
VERENIGING VAN 
EIGENAARS     BUNGALOWPARK 

  “DE EGELSHOEK 1” 

    
Graaf Floris V weg 32 3739 NB HOLLANDSCHE RADING 

Vooraankondiging  

Algemene LedenVergadering 

 

Dit jaar zal de jaarlijkse Algemene LedenVergade-

ring (ALV) gehouden worden: 

Datum:  Zaterdag 19 april 2014  

Tijdstip:  11.00 uur  - 13.00 uur 

Plaats: de bistro. 

John en Leela Herriman, de eigenaars van Egels-

hoek Park BV, zullen aanwezig zijn. 

 

De voorjaarsborrel zal in mei worden gehou-

den. 

 

De uitnodiging en de stukken voor de vergade-

ring ontvangt u begin april. 

 
Komende ALV treden na 4 jaar volgens rooster 
Karin van der Born, Jan Cirkel, Jeroen Cornelissen 
en Bob Pengel als ledenraadslid af. Jan en Jeroen 
stellen zich herkiesbaar. Karin en Bob zijn niet her-
kiesbaar. Vooruit kijkend zijn de werkzaamheden 
voor de VvE moeilijk verenigbaar met hun regulie-
re werk en andere verplichtingen.  
Hoewel vorig jaar herkozen, is het ook voor Rob 
Hoefste moeilijk om de werkzaamheden te combi-
neren, ook hij treedt daarom terug. Vooral de huidi-
ge periode met de overname van Egelshoek BV 
door Park Egelshoek BV maakt dat de ledenraad 
een intensieve tijd doormaakt. 
  
Dit betekent dat per komende ALV de ledenraad 
drie vacatures heeft, waarvan we er graag mini-
maal 2 invullen. De ledenraad roept leden op om 
zich kandidaat te stellen.  

4 maart 2014 

Voor informatie en kandidaatstelling kunt u zich 
wenden tot Jeroen Cornelissen, voorzitter.  
Email: voorzitter@vve-egelshoek.org  
 
Het spreekt verder voor zich dat op de aan-
staande ALV de stand van zaken rond Egels-
hoek Park BV in relatie tot onze VvE op de 
agenda staat.  

 

Mededeling van Egelshoek Park BV. 
 

Voor inzameling van grof vuil (geen chemisch 
afval!) plaatsen wij tweemaal per jaar een con-
tainer.  
De reguliere restafvalcontainers zijn niet be-
stemd voor grof vuil. 
Dit jaar plaatsen wij de container in de periodes: 
  

Vrijdag 9 mei  tot  vrijdag 16 mei 2014 
Vrijdag 24 oktober tot vrijdag 31 oktober 
2014 

  
Op locatie Chaletpark Floris V zal ook tweemaal 
per jaar een container staan. In overleg met de 
receptie mag u dan ook gebruik maken van de 
mogelijkheid om daar uw grof vuil in te leveren. 
Op Chaletpark Floris V plaatsen wij een contai-
ner in de periode: 
  
Vrijdag 14 maart tot vrijdag 21 maart 2014 
Vrijdag 5 september tot vrijdag 12 september 

2014 

 
Mutatie ledenbestand 
 
Bungalow nr. 71 is verkocht aan Egelshoek Park 
BV 
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