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oktober 2018
Nieuws uit het bestuur
In deze nieuwsbrief brengen we je vanuit het bestuur en de diverse commissies graag
tussentijds op de hoogte van waarmee we bezig zijn. Het bestuur bestaat op dit moment uit
Arthur Kooistra (voorzitter) Dhympe de Jong (penningmeester), Marja Talens (secretaris),
Marianna Wiersma (bestuurslid) en Jan Aardema (bestuurslid).
Algemene Ledenvergadering 2019
Ook volgend jaar kun je weer meebeslissen over de regelgeving op de Vijftig Bunder. Noteer je
daarom alvast de datum? Op 16 maart 2019 houden we ’s middags de ALV. ’s Ochtends gaan
we graag aan de slag met allerlei klussen. De 16e is daar een prima dag voor, want het is NL
DOET!
Brand
Zoals je ongetwijfeld hebt meegekregen, kregen we in de nacht van 2 op 3 april te maken met
vandalisme. De gereedschapsschuur ging in vlammen op. Met hulp van veel leden, waarbij Jan
Aardema en Jaap Lubach een onmisbare spil vormden, is er met man en macht gewerkt om zo snel
mogelijk weer een goed werkend elektranetwerk te krijgen. We hopen dat we begin 2019 de
plannen van een nieuwe ruimte kunnen presenteren.

Kapaanvragen
Zoals je weet, is het kappen van bomen alleen toegestaan na toestemming van het bestuur.
Eventuele kap vindt altijd plaats buiten het kampeerseizoen. Heb je een of meerdere bomen bij
je huis staan die je wil laten kappen? Geeft het dan voor 15 oktober door
(bestuur@vijftigbunder.nl). We kunnen je niet garanderen dat we aan je verzoek kunnen
voldoen. De terreincommissie bekijkt per boom en in overleg met de gemeente of een boom
wel of niet gekapt wordt.
Website online!
Vorig jaar hebben Eite Veenig en Anita Mulder met veel enthousiasme een website gemaakt.
Deze bevat veel praktische informatie over de vereniging. Zo vind je er (in de toekomst)
reglementen, verslagen van de ledenvergaderingen en besluiten van het bestuur. Maar ook te
koop staande huisjes zijn bijvoorbeeld op de website te vinden. Net als deze nieuwsbrief.

We zouden het erg op prijs stellen als leden er niet alleen af en toe op kijken
www.vijftigbunder.nl maar er ook invulling aangeven met mooie verhalen of oude foto’s om
te delen. Heb je informatie? Neem dan vooral contact op met Eite of Anita. Dat kan via
bestuur@vijftigbunder.nl.

Illegale bouwactiviteiten
De afgelopen jaren is er regelmatig zonder vergunning of toestemming (bij-)gebouwd. Dat
bracht een hoop onvrede met zich mee. De afgelopen maanden heeft het bestuur contact
opgenomen met een groot deel van de eigenaars van een onderkomen die niet volgens
afspraken gebouwd hebben om alles alsnog volgens de regels op te lossen. Deze klus is nog
niet klaar. Wel hopen we dit binnenkort af te ronden.
Graag wijzen we in zijn algemeenheid iedereen erop dat voor alle bouwactiviteiten
voorafgaand toestemming van het bestuur vereist is. Dit geldt niet alleen voor de bouw en
verbouw van huisjes, maar ook voor carports, veranda’s, verhardingen et cetera. In veel
gevallen is naast toestemming van de vereniging ook toestemming of een vergunning van de
gemeente nodig. Hierover kan de terreincommissie je adviseren.
Wil je advies over een bouwplan, mail dan naar bestuur@vijftigbunder.nl Een van de leden van
de terreincommissie spreekt graag het bouwplan met je door. Hiermee voorkom je eventuele
lastige situaties en versnel je – waar mogelijk - je bouwplannen.
Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat de Vijftig Bunder een mooi terrein blijft waarop
we met z’n allen prettig verblijven. We rekenen daarom graag op je medewerking.
Terreinonderhoud
Vanaf mei 2018 ligt het terreinonderhoud in goede handen van Jan Aardema (hele jaar) en Jaap
Lubach (april t/m oktober). De resultaten zijn duidelijk waarneembaar, ons park ligt er weer
netjes bij. We houden dat graag zo en vragen je daarom zelf ook even kritisch te kijken naar de
ruimte rondom je eigen onderkomen. Ruim op waar nodig en we houden het hele terrain mooi!
Graag inventariseren we de behoefte aan een grofvuilcontainer. Heb je spullen die je weg wilt
gooien en die niet bij het gewone vuil mogen, laat het dan weten (bestuur@vijftigbunder.nl). Je
hoort van ons wanneer de container geplaatst wordt.
De terreincommissie is daarnaast bezig met een beheersplan voor de langere termijn. Er zijn
goede contacten met de gemeente Tynaarlo en we hopen in de toekomst ook gebruik te
kunnen maken van de expertise van Stichting het Drentse Landschap.
Andere commissies
De reglementencommissie en de HR-commissie buigen zich over een visie voor de toekomst,
op zowel juridisch als administratief vlak. Daar hoor je meer over op de ALV. Daarnaast is er
een energiecommissie opgestart. Als in 2050 heel Nederland aardgasvrij moet zijn, dan heeft
dat ook consequenties voor ons terrein. Ook hierover houden we je natuurlijk op de hoogte.

Betalingen
Tot slot van deze nieuwsbrief vragen we je per 1 november alle betalingen aan de Vijftig
Bunder samen te voegen tot één maandelijkse betaling. Het gaat dus om de maandbedragen
die je nu los overmaakt voor service, energie en Ziggo. Dit gaat onze penningmeester een
hoop tijd en energie schelen. Uiteraard krijg je ieder jaar wel een helder overzicht van wat je
waarvoor betaald hebt.
Bedankt en hartelijke groet,
Arthur, Dhympe, Marianna, Jan en Marja

