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Opdracht aan externe deskundige
De ledenraad heeft opdracht verstrekt aan de
heer Bas van Susante, advocaat bij Hekkelman
advocaten, om de vragen van de VvE te
beantwoorden. De kosten van het eerste advies
zullen max. € 2000.- bedragen. De bedoeling is
dat het een discussiestuk oplevert over de
‘voors en tegens’ van bedachte mogelijkheden
(zie nieuwsbrief 1)

Vragen
De ledenraad heeft een aantal vragen
ontvangen. Hieronder volgt een samenvatting
met daarop de reactie van de ledenraad:
1. De ledenraad heeft toestemming
gevraagd om onkosten te maken voor
advies aan externe deskundige. Dat was
toch niet noodzakelijk, omdat de
administrateur volgens de splitsingsakte
de bevoegdheid heeft ongeveer € 2.200.uit te geven?
De ledenraad is van mening, dat deze
mogelijkheid alleen is voor noodgevallen, zoals
noodreparaties. Het vragen van dit advies vindt
de ledenraad niet onder dit artikel vallen. In het
belang van het onderzoek naar de
mogelijkheden en van de voorbereiding van
aankomende ALV wilde de ledenraad vooraf
toestemming vragen in plaats van wachten tot
de ALV in september.
2.

Is het opheffen van de VvE niet een zeer
ingrijpend, langdurig en kostbaar
proces?
De ledenraad onderzoekt op dit moment alleen
nog wat de mogelijkheden zijn voor de
toekomst van de VvE. Uitgangspunt is de beste
bescherming voor de leden. Opheffen van de
VvE is een van de mogelijkheden. Dat dit tijd
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vergt en geld kost, is de ledenraad wel duidelijk.
Voorlopig beperken de kosten zich tot het
onderzoek naar de toekomst van de VvE.
3. Wordt het eigendom van de leden niet
juist goed beschermd door de
splitsingsakte en het bestaan van de VvE?
Het appartementsrecht biedt bescherming aan
de leden, zeker als de VvE een gezonde
financiële positie heeft en er sprake is van een
evenwichtige invloed van haar leden.
Het is m.n. dit laatste punt dat om onderzoek
vraagt. Voorbeeld is de verenigingsbijdrage.
Door de stemmenverhouding 75% / 25% kunnen
de leden er niet vanzelfsprekend van uitgaan dat
ze voldoende inspraak blijven houden over nieuw
af te sluiten contracten of al dan niet
noodzakelijke investeringen.. Dit zou kunnen
leiden tot een forse verhoging van de bijdrage.
Maar ook op andere gebieden kan de
stemmenverhouding een probleem worden voor
de minderheid.
De vraag voor de ledenraad is dan ook of de
huidige constructie van VvE aan de leden de
meest optimale bescherming biedt, ook als de
BV (als “grootaandeelhouder”) in zwaar weer
terecht zou komen. In dat geval dreigt immers
het gevaar van externe inmenging, al dan niet
door overname van het belang van de BV. Zo
ontstaat de mogelijkheid dat geheel andere
belangen (m.n. commerciële) dan de huidige
belangen overwegende invloed krijgen op ons
terrein. Helaas hebben wij iets dergelijks al
meerdere keren op andere parken zien
gebeuren.
De ledenraad ziet het als haar plicht om reeds in
dit stadium na te gaan welke alternatieven er
zijn, voor het geval dat mocht blijken dat de
huidige VvE-constructie niet de meest optimale
bescherming biedt.
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4. Hoeveel appartementseigenaren zijn er
nodig om de vereniging op te heffen?
In principe is 100% van de leden nodig.
Wanneer leden een hypotheek hebben, zal ook
die hypotheekbank ermee moeten instemmen.
5.

Is waardevermeerdering van de grond
een belangrijk argument voor het
opheffen van de VvE?
Voor de ledenraad is dat geen thema. Eigen
grond (zonder VvE met de huidige
stemverhouding) zullen kavel en bungalow
waarschijnlijk makkelijker verkoopbaar maken.
Volgens de BV worden de chalets op Floris V
vanwege de eigen grond sneller verkocht. Voor
een verkoper is een hogere waarde belangrijk,
maar een (nieuwe) eigenaar zal de hogere
waarde juist merken in hogere lasten, n.l.
Onroerende Zaak Belasting.
6. Is de opheffing van de VVE alleen
belangrijk voor de verbetering van de
bedrijfsproblemen van de BV?
De ledenraad heeft expliciet gesteld, dat het
belang van de leden voorop staat. Zij houdt zich
in haar vergaderingen niet bezig met het beleid
van de BV. Wel vraagt de ledenraad naar de
stand van zaken. Als de indruk bestaat dat het
belang van de BV raakt aan de belangen van
de VvE, wordt dit een onderwerp voor de
ledenraad. De afgelopen maanden heeft dit dan
ook geleid tot een sterke toename van het
aantal ledenraadsvergaderingen.
7. In de brief van de fam.Comes staat dat
de huurkavels binnen de VvE (Egelshoek
E1) alleen verkocht kunnen worden
wanneer de VvE wordt opgeheven.
Wordt de VvE hierdoor niet onder druk
gezet?
In de brief van de fam.Comes wordt niet
gesproken over het opheffen van de VvE.
Er staat dat de BV samen met de VvE (leden
en ledenraad) onderzoeken op welke wijze de
constructie kan worden gewijzigd zodat deze
problematiek kan worden opgelost en daarmee
de bescherming van eigendommen maximaal
kan zijn.
De ledenraad voelt dat de druk is toegenomen
op de in de ALV van mei gestarte discussie
over de toekomst van de VvE. Deze druk is
ontstaan doordat de BV, voor ons onverwacht,
in zwaar weer is terecht gekomen. Daarmee is
één van de belangrijkste redenen om de
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discussie over de toekomst van de VvE te
starten plotseling erg actueel geworden.
8. Staat de BV onder druk van de bank om de
VvE op te heffen?
Rob Comes heeft in de ledenraad verklaard, dat
de bank geen enkel probleem heeft ten opzichte
van de BV. met de VvE. Daarmee is het voor de
ledenraad geen onderwerp.

Zaken van de BV
•

•

•

Wanneer de BV huurkavels op E1 aan de
pachters binnen de VvE-structuur gaat
verkopen, wordt de stemmenverhouding
gewijzigd. Dit is voor een goede
bedrijfsvoering van de BV een niet te
accepteren situatie omdat zij daarmee meer
afhankelijk wordt van de VvE.
De BV is voorstander van het opheffen van
de VvE omdat zij in hun beleid te afhankelijk
is van de VvE. Wanneer de VvE zich opheft,
is het mogelijk om op het hele park dezelfde
contracten en reglementen van kracht te
laten zijn.
Zo geldt het ver(nieuw)bouwreglement van
de VvE nu ook al voor E2.
De BV is bezig een koopakte met algemene
bepalingen voor E2 op te stellen die pachters
op E2 ondertekenen, wanneer zij een kavel
kopen.
Ter informatie heeft de ledenraad deze week
een concept van deze akte ontvangen. Zodra
de ledenraad deze in de volgende
vergadering besproken heeft, zult u hierover
worden geïnformeerd.
De verkoop van de kavels en bungalows
vergt meer tijd dan voorzien. Daardoor
verbetert de liquiditeitspositie van de BV. niet.
Om het tij van de recessie te keren, is vorige
week besloten om een interim
managementteam aan te stellen. Dit zal
bestaan uit 4 personen, ieder met een
specifieke deskundigheid. Om het team
slagvaardig te kunnen laten opereren, treedt
Marco tijdelijk terug en draagt hij zijn
operationele taken aan het team over. Marco
blijft wel bij de besluitvorming betrokken.
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kennismaking met de heer Clément Maussen,
een ander lid van het managementteam.

Reactie van een lid n.a.v. nieuwsbrief
nr.1.
Beste mensen van de ledenraad,

Gesprek met de heer Jappe Eggink
Toen de problemen van de BV. duidelijk
werden, heeft zij een aantal adviseurs
ingeschakeld. Eén van hen is de heer Jappe
Eggink. Hij is werkzaam bij Maas Recreatie
bedrijfsmakelaardij. Dit bedrijf is o.a. deskundig
op het gebied van recreatieparken. Zijn taak is
de BV. te adviseren over de verkoop van kavels
en chalets / bungalows op King’s Home en de
Egelshoek.
Het leek de ledenraad verstandig om met deze
adviseur van de BV. kennis te maken, omdat hij
misschien vanuit zijn deskundigheid op een
aantal vragen van de ledenraad antwoord kon
geven.
In het gesprek zijn geen inhoudelijk aspecten
van de toekomst van de VvE besproken, omdat
de Heer Eggink het verstandiger vindt, dat een
onafhankelijke deskundige de VvE adviseert.
Hij is tenslotte de adviseur van de BV. en zou
daarom als partijdig kunnen worden aangemerkt.
Wel heeft hij een aantal vragen over de
conceptakte beantwoordt. De antwoorden
zullen gebruikt worden bij de bespreking van de
akte in de volgende ledenraadsvergadering.
De ledenraad was ter ore gekomen, dat de
RABO-bank op dit moment geen hypotheken
verstrekt aan aspirant kopers van een
recreatiebungalow. Volgens de Heer Eggink
verschilt dat per kantoor. Wel is het zo, dat een
aanvraag voor volledige financiering wordt
afgewezen. Aspirantkopers moeten dus wel
over eigen geld beschikken.
Tot slot deelde de heer Eggink mee, dat hij één
van de leden van het management team is.
Het gesprek werd door iedereen als prettig
ervaren en na een uur afgerond met een korte
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Waar heel veel leden op hebben zitten wachten
naast alle wilde verhalen die de ronde doen op
de Egelshoek, nu een geluid, waar uit blijkt dat er
echt wel actie wordt ondernomen en geprobeerd
wordt spijkers met koppen te slaan,
om een oplossing te vinden voor de gerezen
problemen.
De rond gezonden brief geeft duidelijk aan waar
de knelpunten liggen en dat is niet mis. Er staat
heel wat op het spel en de toekomst van het park
is behoorlijk onzeker. Maar de stappen die
worden genomen door de ledenraad, geven aan
dat allerlei mogelijkheden worden bekeken
om het park voor ons in de toekomst zo zeker
mogelijk te stellen.
Een heel geruststellende gedachte, waarbij ik
echt hoop, dat binnen niet al te lange tijd in de
richting van een beslissing kan worden gewerkt,
waardoor de Egelshoek voor ons blijft wat het
altijd was: ons geweldig fijn recreatiepark.
Met heel veel respect voor de energie en tijd die
door de ledenraad leden in dit probleem wordt
gestoken,
hartelijke groet,

Gerrit Kok, bung. 40

Reacties
Als u wilt reageren, kan dat:
Ledenraad vd.VvE de EgelshoekI
p/a C.A.A.Koenders, bungalowpark de
Egelshoek, Graaf FlorisV weg 32, 3739 NB
Hollandsche Rading.
of via de email: vve.egelshoek@hetnet.nl.
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