de vergadering met algemene stemmen anders besluit. 

4. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 
5. Besluiten over personen worden echter genomen met volstrekte meerderheid van 

stemmen; indien deze meerderheid in een eerste stemming niet wordt verkregen, volgt 
een tweede vrije stemming. 
Indien ook dan die meerderheid niet is verkregen vindt herstemming plaats tussen de 
twee personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben 
(eventueel voorafgegaan door een tussenstemming tussen hen, die een gelijk aantal 
stemmen op zich verenigden) in welk geval (bij herstemming) de gewone meerderheid 
van stemmen voldoende is. 

Kan zo overgenomen worden. 
 
 
 
 
Artikel 22  
Wordt overgenomen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 23 
1 Volgens ons zijn over deze tekst nog veel onduidelijkheden en vragen. 

Deze vragen zullen wij met de notaris opnemen. 
 
 
 
 
 
 
Aanvulling 
6 Ieder lid kan een ander persoon machtigen om voor hem tijdens 

de ALV zijn stem uit te brengen. Een bestuurslid kan niet voor 
anderen bij volmacht stemmen. Er kan maximaal met 2 
volmachten gestemd worden. 

Bovenstaand komt voort uit bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, 
Artikel 38 Boek 2. 
Hiermee wordt voorkomen dat de schijn wordt gewekt dat er stemmen 
geronseld zijn. 
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Indien bij de herstemming of bij de tussenstemming de stemmen staken 
beslist het lot.  

 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

Artikel 24. 
1. Bij huishoudelijk reglement, vast te stellen door de Algemene Vergadering, worden 

geregeld de onderwerpen, die krachtens deze statuten daarbij geregeld moeten worden, 
en voorts alle huishoudelijke aangelegenheden, waarvan regeling gewenst wordt. 
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen inhouden, in strijd met de statuten of 
in strijd met de bepalingen van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ook voorzover deze 
bepalingen niet van dwingend recht zijn. 

2. Het Huishoudelijk Reglement kan door de ledenvergadering slechts worden vastgesteld, 
gewijzigd en aangevuld bij een besluit genomen met een meerderheid van tenminste 
zestig procent (60%) van het aantal stemmen, uitgebracht in een ledenvergadering 
waarin een aantal eigenaren tegenwoordig of vertegenwoordigd is, dat tenminste zestig 
procent (60%) van het totaal aantal stemmen kan uitbrengen. In een ledenvergadering, 
waarin minder dan zestig procent (60%) van het hiervoor bedoelde maximum aantal 
stemmen kan worden uitgebracht, kan geen geldig besluit worden genomen. In dat 
geval zal een nieuwe vergadering worden uitgeschreven. In de oproeping tot deze 
ledenvergadering zal mededeling worden gedaan, dat de komende vergadering een 
tweede ledenvergadering is als bedoeld in dit artikel. In deze ledenvergadering zal over 
de aanhangige onderwerpen een besluit met zestig procent (60%) kunnen worden 
genomen ongeacht het aantal stemmen dat ter ledenvergadering kan worden uitge-
bracht. 

3. Het in het vorige lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de 
ledenvergadering tot verlening van ontheffing van het in het Huishoudelijk Reglement 
bepaalde.  
 
STATUTENWIJZIGING 

Artikel 25. 
1. Tot wijziging van de statuten kan alleen worden besloten bij een besluit van de Algemene 

Vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste vier/vijfde gedeelte van de 
uitgebrachte stemmen, mits in de Algemene Vergadering tenminste drie/vierde van het 
aantal leden aanwezig is. 
Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, zal een tweede vergadering worden 
bijeengeroepen op een door de eerste vergadering te bepalen datum. 

 
 
 
Artikel 24 
 
Kan in z’n geheel overgenomen worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 25 

 
Kan in z’n geheel overgenomen worden.  
 
 
 
 
 
 

Bijlage 6, ALV VvE Zuidhof 6 nov 2021



 

15 
 

In die tweede vergadering kan over het wijzigingsvoorstel met een meerderheid van 
tenminste vier/vijfde der uitgebrachte stemmen worden beslist, ongeacht het aantal 
aanwezige leden. 

2. De agenda der vergadering moet het voorstel tot statutenwijziging bevatten, terwijl 
tevens de tekst der voorgestelde wijzigingen in de agenda moet worden opgenomen of 
als bijlage daarbij moet worden verzonden. 

3. De wijzigingen treden in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. 
 
ONTBINDING 
Artikel 26. 
1. Tot ontbinding der coöperatie wordt overgegaan wanneer tenminste vier/vijfde der leden 

zulks verlangt en dit schriftelijk aan het bestuur kenbaar maakt, of op voorstel van het 
bestuur. 

2. Ontbinding op voorstel van het bestuur dan wel op voorstel van de leden, als bedoeld in 
lid 1, kan alleen plaats vinden door een eenstemmig besluit van alle op de betreffende 
Algemene Vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden en mits 
in die Ledenvergadering tenminste drie/vierde van de stemgerechtigde leden aanwezig 
of vertegenwoordigd is. 

3. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, zal een tweede vergadering worden 
bijeengeroepen tegen een door de eerste vergadering te bepalen datum-doch niet 
eerder dan twee weken na die eerste vergadering- in welke vergadering over het voorstel 
tot ontbinding kan worden besloten door een eenstemmig besluit van alle op die 
betreffende Algemene Vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde 
leden, ongeacht het aantal op die vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. 

4. Indien tot ontbinding wordt besloten, kunnen tevens in de betreffende 
vergadering de vereffenaars worden aangewezen. 
Bij gebreke van deze aanwijzing geschiedt de liquidatie door het bestuur. 

5. De vereffenaars dragen er zorg voor dat de activa van de coöperatie zoveel mogelijk 
wordt geliquideerd en de passiva worden voldaan. 

6. Het na de liquidatie overblijvende saldo casu quo de overblijvende baten worden aan de 
leden uitgekeerd naar verhouding van het aantal stemmen dat ieder der leden in de 
Algemene Vergadering heeft ten tijde van de liquidatie. 

 
GESCHILLEN  
Artikel 27. 
Geschillen tussen één of meer eigenaars onderling of tussen één of meer eigenaars en de 
coöperatie kunnen krachtens gezamenlijke keuze van de betrokkenen bij het geschil aan 

 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 26. 
 
Kan grotendeels worden overgenomen. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Naar verhouding van het aantal bungalows dat iedere der leden in 
de ALV heeft ten tijde van de liquidatie. 

 
 
Artikel 27 
De samenstelling van de geschillencommissie zal onafhankelijk moeten 
zijn en kan nader uitgewerkt worden in het Huishoudelijk Reglement.  
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de geschillencommissie Zuidhof worden voorgelegd ter advies dan wel tot bemiddeling 
door mediation. 
Alle geschillen waarvoor van bovenstaande mogelijkheid geen gebruik wordt gemaakt 
zullen worden beslist, indien niet onderling tot overeenstemming kan worden gekomen, 
door de rechtbank. 
Een geschil is aanwezig, wanneer één der leden of voormalige leden of de coöperatie 
verklaart dat dit het geval is. 
 
SLOTBEPALINGEN  
Artikel 28. 
In alle gevallen waarin door deze statuten niet wordt voorzien en in gevallen waarin verschil 
van mening over de uitleg van enig artikel dezer statuten mocht bestaan, beslist de 
Algemene Ledenvergadering. 
 
slot 
De comparante is mij, notaris, bekend en de identiteit van de voornoemde volmachtgevers 
is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde 
documenten, vastgesteld. 
 .................................................................  WAARVAN AKTE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 28 
 Blijft zo onveranderd. 
 
 
 
 
Het laatste onderdeel wordt door de notaris aangepast. 
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