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Bestuur.  
In juni is bij de algemene ledenvergadering Stefan van den Ark lid geworden van het bestuur De 

toekomstvisie voor het park van Stefan was en is in overeenstemming met de wensen / ideeën 

van de overige bestuursleden. Echter bleek dat er op cruciale onderdelen een verschil van inzicht 

was over “hoe” deze gewenste resultaten te bereiken.  

In gezamenlijk overleg hebben we daarom helaas de keuze moeten maken dat Stefan geen lid 

meer van het bestuur is.   

  

Vergadering.  
Op 8 december is er een vergadering gepland voor alle chaleteigenaren. Doel van de avond is het 

bespreken van actuele zaken en de wensen en ontwikkelingen voor de toekomst van ons park. 

Eventuele aanvullende agendapunten en of te behandelen vragen kunnen bij de receptie worden 

ingeleverd. Vergeet niet dit op tijd te doen.  

We hopen op een open en constructieve bijeenkomst  

  

Honden.  
Er lopen nog regelmatig honden niet aangelijnd, die zorgen voor overlast waaronder hondenpoep.  

Wij verzoeken nogmaals de eigenaren van deze honden om de overlast niet te laten plaatsvinden. 

Bij betrapping of melding betaalt u € 50,-  

  

Plastic afval.  
Het lijkt erop dat we de inzameling van plastic afval nu onder de knie hebben.  

Wel nog even erop letten dat het afval alleen in een Hero zak wordt aangeboden en niet los in de 

bakken wordt gedeponeerd.  

  

Frituurvet  
Bij de nieuwe loods / winkel zal er binnenkort een vet-ton geplaatst worden door de firma Olthuis 

Recycling waarin u het frituurvet kunt inleveren.  

Hierdoor is het door ons gratis af te voeren en wordt het riool een stuk minder belast.  

  

Controle gasleiding  
Alle gas transportleidingen op het park zijn door onze propaangas leverancier Hoes Errogas 

gecontroleerd en thans op orde. Het aantal mankementen viel mee en deze zijn gelijk hersteld. 

Aanvullend zijn aansluitend alle huisaansluitingen gecontroleerd. De rapporten met 

constateringen en bijbehorende adviezen voor herstel of vernieuwing staan gepland om volgende 

maand aan alle chaleteigenaren aan te reiken. Overigens zijn grote risico’s gelijk in overleg met 

de eigenaren aangepakt.   

  
Met vriendelijke groet, 

Bestuur Beheerscoöperatie De Wildhorst                                                                            


