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VERENIGING VAN 
EIGENAARS BUNGALOWPARK 
 “DE EGELSHOEK 1” 
  

Graaf Floris V weg 32 3739 NB HOLLANDSCHE RADING 

 

Nieuwsbrief nr. 7 
12 november 2009 

 

Vooraf 
Naar aanleiding van de besprekingen met het 
IMT / de BV, waarover u in nieuwsbrief nr 6 al 
uitgebreid bent geïnformeerd, en uit de 
informatie die ons in de weken daarna bereikt, 
concludeert de ledenraad in haar vergadering 
van 31 oktober 2009, dat 
• De BV gekozen heeft voor het 

erfdienstbaarheidmodel waar het de 
berekening van de beheerskosten betreft.  

• Het lopende onderhoudscontract met de BV 
wordt met een jaar verlengd. Formeel zal dit 
ter goedkeuring aan de ALV moeten worden 
voorgelegd. 

• het Huishoudelijk reglement zal worden 
aangepast. Daarbij zijn een groot deel van 
de door het IMT/de BV voorgestelde 
wijzigingen overgenomen. De ledenraad zal 
voor het einde van de week een door de 
ledenraad goedgekeurd concept naar het 
IMT zenden met de vraag om daar voor 
zaterdag op te reageren. Het voorstel tot 
wijziging van het reglement zal het 
belangrijkste punt voor de komende ALV 
zijn. De ledenraad voorziet hier geen 
problemen. 

Indien bovenstaande punten door de ALV 
worden goedgekeurd zijn er o.i. geen 
belemmeringen meer om tot verkoop van 
appartementen over te gaan. 
 
Nu de BV heeft gekozen voor het vestigen van 
een erfdienstbaarheid voor de appartements-
rechten, die ze gaan verkopen - daarvoor 
vraagt de BV een bedrag van ong. € 300.- per 
jaar - laat zij hiermee de tweede optie nl. om de 
parkkosten via de vereniging te laten lopen, 
varen.  
De ledenraad ervaart het besluit van de BV 
voor het erfdienstbaarheidmodel als een 
gemiste kans. Zij heeft namelijk al vanaf 
februari 2009 om onderbouwing van de 
parkkosten gevraagd. Op dat moment werd nog 
gesproken over een mogelijk andere juridische 
vormgeving van het eigendom op het park De 

Egelshoek dan die van appartementsrechten en 
een VvE.  
Overweging bij de vraag was dat het op deze 
wijze  mogelijk zou zijn om te beoordelen welke 
kosten over en weer met elkaar konden worden 
verrekend.  
Eind oktober heeft de ledenraad de gevraagde 
onderbouwing eindelijk ontvangen. De 
bestudering en een daaruit voortkomend voorstel 
van de ledenraad aan de ALV om tot een 
gezamenlijke opstelling te komen was niet meer 
mogelijk.  
Het management van de BV had haar keuze al 
gemaakt. Zij deed dit mede op basis van een 
kostenopstelling waarop de ledenraad het nodige 
had aan te merken. Zij miste in de cijfers o.m. de 
bijdragen die de VvE heeft gegeven aan de BV 
bij een aantal van haar investeringen, maar ook 
de onderhoudskosten die de VvE jaarlijks betaalt 
aan paar voorzieningen. Daarnaast mist de 
ledenraad ook de verrekening van het onderhoud 
van het speelterrein en de verborgen 
onderhoudsactiviteiten die de administrateur 
namens de BV verricht. 
De ledenraad verwachtte, dat de ‘over en weer’ 
kosten wel een hogere bijdrage aan de 
vereniging en tegelijk een lager bedrag voor de 
erfdienstbaarheid zou veroorzaken, maar vooral 
dat het tot een betere, transparantere en 
zakelijkere verhouding kon leiden. De ledenraad 
wilde deze meerkosten aan de ALV voorleggen 
als er een goed verdedigbare opstelling van de 
consequenties voor de leden was.  
 
Het IMT/BV besluit is geen VvE–zaak en zal 
daarom alleen als kennisgeving worden 
meegedeeld op de volgende ledenvergadering. 
Deze bijdrage blijft immers volledig buiten de 
bijdrage die door elk lid aan de vereniging 
betaald moet worden. Hiermee betalen alle leden 
volgens de splitsingsakte een gelijke (in 3 
categorieën verdeelde) bijdrage aan de 
vereniging. 
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Ter informatie staat hieronder de toelichting op 
de parkkosten, zoals die door het IMT/de BV 
aan de ledenraad is gestuurd. Voor de 
leesbaarheid zijn een aantal kleine tekstuele 
aanpassingen verricht en is de lay-out van de 
cijfers aangepast.  
 
Voor alle duidelijkheid benadrukt de ledenraad 
nogmaals, dat de toelichting van de parkkosten 
door het IMT /de BV is opgesteld, en dat de 
ledenraad n.a.v de cijfers geen enkele 
financiële toezegging richting het IMT/de BV  
heeft gedaan. 
 
Toelichting Parkkosten Bungalowpark 
de Egelshoek  
 
De Vereniging van Eigenaren Bungalowpark 
De Egelshoek 1 
• de Vereniging van Eigenaren heeft het 

terrein E1 (groot 3.44 ha.) gekocht en 
betaald met het geld van 102 
appartementsrecht eigenaren (12 juni 
1980); 

• de kosten voor het beheer en 
instandhouding van terrein E1 worden over 
102 appartementseigenaren verdeeld; 

• de vereniging wordt bestuurd door 
vrijwilligers. (géén salariskosten); 

• de vereniging maakt voor de doorbelasting 
van de parkonderhoud- en algemene 
verenigingskosten onderscheid in kleine, 
middelgrote en grote kavels (categorie 
indeling; 6 / 7 / 8). 

• De verenigingsbijdragen in 2009 waren  
cat.6 - € 306.-, cat.7 - € 357.-, cat.8 - € 408.- 

• de kosten voor afvoer en afvalverwerking 
was voor alle kavels hetzelfde bedrag: 
 € 195.-. Dit is gebaseerd op werkelijk 
gemaakte kosten in het verleden, zonder 
verwerking groen, hout- en puinafval; 

• De huidige leden van de vereniging betalen 
niet mee aan de gemeenschappelijke 
exploitatie- en beheerskosten van de BV. 
(overige parkkosten).  

• De VvE en de BV hebben ieder een eigen 
financiële administratie. 

 
Bungalowpark De Egelshoek BV 
• de BV heeft het voorterrein en terrein E 2/3 

(groot 3,04 ha.) voor een groot gedeelte 
gekocht en betaald met een geldlening van 
de bank; 

• de kosten die de vennootschap maakt voor 
het beheer en instandhouding van 

• de overige gedeelten van het park worden 
over 70 huurders van een standplaats 
(pachters) en 41 huurbungalows verdeeld; 

• voor het voortbestaan van de onderneming is 
een rendement op het geïnvesteerde 
vermogen noodzakelijk/cruciaal; 

• de medewerkers in dienst van de BV 
ontvangen een salaris; de vennootschap 
maakt voor de verdeling van de kosten ook in 
2009 nog geen onderscheid in kavelgrootte. 

 
Het gebruiksrecht  
op terrein E1: totaal in 2009 € 1.920.- 

a) Huur van de standplaats = € 1.070.-; 
b) VvE-bijdrage van gemiddeld: € 357.-;  
c) Gemeenschappelijke exploitatie- en 

beheerskosten van de BV: € 298.-; 
d) Afvalkosten: € 195.-. 

Op terrein E2/E3: totaal in 2009 € 1.920.- 
a) Huur van de standplaats: € 1.070.-; 
b) Rente, afschrijving en onderhoud van de 

infrastructuur, alsmede elektriciteits-
verbruik verlichting: € 172.-;  

c) Kosten parkonderhoud: € 185.-; 
d) Gemeenschappelijke exploitatie- en 

beheerskosten van de BV = € 298.-; 
e) Afvalkosten: € 195.-. 

De componenten voor de berekening op E1 en 
E2 verschillen omdat de eigendomsverhouding 
anders zijn. Alle huurders van een kavel 
(pachters) op het park betalen mee aan de 
gemeenschappelijke exploitatie- en 
beheerskosten van de BV.  
 
Het onderhoudscontract 
De BV heeft besloten voor het exploitatiejaar 
2010 de lopende contracten voort te zetten voor 
een periode van 1 jaar. Dat betekent dat de 
kosten voor het parkonderhoud € 188.- en voor 
de afvalstoffen ong. € 200.- De bedragen zijn 
gebaseerd de bijdragen 2009 met een 
inflatiepercentage van 1,4%. 
 
De bijdrage voor 2010 
Voor de VvE: totaal in 2010  gemiddeld € 555.- 
a) verenigingsbijdrage cat 6: € 306.-, cat 7: € 

357.- en cat 8: € 408.- (op basis van 
begroting 2010). Dit is inclusief 
Parkonderhoud van € 188,-   

b) afvalkosten = € 200,-. 
Daarnaast ontvangen de nieuwe leden van de 
BV een in het koopcontract geregelde rekening 
van € 302.- De exacte invulling van de 
parkkosten voor het jaar 2010 en de wijze 
waarop deze worden berekend en nader worden 
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ingevuld wordt op 29 oktober met de notaris 
nader besproken. 
 
Toelichting bedragen 
Voorterrein en parkeerterreinen E2/3 
• De entree, oprijlaan en het voorterrein van 

Bungalowpark De Egelshoek heeft een 
gemeenschappelijke functie voor de 
recreanten van in totaal 140 standplaatsen, 
evenals de parkeerterreinen op E 2/3. 

• De kosten voor de instandhouding van deze 
voorzieningen behoren tot de 
gemeenschappelijke exploitatie en 
beheerskosten. Deze kosten worden 
doorbelast aan 114 standplaatsen 
momenteel in eigendom van de BV. (26 
individuele eigenaren op E1 uitgezonderd).  

• Bovenstaande impliceert dat doordat de 
huidige leden van de Vereniging van 
Eigenaren geen bijdrage leveren aan deze 
voorzieningen, deze kosten volledig door de 
BV moeten worden gedragen. 

 
Kostenberekeningen op jaarbasis. 
1. Het voorterrein:   

investering € 42.750,00 
Aanleg entree, 2 sierperkjes met verlichtte 
zuilen, bestrating oprijlaan, bestrating 
rondom de afvalcontainers, aanplant van 
bomen, 9 catalpa’s en 12 leilinden en 
aanplant van laurierhagen rondom de 
parkeervakken. 

2. Parkeerplaatsen:  
investering € 39.063,00 
Aanleg van in totaal 125 parkeerplaatsen op 
het park met verharding, á € 25,00 per 
mtr.², totaal van de investering is 125 x 12,5 
m² = 1.562,50 mtr.²  

3. Camera bewakingapparatuur  
investering € 9.500,00 
Camera’s met registratierecorder voor de 
toegangscontrole en toezicht op het gebruik 
van de afvalcontainers, intercominstallatie in 
de hal van de receptie en infrastructuur. 

4. Verlichting parkeer- en voorterrein, 
investering € 12.400,00 
4 hoge masten met 8 armaturen en 30 
overige verlichtingsarmaturen, 

5. Fontein, dierenverblijf en hondentoilet: 
investering € 39.000  

6. veekerende afrastering:   
investering € 5.250,00 
Kosten afschrijving van de investering voor 
de verplichte plaatsing (kettingbeding) en 
instandhouding van van ca.700 mtr langs de 
oostzijde van het park. 

7. Diversen 
a. Onderhoud verlichting voorterrein: 8 x 

31,00 + 14 x 5,00 € 318,00  
b. Elektrakosten voorterrein verlichting 

voorterrein, fonteinpomp en 
fonteinverlichting, totaal 13.210 kwh. á 
0,21 € 2.774,00 

c. Parkbeheer:  kosten € 12.775,00  
toezicht, bewakingdienst en 
portiersfunctie (24 uur bereikbaar)  
kosten € 35,00 per dag x 365 dgn 

d. Fonteinonderhoud  
techn.install.: € 450,00 

e. Voorterrein snoeien van 3 bomen Kosten 
€ 450,00 3 zeer grote gezichtsbepalende 
eikenbomen (een boom per jaar) 

f. de openbare toiletten bij de wasserette, 
Vergoeding voor onderhoud, verwarming, 
elektra, water en schoonmaak. 
Kosten (365 dgn.in gebruik) 365 dgn. á € 
5,00 per dag = € 1.825,00 
 

Totaal van de gemeenschappelijke exploitatie- 
en beheerskosten € 41.843,00 
Dat komt neer op € 41.843,00 : 140 kavels = € 
299,00 per standplaats. 
€ 41.843,00 : 114 kavels = € 367,00 per 
standplaats 
 

Overige kosten 
Onderstaande kosten 
zijn in dit overzicht 
niet meegerekend. 
1. vlaggenmasten en 

regelmatige 
vervanging van de 
vlaggen bij de 
slagboom en de 
jaarlijkse 
kerstverlichting op 
het voorterrein, 
dierenverblijf, 
onderhoud, 

2. voer, verzorging 
en dierenarts, 
postkast en 
postverzorging, 

administratiekosten, onderhoud sloot op het 
achterterrein, jaarlijks uitbaggeren,  

3. onderhoud van de transportweg, als 
toegangsweg tot het park voor groot / zwaar 
transport, bij verbouw en nieuwbouw en de 
afvoer van afval. Afval bakken E2/E3: P.M. 

4. winst marge / post voor onvoorziene uitgave 
P.M. 
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Toelichting gebruik speelvoorzieningen 
De totale kosten van afschrijving en instand-
houding van speelterrein en speelvijver van de 
VvE is voor 2009 begroot op € 3.940,00. Dat is 
3.940,00 : 140 = € 28,14 per standplaats.  
Voor het medegebruik van de speelvoor-
zieningen door de recreanten van terrein E2 
zou de BV een bedrag van 38 bung. x 28,14 = € 
1.069,32 moeten betalen. Afgesproken is in 
2009 dat de BV dat bedrag niet betaald maar  
 

daarvoor in de plaats de noodzakelijke dagelijkse 
verzorging van de speelvijver gedurende het 
zomerseizoen zal uitvoeren. 
 
Extra bijdrage voor E2 en E3 terrein 
Het IMT/de BV heeft een financiële opstellingen 
voor de extra bijdrage voor de eigenaars van 
terrein E2/E3 gemaakt. De ledenraad heeft deze 
cijfers niet in deze nieuwsbrief opgenomen, 
omdat de VvE hierin geen belanghebbende is. 
 
De berekening betreft een benadering en wijkt  
iets af van de werkelijk in rekening gebrachte 
kosten. 
Zoals reeds gemeld wordt op 29 oktober middels 
een gesprek met de notaris een en 
ander nader onderzocht. 
 
Reacties 
Als u wilt reageren, kan dat:  
Ledenraad vd.VvE de EgelshoekI 
p/a C.A.A.Koenders, Wolbrantskerkweg 74 G, 
1069 DA Amsterdam 
of via de email: vve.egelshoek@hetnet.nl 
 

De cijfers van het IMT/de BV op een rij  
  omschrijving investeringen   %/jr kosten p.jr 
1. het voorterrein  €   42.750,00   rente 5% €    2.137,50 
   afschrijving 10 €    4.275,00 
      
2. parkeerplaatsen  €   39.063,00   rente 5% €    1.953,15 
   afschrijving  10 €    3.906,30 
        
3. camera's  €     9.500,00   rente 5%  €       475,00  
  afschrijving  5  €    1.900,00  
       
4.  €   12.400,00   rente 5%  €       620,00  
 afschrijving 15  €       826,67  
  

Verlichting 
voorterrein  

    
5.  €   39.000,00   rente  5%  €    1.950,00  
  afschrijving  10  €    3.900,00  
  

Fontein, dieren-
verblijf,hondentoilet 

   
6.  €     5.250,00   rente  5% €       262,50  
  

veekerende 
afrastering afschrijving  5  €    1.050,00  

       
7. diversen  
   Onderhoud verlichting voorterrein   €       318,00  
   Elektrakosten voorterrein   €    2.774,00  
   parkbeheer   €  12.775,00  
   fonteinonderhoud   €       450,00  
   snoeien bomen   €       450,00  
  openbare toiletten  €    1.825,00 
        
        totaal  €  41.848,12  

 

 


