
 

NIEUWSBRIEF DE WILDHORST 2018-03 

Internet 

In januari hebben we bij alle chaleteigenaren de belangstelling gepeild voor een 

nieuwe internetvoorziening en tv zoals door ittdesk werd aangeboden. De 

belangstelling is erg groot. Op dit moment is er voor 125 chalets belangstelling en 

allen willen dat de facturatie via de Beheers coöperatie loopt. 

Op basis hiervan hebben we een principeafspraak met ittdesk gemaakt met een 

aantrekkelijke deal voor diegenen die bij de aanvang mee gaan doen. Zij betalen 

slechts € 31.90 per maand in plaats van het eerder genoemde bedrag van € 33,95. 

Als je alsnog later mee gaat doen zullen de kosten hoger zijn. In ieder geval de 

aansluitkosten. Genoemde bedragen zijn inclusief btw. 

De planning is er nog steeds op gericht dat rond 1 oktober 2018 de voorziening 

beschikbaar is. Binnenkort zult u benaderd worden voor de definitieve aanmelding. 

 
 

Receptie 

Zoals u vermoedelijk heeft gezien, is de receptie betimmerd en opnieuw in de verf 

gezet . In de zomer zal het geheel worden afgelakt. Met dank aan de vrijwilligers; 

Mari v/d Brand, Leo Mutsaars en Piet van Thiel. 

 



 

Plastic afval 

Al geruime tijd leveren wij het plastic afval gescheiden aan, met het idee om op de 

overige afvalkosten te kunnen besparen, en een steentje bij te dragen aan het milieu. 

Maar helaas is het gebleken dat niet iedereen hier op een goede manier mee 

omgaat.  Ondanks de voorbeelden die op de containers hangen, worden er nog 

steeds zakken ingegooid met etensresten, flessen en ander afval. Ook worden er 

soms gewone zwarte huisvuilzakken gebruikt. 

Met als gevolg dat de container wordt afgekeurd, en dus niet wordt meegenomen. 

Om de containers iedere keer te controleren en te ontdoen van de rommel, kost het 

personeel veel tijd. 

Wij verzoeken nogmaals allen om op de juiste manier alleen het plastic afval in de 

daarvoor bestemde zakken te doen en al het overige in de containers. 

Chalets 

We zijn bezig met een verbeterslag op het park ,en gaan geleidelijk de leegstaande 

vervallen chalets ruimen. De eerste slechtste tien worden in april / mei gesloopt en 

verwijderd. Daarbij beginnen we met de meest onveilige. 

Parkreglement 

Het parkreglement is geactualiseerd en in januari 2018 met een grote meerderheid 

van de leden van de Beheerscoöperatie vastgesteld. 

Dit betekent dat dit nieuwe parkreglement nu voortaan gehanteerd wordt. Het staat 

ook op onze website. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Beheerscoöperatie De Wildhorst 


