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Oproep  

 
Aan de leden van de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Zuidhof U.A. tot het bijwonen 
van: 
 
De Algemene Ledenvergadering te houden op zaterdag 4 juni 2022 
om 14.00 uur in: 

Dorpshuis Valthe 
Hoofdstraat 54 
7872 PL Valthe 

 
De zaal is open om 13.30 uur.  
 
AGENDA 
 

1. Opening. 
2. Mededelingen. 
3. Notulen van de ALV 5 november 2021     Bijlage 4 
4. Resultatenrekening         Bijlage 1  

Balans 31122021        Bijlage 2 
Toelichting op de jaarrekening.      Bijlage 3 
Verklaring kascommissie        Bijlage 5 
Stemmen over jaarrekening 2021    

5. Bestuursverslag 2021        Bijlage 6 
6. Voorstel tot het oprichten van een onderhoudsfonds.     Bijlage 7 

Bespreking en toelichting.  
Stemmen over het instellen van een onderhoudsfonds. 

7. Voorstel voor de ALV betreffende verkeersremmende maatregelen  
en bewegwijzering.        Bijlage 8  
  

8. Pauze 
 

9. Voorstel om een kluscommissie in te stellen.     Bijlage 9 
Stemmen over instellen kluscommissie 

10. Update Commissie HHR 
11. Update parkeercommissie 
12. Update groen 
13. Update huisvuil 
14. Rondvraag. 
15. Sluiting. 

 
 



Notulen Algemene Ledenvergadering VvE Zuidhof d.d. 6 november 2021  Bijlage 4 

Plaats     : Dorpshuis te Valthe 

Notulist    : Steven Verhaagen 

Aanwezige stemgerechtigde bungalows : 50 
Aantal machtigingen             : 10 
 

1.Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen en in het bijzonder de vele nieuwe leden van 
harte welkom. Na de laatste fysieke ALV in het najaar 2019 zijn er veel nieuwe eigenaren gekomen. 
Die zijn in de respectievelijke nieuwsbrieven genoemd en van harte welkom geheten. Iedereen is 
gecontroleerd met de QR-code en we proberen zoveel mogelijk afstand te houden. In de pauze niet 
onnodig rondlopen. 
Steven Verhaagen is bereid gevonden om te notuleren. Steven krijgt als dank een doos 
Weespermoppen en een applaus van de aanwezigen en neemt plaats achter de tafel. 
De voorzitter neemt de agenda door. Voor de stemrondes zijn stemkaarten uitgereikt en de 
voorzitter verzoekt de leden deze kaarten niet te beschrijven en ná de vergadering weer in te 
leveren. 
2. Mededelingen 
Dank aan commissies 
De voorzitter dankt een aantal commissies voor hun fantastische werk: 

- Dank aan de kascommissies 2019 (Sepers en IJbers) en 2020 (vd Peppel en Sepers). 
Aangezien er geen fysieke vergaderingen zijn geweest, hebben de leden van de 
kascommissie 2019 geen Weespermoppen ontvangen. De kascommissie 2020 krijgt deze 
alsnog. 

- De commissie Ondergrondse vuilcontainer (de heren Buis, Ringeling en Winkel) heeft in 2019 
erg veel werk verzet met zeer goed resultaat; we hebben een ondergrondse container. De 
commissieleden krijgen een etentje met partners aangeboden. 

- De beheercommissie Ondergrondse container (de heren Buis, Arts en Brouwer) houdt de 
omgeving van de container schoon, zorgt voor aanmelding van volle containers en goede 
vulling van de container. Deze zomer zijn er geurblokken geplaatst. De 
beheercommissieleden krijgen ook een passende vergoeding. 

- De commissie Verlichting, bestaande uit de heer Buis, krijgt een passende vergoeding voor 
het geleverde technische werk. 

Vragen van leden aan Kontour en Koenen bouw 
Het bestuur heeft gesproken met de omgevingsmanager van Koenen bouw. De vragen die door de 
leden zijn gemeld zijn besproken. Helaas kon de omgevingsmanager, anders dan wat was toegezegd, 
niet namens Kontour spreken. 
Hierdoor zijn alleen afspraken gemaakt over de overlast bij de bouw. Voor de bouw van de nieuwe 
bungalows langs de toegangsweg, wordt eerst een grote parkeerplaats langs de toegangsweg 
gerealiseerd. Hierop worden de bouw-porto-cabins geplaatst. Dat zal een groot deel van het geluid 
en het stof beperken. Verder zal men met gierwagens, de zandbergen en -wegen, met water vochtig 
gehouden worden. 
Het bestuur zal opnieuw contact opnemen met Kontour en er nu stevig op aandringen een 
omgevingsmanager te benoemen voor het beantwoorden van de vragen. 
 
3. Aftredend en niet herkiesbaar penningmeester Marijke Eerenstein.  
Marijke Eerenstein treedt af als penningmeester. Het bestuur draagt Bas Sepers voor. Er zijn geen 
vragen aan de heer Sepers, en er wordt gestemd. De vergadering gaat hiermee akkoord. De 
voorzitter dankt de leden voor het vertrouwen. 



 
4. Aftredend en niet herkiesbaar secretaris Angela Stork. 
Angela Stork treedt na 12 jaren als secretaris af. Als opvolgster draagt het bestuur Hanneke Kool 
voor. Er zijn geen vragen aan mevrouw Kool, en er wordt gestemd. De vergadering gaat hiermee 
akkoord. De voorzitter dankt de leden voor het vertrouwen. 
 
5. Benoeming van de kascommissie jaarrekening 2021. 
In verband met de verkiezing van de heer Sepers tot penningmeester, treedt de heer Sepers uit de 
kascommissie. De heer v/d Peppel en de heer IJben zijn bereid gevonden in de commissie 2022 
zitting te nemen.  Er wordt gestemd en de vergadering gaat hiermee akkoord. 
Het bestuur dankt de heren Sepers en IJben voor hun bereidwilligheid. 
 
6. Begroting 2022 en toelichting.  
Penningmeester Marijke Eerenstein geeft toelichting op de begroting van 2022. 

- Bedragen voor de bestuursvergoedingen en de algemene vergaderingen zijn hoger 
ingecalculeerd, nu we ook weer fysiek gaan vergaderen. 

- Vergoedingen voor diverse commissies gaan omhoog voor bedankjes en passende 
vergoedingen. 

- De drukwerkkosten zijn omlaaggegaan i.v.m. digitalisering 
- Alle facturen en betalingen zijn door de kascommissie digitaal in te zien. 
- Er zijn nog decoders t.b.v. televisies beschikbaar. 
- Zuiveringsheffing 2018 was een hoofdpijndossier, maar het probleem is opgelost. De 

rekeningen voor 2018, 2019 en 2020 zijn binnen, en worden verrekend op de facturen aan 
de leden in 2022. 

Vraag: Waarom is er geen reservering in riool en bestrating in de begroting?  
Antwoord: Er is een eigen vermogen van 200 euro per bungalow, dus 21.400 euro aan VvE-
vermogen. Het vermogen is bedoeld voor het onderhoud mandelig, de riolering, de wegen, de 
technische infrastructuur (stroom en kabel). Het is inderdaad de vraag of het huidige vermogen 
voldoende is. Het bestuur gaat dit wel oppakken en zal met een MJOP (MeerJarig Onderhouds Plan) 
komen. Op basis daarvan kan het benodigde vermogen door de jaren heen bepaald worden. Het 
staat op de actielijst voor het nieuwe bestuur 
De heer vd Peppel merkt op dat dat al enkele jaren door de kascommissie is gevraagd en dat hij 
overweegt tegen de huidige begroting te stemmen, omdat er niets over verhoging van het vermogen 
is opgenomen. De heer Sepers vraagt hem, nu het bestuur heeft toegezegd dit MJOP op te pakken, 
die tegenstemming te heroverwegen. 
Opmerking van de heer Ringeling: Bij een fonds kan het eigen vermogen verdwijnen door 
malversaties en bij het ontstaan van hoge kosten kunnen leden dat jaar extra betalen. 
Het bestuur reageert hierop dat zij tegen hogere kosten op jaarbasis zijn. Dat is tegen de wet die een 
MJOP voorschrijft en een opbouw van het vermogen dat daarvoor nodig is. Dat is fair en solidair. 
Opmerking: Misschien is het goed om de teruggave van het bedrag per bungalow boven het huidige 
vermogen van 200 euro per bungalow, in een gezamenlijke pot te stoppen, vooruitlopend op het 
MJOP. 
Opmerking: Alleen het hoofdriool is gezamenlijk bezit. En niet de leidingen die van een bungalow 
naar het hoofdriool lopen. 
De vraag wordt gesteld om overschot/teruggave wel of niet uit te keren. Van de leden stemmen er 
hiervoor 57 voor en 3 tegen. 
Met deze aanvullingen en aanpassingen gaat de vergadering unaniem akkoord met de begroting voor 
2022. 
 
7. Presentatie van de HHR-commissie over de voorgestelde wijzigingen.  
Hanneke Kool geeft een presentatie. 



- Coöperatieve vereniging heeft winst-oogmerk. Dat vraagt bepaalde verantwoordelijkheden 
en acties door het bestuur. Het voorstel is om het Coöperatieve te laten vervallen en er een 
gewone Vereniging van Eigenaren van te maken. 

- Nieuwe wet verplicht een VvE sowieso om de statuten te wijzigen, conform de nieuwe 
regelgeving. 

- Alles moet nu in één keer goed veranderd en werkbaar worden. 
- Artikel betreffende boeteregeling is niet te handhaven. Wie heeft een oplossing? 

Opmerking van Dhr. Gras: Huishoudelijk reglement is in wat voor opzicht in strijd met de statuten. 
Dat is niet duidelijk, wat is de aanleiding? 
De voorzitter antwoord dat het bestuur in de loop der jaren tegen diverse problemen is aangelopen 
waardoor dit nodig blijkt. Dat is eerder al goed onderbouwd en gecommuniceerd door de commissie 
HHR. 
Het fundament staat in sommige opzichten niet goed waardoor wij dit moeten wijzigen. 
Mevr. Winkel vraagt of het niet een idee is om de statuten en het huishoudelijk reglement tegelijk te 
doen. Hierop wordt bevestigend geantwoord dat het totaal gepresenteerd wordt in de 
voorjaarsvergadering 2022. Mogelijk wordt er dan voor wijziging statuten en het HHR gezamenlijk 
gestemd. 
Er volgt een discussie over de boeteregeling of deze wel of geen zin heeft, maar er zal via de 
rechtsbijstand uitgezocht worden of deze boetes rechtsgeldig zijn en kunnen werken. 
Ook wordt dit zal nog nagevraagd bij experts van VvE’s.  
De eerste stap is toch elkaar op hun gedrag aan te spreken, maar helaas lost dit structureel niets op. 
Helaas wordt het bestuur regelmatig gebeld en gemaild over overtredingen op het park. Op dat 
moment treedt het huishoudelijk reglement in werking. Echter, als het bestuur geen 
bungalownummer en ‘bewijs’ heeft, valt er weinig te doen. 
Hanneke Kool vervolgt haar presentatie: 

- Artikel 16; volgens het nieuwe burgerlijk wetboek is een eigenaar met meerdere huizen maar 
1x lid van de vereniging en heeft dus maar 1x stemrecht. Wat doen we hiermee? In de 
statuten kan en mag je een uitzondering hierop maken. 

Er wordt gereageerd dat het normaal is dat een eigenaar met meerdere woningen ook meer 
stemrecht heeft. 
Opgemerkt wordt dat er een angst bestaat dat Landal meer huisjes kan gaan kopen om zo ook meer 
stemrecht te krijgen en bepalend zou kunnen worden in de VvE. 
De voorzitter reageert hierop dat vaak niet Landal eigenaar is, maar alleen verhuur en beheer regelt.  
Het bestuur zal onderzoeken wat het risico is voor de toekomst. 

- Artikel 23 betreffende de volmachten 
De stelling is dat de volmachten beperkt moeten worden, want de schijn kan gewekt worden dat 
volmachten geronseld worden. Het aantal volmachten gaat in het voorstel naar maximaal 2 per lid 
van de vereniging. 
De vraag wordt gesteld of het behartigen van de belangen van de eigenaren (Artikel 2, lid 1) niet 
beter in het HHR gelaten kan worden? Hanneke reageert bevestigend. Dat kan er zeker in blijven. 
Vraag over artikel 13, id 3 (aanwijzen van leden om het bestuur te vertegenwoordigen), Waarom de 
ALV hier iets van moet vinden? Het bestuur antwoordt hierop dat zij geen bevoegdheden overdragen 
in die gevallen. De commissie zal ernaar kijken en zal meenemen in de tekst dat het bestuur in 
voorkomende gevallen ook moet terugkoppellen aan de ALV. 
 
8. Pauze. 
 
9. Presentatie parkeercommissie.  
Peter van de Peppel geeft een toelichting van de parkeercommissie. 
De parkeercommissie bestaat uit de heren Jan Heimans, Jan Winkel, Rob Schuitema en Peter van de 
Peppel. 
Het blijft voor de commissie moeilijk met een plan te komen waar iedereen achter staat. 



De wens is om in het voorjaar een compleet gedetailleerd plan te hebben. 
Er zijn ook nog enkele knelpunten. 

- Handhaving één autobeleid op het park (kan niet opgelost worden door de 
parkeercommissie) 

- Ondanks een eigen parkeerplaats blijven de kosten van het mandelig gebied gelijk. Wordt in 
de financiële uitwerking meegenomen. 

- Wensen kunnen gemaild worden aan de parkeercommissie. 
Opmerking: De parkeercommissie heeft overleg gehad met de gemeente over de veiligheid en 
bereikbaarheid door hulpdiensten. Wat is het advies? 
Antwoord: Wat veiligheid betreft zijn er geen bijzonderheden, maar bij de toegangsweg is de haakse 
bocht voor veiligheidsdiensten moeilijk te nemen. 
 
Opmerking: Ik zie niets van veiligheid terug in de voorstellen van de commissie. 
Graag individuele gevallen goed nakijken. 
Mevrouw Appelman wenst een persoonlijke behandeling in haar parkeersituatie. 
 
Er mogen in het nieuwe plan nooit twee auto’s tegenover elkaar geparkeerd worden. Het plan is 
opgesteld met oog op de veiligheid. 
 
Opmerking mevrouw Langerak: Mevrouw is tegen het beleid en wil mandelig parkeren. 
Antwoord van de voorzitter: U kunt zelf kiezen wat u wilt. Een mooie eigen parkeerplaats met 
grastegels kost ongeveer €500/600. 
 
Mw. Kool vraagt: Waarom geen twee plekken per bungalow? 
Antwoord Rob: Dat kan niet wegens het één autobeleid van onze vereniging. 
Mw. Kool: Wil de commissie dat in overweging nemen i.v.m. activiteiten van Fletcher en mogelijke 
beperking van het gebruik van de grote parkeerplaats bij het hotel? 
Bas: Dubbel parkeren betekent dubbel zoveel verkeersbewegingen. 
Hr. Bakker: Waarom worden er in dit beleid mensen ongelijk behandeld? 
Peter: De investering voor de parkeerplaatsen in het mandelig gebed is erg duur i.v.m. verzakking. 
Mensen die mandelig willen blijven parkeren kunnen dit blijven doen tegen vergoeding. 
Hr. Bakker: Waarom mogen mensen niet zelf kiezen om hun eigen mandelige parkeerplek te 
onderhouden? 
Peter: Niet iedereen zal dit uitvoeren 
Hr. Bakker: Is dit plan juridisch onderzocht? 
Rob: Onze jurist zegt dat dit plan kan. Het definitieve voorstel zal ook nogmaals goed getoetst 
worden door de jurist. 
Mw. Smit: Zijn er afspraken met het hotel over parkeren op hun parkeerterrein? 
Rob: Wij parkeren al meer dan 20 jaar bij het hotel. Maar daar zijn nooit afspraken over gemaakt. 
Mw. Kool: Kan er rekening gehouden worden met gehandicapten? 
Hr. Bakker: Wordt er rekening gehouden met plekken die komen te vervallen? 
Peter: Dat wordt later behandeld als het plan klaar is. 
Vraag: Krijgen mensen die mandelig blijven parkeren straks de rekening? 
Hr Buis: Wordt het geld van het mandelig gebied straks gebruikt voor de overige plekken te 
onderhouden? Ik wil graag mijn eigen plek onderhouden. 
Rob: Het financiële model moet nog uitgewerkt worden. Het is een ingewikkeld model. 
Peter: Alternatief om plan niet uit te voeren is dat alle parkeerplekken opgeknapt moeten worden. 
De heer Smit: Mag ik €500 in één keer betalen? 
Peter: Dat gaan we meenemen. 
Hr. Bakker: Op eigen terrein parkeren is eigen keuze. 
De voorzitter beëindigt de discussie i.v.m de tijd. 
Hr. Bakker: Er is ongelijkheid in het plan en daar mag niet over gestemd worden. 



De voorzitter antwoordt dat er zoveel mogelijk met alle wensen rekening zal woirden gehouden, en 
dat het verder een zeer democratisch proces is. 
Hr. Ringeling: De afmeting van het mandelig deel van een mandelige parkeerplaats is niet consistent 
1.50 m. 
 
10. Rondvraag. 
Er zijn geen vragen 
Opmerking van mevrouw Appelman: Wegrijden bij het huisje is gevaarlijk. 
De voorzitter: Rustig rijden, er wordt naar gekeken. 
 
11. Sluiting. 

Er wordt na twaalf jaar secretaris afscheid genomen van Angela Stork en na twee jaar 
penningmeester van Marijke Eerenstein. Zij worden bedankt voor hun inzet en tijd. De voorzitter 
overhandigt beide dames bloemen en een passend cadeau bestaande uit cadeaubonnen.De 
volgende VVE-vergadering zal plaatsvinden in het voorjaar. 
De voorzitter dankt de aanwezige leden voor hun komst, sluit de vergadering en wenst iedereen een 
goede rit naar huis toe. 
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Balans per 31 december 2021
 van de VvE Zuidhof
(bijlage 2) (BLZ 1)

Balans: Activa en Passiva 31-12-2021 31-12-2020

Vorderingen
Debiteuren -€                  -€                   
Vooruitbetaalde kosten 1.579€          2.371€           
Overige vorderingen -€                  -€                   
Btw 2.220€          2.147€           
Subtotaal vorderingen 3.799€          4.518€          

Liquide middelen
Rekening courant 951€             4.816€           
Internetspaarrekening 27.671€        24.668€         
Subtotaal liquide middelen 28.622€        29.484€        

TOTAAL ACTIVA 32.421€        34.002€        

Eigen vermogen
Algemene reserve vereniging 12.273€        11.782€         
Algemene reserve beheer 9.127€          10.095€         
Resultaat boekjaar 2021 vereniging (overschot) 1.626€          3.631€           
Resultaat boekjaar 2021 beheer (overschot) 925€             968-€              

Totaal eigen vermogen * (zie onder recapitulatie) 23.951€        24.540€        

Kortlopende schulden
Crediteuren
Bestuursleden 937€             19€                
Groen-/ppcommissie 30€               138€              
CVvE Bungalows Hunzebergen UA inz CAI -€                  645€              
Representatiekosten 280€             -€                   
Kosten ondergrondse container 1.702€          540€              
Electra straatverlichting -€                  138€              
Prezero recycling 139€             222€              
Ons Dorpshuis ALV 3-11 495€             -€                   
Subtotaal crediteuren 3.583€          1.702€          

Overlopende passiva
Zuiveringsheffing 2018 (per saldo) 1.725€          2.340€           
Zuiveringsheffing 2019 (per saldo) 670€             2.293€           
Zuiveringsheffing 2020 (per saldo) 1.239-€          2.228€           
Zuiveringsheffing 2021 (per saldo) 2.107€          -€                   
Huisvuilledigingen 2020 (per saldo) 1.624€          899€              
Subtotaal overlopende passiva 4.887€          7.760€          

Totaal kortlopende schulden 8.470€          9.462€          

TOTAAL PASSIVA 32.421€        34.002€        

* Recapitulatie eigen vermogen:
Eigen vermogen per 1-1-2021 24.540€        25.087€         
Af: uitkering bestemmingsreserve 2021 (resultaat 2020) 3.140-€          3.210-€           
Bij: Resultaat 2021 2.551€          2.663€           
Eigen vermogen per 31-12-2021 23.951€        24.540€        



 

 

 

 

 

 

 

Toelichting bij de Jaarrekening 2021 VvE Zuidhof 

(bijlage 3) 

Algemeen 

Zoals u uit de jaarstukken kunt opmaken is het boekjaar 2021 met een positief resultaat 

afgesloten van € 2.551.  

 

Algemene reserve 

Het bestuur stelt voor dit positieve resultaat over 2021 van € 2.551 toe te voegen aan het eigen 

vermogen, zodat dit per 31-12-2021 € 23.951 bedraagt. 

Daarmee komt het Eigen Vermogen per bungalow uit op € 223,84. 

In afwijking van het staande beleid om het meerdere boven € 200 aan de leden uit te keren 

heeft het bestuur besloten dat vooralsnog niet te doen. 

Tijdens de ALV over de begroting 2022 ontspon zich een interessante discussie over nut en 

noodzaak van het instellen van een Onderhoudsfonds. Daarbij bleek er sympathie te bestaan 

voor de gedachte om de overwaarde in het Eigen Vermogen alvast te reserveren voor dat 

Onderhoudsfonds. 

Het bestuur is thans bezig met de voorbereiding van een besluit tot het instellen (inclusief de 

voeding daarvan) van een Onderhoudsfonds. Een procesvoorstel daartoe zal op de agenda van 

de ALV in juni 2022 komen te staan. 

In afwachting van de definitieve besluitvorming (naar verwachting in de ALV over de 

begroting 2023) lijkt het wijs het overwaarde-bedrag even opzij te zetten. Uitkeren kan later 

altijd nog! 

 

 

Aangifte inkomstenbelasting 2021 

Het totaal eigen vermogen van de vereniging bedraagt per 31-12-2021 € 23.951 wat neer- 

komt op € 223 per bungalow voor uw eventuele aangifte inkomstenbelasting 2021.  

 

Verontreinigingsheffing 2018, 2019, 2020 

Wegens vertraagde verstrekking van de definitieve gegevens van het Noordelijk 

belastingkantoor heeft de verrekening van de verontreinigingsheffing over de jaren 2018, 

2019 en 2020 in 2022  plaatsgevonden.  

 

 



Verklaring Kascommissie m.b.t. controle jaarrekening 2021  Bijlage 5 

Geachte leden VvE Zuidhof, 

Onlangs heeft de Kascommissie, bestaande uit de heren G. IJben en R.P. van de Peppel, de 

financiële gegevens over boekjaar 2021 van de VvE Zuidhof gecontroleerd a.d.h.v de 

stukken die door de penningmeester, dhr. B. Sepers, aan ons ter beschikking zijn gesteld. 

Gekeken is naar de uitgaven over het jaar 2021 in relatie met de daartoe opgestelde 

begroting 2021. Verder zijn de bankrekeningen van de vereniging gecontroleerd. 

Op grond van de ons ter beoordeling aangeleverde stukken menen wij te mogen stellen dat 

deze een reëel beeld geven van stand van zaken m.b.t de financiën van de VvE Zuidhof. 

Wij stellen u dan ook voor het bestuur, met een compliment aan de penningmeester, 

décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2021. 

Exloo, mei 2022   

   
 

Dhr. G. IJben Dhr. R. P. van de Peppel 
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Bijlage 6 t.b.v. de ALV op 4 juni 2022     

  

 

BESTUURSVERSLAG 2021 

 

Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Zuidhof U.A. 

Opgericht 13 mei 1993, Statutaire zetel te Exloo 

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

 

Secretariaat: De Eker 24 

9084 DS Goutum 

06-53419608 

vvezuidhof@gmail.com  

 

Bestuur per ultimo december 2021: 

Rob Schuitema     Voorzitter 

Hanneke Kool     Secretaris 

Bas Sepers     Penningmeester 

 

Algemeen: 

Gelukkig hebben we, na de strenge regels door de Corona-crisis, op 6 november weer fysiek een ALV kunnen 

organiseren. Na twee jaar een erg bijzonder moment. Extra bijzonder omdat we toen afscheid namen van 

twee terugtredende bestuursleden, secretaris Angela Stork-Tak en penningmeester Marijke Eerenstein-Bos. 

Unaniem hebben de leden ingestemd met de door het bestuur voorgestelde nieuwe bestuursleden, 

secretaris Hanneke Kool en penningmeester Bas Sepers.  

Mede door de corona-crisis hebben alle commissies, evenals dat jaar daarvoor jaar, minder voortgang 

kunnen boeken dan gehoopt. 

 

Communicatie: 

- In 2021 zijn 4 (nr. 108 t/m 111) nieuwsbrieven aan de leden verzonden. 

- Daarnaast zijn er mailings verzonden met agenda’s, stemformulieren en verslagen met uitslag van de 

stemmingen van de ALV. 

- Het Bestuur heeft 14 bestuursvergaderingen belegd (19 januari, 16 februari, 29 maart, 13 april, 3 

mei, 11 mei, 22 juni, 27 juli, 9 september, 20 september, 14 oktober, 28 oktober, 1 december en 11 

december (overdracht oud en nieuw bestuur). 

- Er zijn 2 Algemene Leden Vergaderingen georganiseerd op respectievelijk 5 juni (schriftelijk) en 6 

november (fysiek in Valthe). 

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

 

Financiën: 

Ondanks een overschot op de begroting is besloten de besluitvorming rondom een mogelijk 

onderhoudsfonds af te wachten, en geen teruggave uit het eigen vermogen op de factuur voor 2022 op te 

nemen. 

 

Geschillen: 

- De geschillencommissie heeft in 2020 géén geschillen voorgelegd gekregen.  

 

mailto:vvezuidhof@gmail.com
http://www.vvezuidhof.nl/
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VOORSTEL TOT HET OPRICHTEN VAN EEN ONDERHOUDSFONDS TEN 

BEHOEVE VAN CVvE ZUIDHOF UA 

 

Inleiding 

Als leden van de CVvE Zuidhof UA zijn wij gezamenlijk eigenaar van een aantal zaken op ons 

park. Dat zijn: 

• Het rioolsysteem met daarbij de aantekening dat de aftakking van het hoofdriool naar de 

huisjes toe de verantwoordelijkheid van de individuele leden is; 

• De bestrating van de mandelige wegen inclusief de verkeersborden en 

de bewegwijzering; 

• De 13 lantaarnpalen inclusief de elektrische infrastructuur; 

• De CAI-verdeelkasten inclusief de ondergrondse infrastructuur; 

• De ondergrondse vuilcontainer; 

Voor het onderhoud aan deze voorzieningen hebben wij in onze financiële systematiek geen 

structurele voorziening getroffen. 

Bij gelegenheid van de behandeling van de Jaarrekening 2020 is door de toenmalige 

Kascommissie gepleit om te komen tot de inrichting van een Onderhoudsfonds. Dat pleidooi is 

herhaald bij de discussie over de Begroting 2022. 

Het bestuur heeft dat idee heel serieus genomen en komt na uitvoerige interne discussie en 

externe ondersteuning bij het opstellen van een waardebepaling van onze 

gemeenschappelijke bezittingen tot onderstaand voorstel. 

Wettelijk kader 

Omdat het onderhoud bij diverse VVE's in het verleden nogal stiefmoederlijk behandeld werd, 

waardoor er vaak onvoldoende middelen beschikbaar waren voor (groot) onderhoud, heeft de 

wetgever een aantal jaren geleden het instellen van een Onderhoudsfonds (ook wel Reservefonds 

genoemd) verplicht gesteld. 

De wetgever geeft een tweetal opties: 

• Ofwel de VVE stelt een concreet Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) op met daarbij een 

opgave van de daarmee gepaard gaande kosten per jaar uitgesplitst; 

• Ofwel de VVE reserveert jaarlijks 0,5% van de herbouwwaarde van de 

gemeenschappelijke infrastructuur en stopt dat in het Onderhoudsfonds waarmee het zich 

voordoende onderhoud gefinancierd kan worden; 

Omdat het opstellen van een MJOP een nogal dure zaak is en bovendien eens in de drie à vijf jaar 

geactualiseerd moet worden en de methodiek van het vaste percentage van 0.5% de nodige 

flexibiliteit in de planning van het onderhoud biedt, heeft het bestuur gekozen voor de methodiek 

van het vaste percentage van 0,5% van de herbouwwaarde. 

Door Lengkeek Taxateurs is zeer recent een waardebepaling gedaan (zie Bijlage). 

Deze komt uit op € 1.200.000,-. Jaarlijks zal dit bedrag aangepast worden met het door Lengkeek 

op hun website te publiceren indexatiecijfer. 



Het Onderhoudsfonds van CVvE Zuidhof UA 

Het bestuur stelt voor om met ingang van 1 januari 2023 over te gaan tot het instellen van een 

Onderhoudsfonds waaruit al het onderhoud aan onze gemeenschappelijke bezittingen betaald zal 

worden. 

De voeding van dit fonds geschiedt door elk jaar een bedrag aan het fonds te doteren van 0,5% 

van de (jaarlijks te indexeren) herbouwwaarde. Voor 2023 gaat het dan om een bedrag van 0,5% 

van de door Lengkeek vastgestelde herbouwwaarde ad € 1.200.000,-, hetgeen resulteert in een 

bedrag van € 6.000,-. 

Dit bedrag wordt omgeslagen over de 107 bungalows, hetgeen neerkomt op € 56,07 per 

bungalow. Dat bedrag zal U terugzien op de factuur 2023. 

Nader voorstel over hoe om te gaan met het Eigen Vermogen 

Kijkend naar de exploitatierekening en de balans kan men stellen dat het Eigen Vermogen een 

zekere buffer vormde voor uitgaven in het onderhoud en risico`s in de exploitatie. 

Naar de mate waarin het EV per bungalow de € 200,- overschreed werd het meerdere aan de 

leden gerestitueerd. 

Met het instellen van het Onderhoudsfonds en de notie dat onze exploitatie verder niet al te veel 

risico`s kent zou overwogen kunnen worden reeds bij een lager bedrag dan € 200,- EV tot 

restitutie over te gaan. 

Op dit punt stelt het bestuur voor om geleidelijk het EV-bedrag waarbij gerestitueerd wordt te 

gaan verlagen naar uiteindelijk € 100,-. Concreet in 2023 naar € 175,-, in 2024 naar € 150,-, in 

2025 naar € 125,- en tenslotte in 2026 naar € 100,-. Dit betekent dat de leden in de komende vier 

jaar elk jaar € 25,- gerestitueerd krijgen. 

Tenslotte is er bij aanvaarding van bovengenoemde voorstellen geen reden meer om het bedrag 

dat uit de Balans per 31 december 2021 aan Eigen Vermogen boven de € 200,- uitkomt niet uit te 

keren. Daarbij gaat het om een bedrag van € 23,84. Ook dit bedrag zal U terugzien op de factuur 

2023. 

Als gevolg van deze voorstellen is het netto effect op de factuur 2023 € 56,07 (Bijdrage 

onderhoudsfonds) minus € 25,- (Geleidelijke verlaging van restitutiegrens EV) minus € 23,84 

(Restitutie 2021 op basis van staand beleid) = € 7,23. 

Gaarne Uw instemming met deze voorstellen. 

15 mei 2022 



Lengkeek 

C Koggelaan 3/D 

8017 JH Zwolle 

O Postbus 234 

8000 AE Zwolle 

088 - 554 00 38 

P zwolle@lengkeek.nl 

www.lengkeek.nl  

Bi l -LAGE 

Taxatierapport 4076892 

Rapportdatum Uw referentie 

5 mei 2022 De heer I.D. Sepers 

 

LENGKEEK 

Onze referentie 

4076892 / J.A. Schippers 

Communicatie 

088 — 554 00 25 
1-8,1@lengkeek.ni  

Ondergetekende verklaart op verzoek van belanghebbenden te hebben 

getaxeerd. de 

INFRASTUCTUUR 

Van Coperatieve VvE Zuidhof UA 

Valtherweg 36 

7875 TB Exloo 

Recapitulatie van de bedragen 

Totaal herbouwwaarde 1.200.000 

Alle bedragen zijn inclusief btw.  

Vervaldatum rapport 5 mei 2028. 

Lengkeek B.V. is niet de verzekerde zelf en is niet in dienstbetrekking bij 

verzekerde. De taxatie is ten behoeve van een verzekering en ter voldoening 

aan het bepaalde in artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek. 

Wij hebben deze opdracht met zorg uitgevoerd en naar beste kennis 

en wetenschap te Zwolle. 

 

KvK 08104729 Lengkeek B.V. is gevestigd te Rotterdam met vestigingen in Rotterdam, Amsterdam, Zwolle en 
Eindhoven. Op al onze werkzaamheden voor verzekeraars en makelaars zijn de NIVRE voorwaarden 
van toepassing. Op onze overige werkzaamheden zijn onze Algemene voorwaarden (AV 2019-01) van 
truanaccinn 

mailto:zwolle@lengkeek.nl
http://www.lengkeek.nl/
mailto:1@lengkeek.ni
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Hieronder vindt u een voorstel hoe wij als VvE Zuidhof snelheidsbeperkende maatregelen en 

bewegwijzering willen op de toegangsweg vanaf de oprit naar het Fletcherhotel. 

A. Snelheidsremmende maatregelen en veiligheid 

Om te beginnen willen we de eigenaar van de toegangsweg (Green/Kontour) verzoeken om de 

volgende aanpassingen te doen om de veiligheid te vergroten. In ieder geval snelheidsbeperkende 

en -remmende maatregelen en mogelijk een fietspad.  

1. Een verkeersdrempel halverwege de nieuwe toegangsweg vanaf Fletcher naar de grote hal. 

2. Een verkeersplateau (zie 

voorbeeld) bij afslag 1 

(bungalow 1 t/m 12) 

3. Een verkeersplateau bij 

afslag 2 (bungalow 13 t/m 

71) 

4. Een verkeersplateau bij 

afslag 3 (bungalow 72 t/m 

107) 

5. Een verkeersdrempel p het lange deel van de toegangsweg tussen de Zuidhof en de 

Westhof. 

 

Dit voorstel willen we bij voorkeur samen met de andere VvE’s doen. Financiering hiervan ligt, naar 

ons idee, uiteraard bij de eigenaar. 

Daarnaast willen we het aantal verkeersdrempels op onze eigen mandelige wegen, aanvullen. Het 

betreft dan de langere stukken, waar druk verkeer is en waar ongeveer om de 60 meter een 

verkeersdrempel zal komen. Deze kosten vallen uiteraard bij de VvE Zuidhof zelf.  



B. Bewegwijzering 

Verder is door het verplaatsen van het begin van de toegangsweg onze bewegwijzering niet meer 

juist. Daarnaast zijn die borden hoognodig aan vervanging toe en, als belangrijkste, onlangs is ook 

gebleken dat hulpdiensten bepaalde bungalows slecht kunnen vinden. Daar willen we dus op korte 

termijn (samen met Fletcher, Kontour en de andere VvE’s) verbetering in aanbrengen. 

Voorstel houdt in dat er op meerdere plekken (in ieder geval voor de Zuidhof) beteren en nieuwe 

bewegwijzering komt. 

1. Bij de ingang aan de Valtherweg, een bord met de tekst ‘Bungalows Zuidhof, Westhof, 

Borgerhof en Hondsrug’. 

2. Bij afslag links af, voor het Fletcherhotel, een bord met een pijl naar links en de tekst 

‘Bungalows Zuidhof, Westhof, Borgerhof en Hondsrug’. 

3. Bij de eerste afslag links naar de Zuidhof, een bord met een pijl naar links en de tekst 

‘Bungalows Zuidhof, nr 1 t/m 12’. 

4. Bij de tweede afslag links naar de Zuidhof (bij de vuilcontainer), een bord met een pijl naar 

links en de tekst ‘Bungalows Zuidhof, nr 13 t/m 71’. 

5. Bij de derde afslag links naar de Zuidhof, een bord met een pijl naar links en de tekst 

‘Bungalows Zuidhof, nr 72 t/m 107’. 

 

C. Overige borden 

Door de nieuwe toegangsweg is er ook geen duidelijk bord meer dat andere aanwijzingen geeft  

Voorstel is om aan het begin van de toegangsweg, dus ná de afslag linksaf voor het hotel, een 

samengesteld bord te plaatsen met de volgende aanwijzingen: 

1. Maximaal 15 km 

2. Geen vrachtauto’s met meer dan twee-assen en grotere asdruk dan drie ton (= zes ton 

totaalgewicht) en een grotere totale lengte dan acht meter. 

3. Geen loslopende honden 

Inmiddels zijn er aan het begin van de afslagen naar de Zuidhof 15-kilometer-borden geplaatst. 

 

Graag vernemen wij uw opmerkingen en aanvullingen op bovenstaande voorstellen, zodat we 

daarna snel kunnen handelen. 

 

Groet, 

Namens het Bestuur, 

Rob Schuitema 



 
 

J. M. Kool  Secretaris Coöp. VvE Zuidhof U.A.  K. v. K. Meppel 04044056 
De Eker 24  9084 DS   Goutum   
Telefoon: 0653419608  Email: vvezuidhof@gmail.com 
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                                            Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Zuidhof UA    

 

 
 

Voorstel tot het instellen van een kluscommissie 
 

ALV 4 juni 2022 
 
Op ons park ‘De Zuidhof’ komen regelmatig wat kleine of wat grotere ‘klussen’ voor. 
Sinds jaar en dag worden veel van deze kleine klussen naar volle tevredenheid uitgevoerd door Fred 
Buis van bungalow 29. 
De grotere klussen worden uitbesteed aan een professioneel bedrijf, meestal in overleg met Fred. 
Bepaalde periodes zijn wat drukker dan ander periodes waardoor de belasting voor Fred mogelijk te 
groot kan zijn. 
Het voorstel om tot een commissie te komen is besproken met Fred en wordt als welkom gezien. 
 
Om Fred te ontlasten en niet alles bij 1 persoon neer te leggen, stelt het bestuur voor om een 
kluscommissie in het leven te roepen. 
Hierbij wordt gedacht aan betrokken leden: 
- met twee rechterhanden die samen met Fred de noodzakelijke klusjes willen uitvoeren. 
- die met regelmaat op het park zijn. 
 
Hierbij willen we aansluiten aan de taken die nu al door Fred uitgevoerd worden zoals: 

• Verzorging bewegwijzering 

• Controle en onderhoud verlichting 

• Advisering aan bestuur over onderhoud 

• Kleine voorkomende herstelwerkzaamheden 

• Controle en onderhoud van de CAI-voorziening 
 
Tijdens de ALV kan de commissie benoemd worden. 
 
 
Namens het bestuur 

 
 


