VERENIGING VAN
EIGENAARS

BUNGALOWPARK
“DE EGELSHOEK 1”

Graaf Floris V weg 32

3739 NB HOLLANDSCHE RADING

6 mei 2014

Overleg tussen BV en VvE
Op 23 april heeft de ledenraad gesproken met
John en Leela Herriman, de eigenaars van
Egelshoek Park BV.
Het doel van de bespreking was nader kennis
te nemen van elkaars verwachtingen en intenties m.b.t. het VVE deel (E1) van Bungalowpark de Egelshoek.
Jeroen Cornelissen verwoordde het zo: “Het
park in gezamenlijkheid goed neerzetten, met
duidelijk afspraken over en weer: wie doet
wat,waar maken wij afspraken over.
Zowel de BV als de LR beogen het behoud
van het park in zijn huidige fraaie vorm. De LR
heeft aangegeven, dat zij zich bewust is van
het commerciële belang van de BV. De BV
geeft aan te willen streven naar zoveel mogelijk recreatieve verhuur.
Concreet is afgesproken:
1. Te komen tot een basis verhaal van de verplichtingen en de te leveren diensten over
en weer (De gesloten beurzen).
2. Dit verhaal zal dan na een in onderling
overleg vastgestelde periode naast de situatie van dat moment worden gelegd.
3. Waarna verder gegaan kan worden met de
zakelijke en financiële onderbouwing.

4. Joke Tetenburg, (LR-lid namens de BV) zal
de besprekingen van deze toch wel complexe situatie namens de BV voeren.
5. Binnen afzienbare tijd een vervolgbespreking te houden.
Tot slot meldde John en Leela, dat hun
schoonzoon, Greg Cooper, Managing Director
van de BV wordt.

De slagboompassen
De ledenraad heeft eind februari de administratie van de slagboom gekregen. De bestudering
ervan is afgerond en binnenkort zal e.e.a. met
de receptie besproken worden of en welke
procedures en regels aangepast moeten worden.

Belangrijke data
Grof vuil; (geen chemisch afval!)
De container wordt geplaatst
Vrijdag 9 mei tot vrijdag 16 mei 2014
Voorjaarsborrel: (uitnodiging volgt binnenkort)
Zaterdag 17 mei 2014 16.00 u –18.00 u.

