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Nieuwsflits 18
Hollandsche rading , 4 april 2019
Beste VVE-leden en huurders vaste plaats,
In de aanloop naar een nieuw seizoen op onze mooie bungalowpark vraag ik uw aandacht voor de
volgende punten:
1. Voor alle VVE-leden en de commissieleden die geen VVE-lid zijn: de jaarlijkse ALV zal dit jaar
gehouden worden op zaterdag 11 mei vanaf 10.30 in Restaurant de Hedgehog op ons
bungalowpark. De vergaderstukken zullen u bijtijds worden toegestuurd.
2. Er zijn vakatures ontstaan in de bouwcommissie en de beheercommissie. Ook de postcommissie
zoekt één of meer nieuwe leden. Voor informatie en kandidaatstelling kunt u zich wenden tot de
administrateur (administrateur@vve-egelshoek.org) of tot mij (voorzitter@vve-egelshoek.org).
3. Namens de groencommissie herinner ik u aan wat wij met elkaar hebben afgesproken in het
Huishoudelijk Reglement als het gaat over de staat van onderhoud van de percelen:
Iedere eigenaar of gebruiker is verplicht zijn gehele appartement behoorlijk te onderhouden en in
stand te houden. Op uiterlijk 1 mei van ieder jaar dienen de tuinen weer ordelijk gemaakt te zijn.
Ook de bomen, heesters en andere beplanting moet regelmatig worden onderhouden en tijdig
worden geknipt en/of gesnoeid ( Artikel 6 lid 1).
Kijkt u ook nog even kritisch naar uw perceel, met name als het gaat over losse / zwervende
voorwerpen: opgeruimd staat netjes!
4. Tenslotte: een nieuw seizoen kan inspireren tot nieuwe plannen met betrekking tot bungalow of
tuin. Raadpleeg daarbij altijd eerst wat daarover is vastgelegd in onze reglementen (Huishoudelijk
Reglement, Bouwreglement, Bomenbeleidsplan).
U vindt deze op de web-site van onze vereniging: https://vve-egelshoek.org.
Aarzelt u niet bij twijfel te overleggen met de administrateur (administrateur@vve-egelshoek.org).
Ik wens u een mooi seizoen op de Egelshoek, en zie u graag op de ALV.
Met vriendelijke groet,
Jan W. Cirkel , voorzitter VVE-Egelshoek 1

