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VERENIGING VAN 
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 “DE EGELSHOEK 1” 
  

Graaf Floris V weg 32 3739 NB HOLLANDSCHE RADING 

 

Nieuwsbrief nr. 13 
30 juni 2010 

 

De ALV 
Op 1 mei is de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering gehouden. Er waren in 
totaal 48 aanwezigen die tezamen 91 van 
102 stemmen vertegenwoordigden. 
Ondanks de lange agenda wist de voorzitter 
de vergadering toch na 2.15 uur te 
beëindigen. De notulen zijn gereed en die 
zullen u tegelijk met de tweede termijn van 
bijdragen 2010 worden toegezonden. 
 

 
De pauze 

 

 
 
 
Voordat Jan Cirkel de 
cadeaus aan Martin Palte en 
Rob Comes overhandigt, 
spreekt hij hen beiden kort 
toe  
 
 
 
 
 
Foto’s Rob Hoefste 

 

 
OVERZICHT van het ledenaantal 
Op dit moment bestaat de vereniging uit 49 
leden.  
De verdeling is als volg: 
 

 
Aantal app. 

rechten 
Aantal leden Aantal 

stemmen 
1 42 42 
2 5 10 
3 1 3 
47 1 47 

totaal 49 102 
 
Ledenraadsvergadering 1 juni 2010 
Op 1 juni 2010 heeft de ledenraad voor het 
eerst in de nieuwe samenstelling vergaderd. 
Belangrijk agendapunt was de verdeling van de 
taken. 
 
De taakverdeling is als volgt: 
- Jeroen Cornelissen, voorzitter 
- Jan Cirkel, vice-voorzitter 
- Bob Pengel, secretaris 
- Chong Koenders, penningmeester 
- Rob Hoefste, notulist 
- Karin van den Born , gewoon lid 
- Marco Comes, lid namens de BV 
 
De Taakverdeling 
Er is een takenlijst opgesteld. In de praktijk 
zal blijken of er aanpassingen moeten 
plaatsvinden. 
1. De voorzitter: 

a. Leidt de vergaderingen van de 
Ledenraad 

b. Leidt de (B)ALV’s 
c. Tekenbevoegdheid namens de 

VvE   
d. Bewaakt de procedures en de 

voortgang van de actiepunten 
2. De vice-voorzitter: 

a. Vervangt de voorzitter 
b. Tekenbevoegdheid namens de 

VvE  
3. De secretaris 

a. Beantwoording brieven namens 
de ledenraad en de VvE 
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b. Tekenbevoegdheid namens de 
VvE  

4. De penningmeester 
a. Stelt het jaarverslag en begroting 

op en legt deze voor aan de 
ledenraad 

b. Beheert het betalingsverkeer van 
de Vereniging. 

c. Beheert de financiële administratie 
waaronder de debiteuren / 
crediteuren administratie 

d. Administratie van 
i. Waterverbruik en opgave van 

verbruik aan gemeente 
ii. Slagboompasjes en betaalde 

borg 
e. Tekenbevoegdheid namens de 

VvE  
5. De notulist 

Notuleert de ledenraadsvergaderingen en 
(Buitengewone) Algemene Vergaderingen 

6. Het VvE-lid namens de BV: 
a. Beheer van de slagboompasjes 
b. Toegangsbeheer van het park 
c. Controle op de naleving van het 

HHR 
d. Controle op het onderhoud van het 

park 
e. Verspreiding van de ingekomen 

post voor de ledenraad. 
7. alle ledenraadsleden 

uitvoering van adhoc-taken en deelnemen 
aan commissies  

Inmiddels zijn de namen van de leden van de 
ledenraad aan de Kamer van Koophandel 
doorgegeven.   
 
Even voorstellen: 
De nieuwe leden van de ledenraad:  
 

Jeroen 
Cornelissen 

huisje 113 
op het park … 2 1/2 jaar 

woonplaats Nootdorp  
beroep Zelfstandig ondernemer 
bedrijven helpen bij het verbeteren van 
hun klantcontacten of bij het verbeteren 
van afdelingprestaties. 
 

Bob Pengel  

huisje 45 
op het park … Sinds 1996 
woonplaats Bussum 
beroep Zelfstandig ondernemer 
Deskundig op terrein van het waterbeheer 
en de daarbij behorende ICT-
toepassingen. 
 

Karin  
van den Born 

huisje 99 
op het park … 4 jaar 
woonplaats Amsterdam 
beroep eindredacteur 
Verantwoordelijk voor het NPS programma 
‘andere tijden’ 
 
Domeinregistratie 
De ledenraad heeft een domeinnaam voor een 
eigen internetadres voor de vereniging 
aangevraagd: www.vve-egelshoek.org.  
Er is een aantal email-adressen aangemaakt. 
Ook wordt er een website gemaakt. In de 
volgende nieuwsbrief komen we er uitgebreid 
op terug. 
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Het Wezenbosje 
Het lijkt erop, dat het plan voorlopig in de ijskast 
is gezet. Er is geen geld voor. 
 
Kavel 17 
De bungalow nr.17 is gesloopt. Het terrein is te 
klein voor een bungalow. Binnenkort wordt er 
een chalet geplaatst.  
Het appartementsrecht blijft in het bezit van de 
BV., omdat de eigenaar van het chalet de grond 
liever wil pachten. 
 
Legionella problematiek 
De controleur van Vitens heeft de afspraak 
afgezegd. Er zal een nieuwe datum worden 
afgesproken. Hierbij zal Bob Pengel namens de 
VvE en Marco Comes namens de BV aanwezig 
zijn. 
 
Het zwembadje 
In het hoogseizoen controleert Rob Comes, als 
het geschikt zwemweer is, dagelijks het 
zwembadje. Deze controle houdt in:  
1. het filter van de pomp reinigen,  
2. de waterkwaliteit bewaken door het 

chloorpeil op het juiste niveau te houden 
3. oppervlakte vervuiling aanpakken. 
Na jarenlang, bijna ongemerkt, deze toch wel 
belangrijke taak nauwgezet te hebben 
uitgevoerd, is het nu tijd dat Rob wordt afgelost.  
 
Rob, dank namens alle kindertjes, ouders, 
opa’s en oma,s!  
 

De ledenraad heeft besloten de controles door 
een loodgieter uit te laten voeren omdat die 
technisch onderlegd is, wat een pré is voor de 
zwembadinstallatie. Indien nodig kan hij ook 
kleine reparaties uitvoeren.  
 
De opdracht is verstrekt aan installatiebedrijf 
Vegter. Doordat hij op FlorisV verblijft, scheelt 
dat ook de voorrijdkosten. 
 
In de begroting 2010 is er al rekening gehouden 
met deze extra kosten. 
 
Contact 
De ledenraad stelt uw reacties en/of vragen op 
prijs. Gebruikt u hiervoor het nieuw e-mailadres:  

 
ledenraad@vve-egelshoek.org 

 
Het postadres is: 
Ledenraad vd.VvE de Egelshoek 1 
Graaf FlorisV weg 32,  
3739 NB Hollandsche Rading. 
 
Heeft u vragen over de rekening, dan kunt u 
deze het beste rechtstreeks aan de 
penningmeester stellen, bij voorkeur per e-mail: 

 
penningmeester@vve-egelshoek.org 

 
Per post mag natuurlijk ook:  
C.A.A.Koenders,  
Wolbrantskerkweg 74G,  
1069 DA Amsterdam  

 
 

 
Luchtfoto juli 2009       foto: Bob Pengel 

 


