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Personeel 

 

 

Internet 

Ittdesk is gestart met opname van de ligging en kwaliteit van de coaxkabels die zij 

gaan gebruiken voor realisatie van de nieuwe internetvoorziening 

Eind september / begin oktober beginnen onze monteur met de werkzaamheden, ze 

denken dat dit ongeveer 4 weken werk is. De actuele planning is er op gericht dat 

medio november 2018 de voorziening beschikbaar is. 

Diegenen die zich aangemeld hebben ontvangen binnen enkele weken een concept 

contract 

 

 

  

Per 1 augustus is ook Michael van Gerwen 

vertrokken.  Maarten van Grinsven is per 1 

september deze functie als allround ( technisch) 

medewerker gaan vervullen. Maarten is 56 jaar en 

woont in Veghel  

 

Per 1 mei is Dirk Lochthofen, medewerker 

Groenvoorziening voor zichzelf begonnen. Peter 

van der Steen is de nieuwe medewerker Hij is 

meteen op 1 mei begonnen.  Peter is  55 jaar en 

woont in Geffen 

 



Besluiten algemene ledenvergadering  (ALV) van mei 2018 

In de ALV zijn besluiten genomen over onze Criteria en Protocol screenen, Privacy 

beleid en Parkreglement.  Het gestelde in deze stukken is leidend voor de 

organisatie en alle eigenaren en bewoners van ons park 

De stukken zijn op onze website www.landgoeddewildhorst.nl te raadplegen. 

Opstalverzekering Chalets 

Mede door een aantal slechte ervaringen met opstalverzekeringen heeft het bestuur 

gezocht naar een betere, betaalbare en minder risicovolle opstalverzekering. 

Dit heeft geleid tot: 

Nu een Collectief aanbod via de Coöperatie 

 Verhuur recreatief en ook aan seizoenarbeiders 

 Eigen risico 1000 euro om premie laag te houden 

 Premie 125 euro per jaar , 10,50 euro per maand 

 Bij waarde van 25.000 euro 

 Meest complete dekking 
Wil je ook deelnemen neem dan contact op met onze receptie 

Parkeerplaats 

In het najaar gaan we beginnen aan de eerste fase van het herinrichten van de grote 

parkeerplaatsen 

Dit doen we samen met de museumboerderij en Royal Event Palace 

Winkel 

Per 1 september 2018 is het bestuur met de heer Van den Ark tot een regeling 

gekomen, waarbij per deze datum de winkel inclusief gebruik en inventaris wordt 

overgedragen aan Beheerscoöperatie De Wildhorst tegen finale kwijting. 

Hiermee kunnen we op passende wijze een periode afsluiten en ons gaan richten op 

zinvollere activiteiten 

Dit bericht is met goedkeuring en instemming van beide partijen opgesteld 

Koelkasten  en diepvrieskasten/-kisten 

Het is niet toegestaan om koelkasten en diepvrieskasten/-kisten in de grofvuil 

container te gooien U dient deze zelf naar de milieustraat te brengen. Dit is gratis. 

Mocht dit voor u niet mogelijk zijn kunt hierover contact opnemen met de receptie 

Vorige week zijn de snelheidsborden 10 km geplaatst. Dit om u te blijven attenderen 

op het belang van  langzaam rijden op ons park. 

http://www.landgoeddewildhorst.nl/


Ook zijn we bezig om de bewegwijzering een kwaliteitsslag te geven en te zorgen dat 

de aanwijzingen duidelijker en vollediger zijn. 

De nieuwe bordjes worden de komende weken geplaatst 

Slagboom 

Helaas hebben we al enige tijd problemen met het functioneren van de slagboom. Dit 

is een heel vervelende en voor het park ongewenste situatie. 

Het is begonnen als gevolg van blikseminslag. Dit leek gerepareerd en nu blijkt ook 

een onderdeel kapot dat erg veel levertijd kost. We gaan ervan uit dat het toch op 

korte termijn opgelost kan worden. Mocht dit niet zo zijn dan zijn we genoodzaakt om 

naar andere oplossingen te gaan zoeken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Beheerscoöperatie De Wildhorst 

 

 


