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Zwolle, juli 2020 
 
Onderwerp: Nieuwsbrief Vereniging Vakantieverblijven Vitens 
 
 
 
 
Beste lid, 
 
Bij deze de Nieuwsbrief van de Vereniging Vakantieverblijven Vitens om je op de hoogte 
te brengen van wat er reilt en zeilt binnen de vakantiehuisjes. Helaas heeft er door de 
“Corona lockdown” geen ledenvergadering plaats kunnen vinden; deze was gepland op 
20 april 2020. 
 
Bestuursverkiezing 
Robert Aalbers en Hans Berkhoff zijn als nieuwe bestuursleden geïntroduceerd in de 
ledenvergadering welke gehouden is op 21 november 2019 en zouden in de eerstvolgende 
ledenvergadering worden geïnstalleerd. Helaas heeft dit niet plaats kunnen vinden en hebben alle 
leden op 23 juni 2020 een bericht over de bestuursverkiezing via mail ontvangen.  

• Aftredend en niet herkiesbaar is Adri Kostense als voorzitter en beheerder van het object 
Reestervallei; 

• Aftredend en herkiesbaar zijn Leen Voorsluijs en Eric van Dijk; 

• Nieuw verkiesbaar zijn de heren Robert Aalbers en Hans Berkhoff. Hans in de functie van 
voorzitter en beheerder van Reestervallei en Robert als beheerder van Breskens. 
 

Namen van (tegen-) kandidaten konden worden ingediend tot 8 juli 2020 bij de 
secretaris Rini Wenting via e-mail rini.wenting@vitens.nl. Er zijn geen reacties 
binnengekomen; waardoor alle leden hebben ingestemd met deze bestuursverkiezing 
en is er weer een voltallig nieuw bestuur. Hans en Robert van harte welkom. 
Helaas hebben we Adri niet persoonlijk kunnen bedanken voor zijn inzet als voorzitter 
en beheerder, maar zodra we weer samen mogen komen dan wordt dit goedgemaakt. 
 
Breskens  Robert Aalbers               
Brunssum  Dick Terbeek                   
Dwingeloo  Teus Randewijk              
Epe   Eric van Dijk                     
Reestervallei  Hans Berkhoff                  
Ter Heijde  John Thijssen                   
Wissenkerke  Leen Voorsluijs                
        
Voorzitter  Hans Berkhoff                  
Penningmeester Ronald Regtering             
Secretaris  Rini Wenting                  
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Chalet Reestervallei 
Op 10 februari jl. is er een windhoos over het Resort Reestervallei te IJhorst gegaan en is een 
boom op het chalet gevallen. Adri Kostense is er meteen heengegaan en er is veel schade aan de 
buiten- en binnenkant van het chalet. Ook het schuurtje is weggewaaid en vernield. Het chalet is 
meteen afgedekt met een groot zeil en droogkorrels voor de vocht binnen geplaatst en inventaris 
van chalet en schuurtje zijn veiliggesteld. Adri heeft de schade gemeld bij de bouwer Arcabo voor 
een offert en Ronald Regtering heeft contact opgenomen met de verzekering en een schade van  
€ 36.000,- gemeld 
Huurders zijn direct op de hoogte gesteld dat het chalet niet bewoonbaar is. 
 
In juni jl. heeft een aannemer het dak tijdelijk waterdicht afgetimmerd. De verzekering 
heeft inmiddels een deel van de schade uitgekeerd en er kan begonnen worden met de 
reparatie. Hopend is het chalet eind van het jaar/begin volgend jaar gereed zodat het 
weer verhuurt kan worden. 
 
Huisje Epe 
Ook het huisje Epe is getroffen door de stormschade van februari 2020. Er zijn twee 
bomen omgevallen. Eén is gevallen tegen de ruit van het woonhuis en een beetje 
langs het dak/dakgoot. Raam is hierdoor stuk; binnen geen schade. De andere boom 
is gevallen op het hekwerk. Omdat het huisje van Vitens is wordt de schade herstelt 
op rekening van Vitens. Reparatie heeft reeds plaatsgevonden. 
 
Stacaravan Breskens 
Eind december 2019 hebben wij bericht ontvangen van Roompot dat het huurcontract van de 
stacaravan Breskens op vakantiepark Zeebad te Breskens, i.v.m. herstructurering van het 
vakantiepark, opgezegd wordt per 31 december 2020. Alle stacaravans moeten voor het einde van 
het jaar verwijderd zijn. We hebben in bestuursvergadering nog gesproken over het indienen van 
een bezwaarschrift, maar de Recron voorwaarde zijn zo opgesteld dat dit geen zin heeft. Door 
Robert Aalbers wordt er een plan opgesteld voor ontruiming. Laatste huurder is 12 september a.s. 
hierna wordt de stacaravan ontmanteld. Het hele terrein moet leeg opgeleverd worden. Robert 
heeft op 17 juli 2020 contact gehad met caravanbedrijf Wielewaal te Breskens over verkoop 
stacaravan; dit is positief afgehandeld. Veel eigenaars zijn al bezig met de ontruiming (zie foto). 
 

 

  

 
 
Stacaravan Wissenkerke 
Op 6 juni 2020 hebben we per mail een opzegging ontvangen van onze jaarplaats 747 op Roompot 
Beach Resort te Wissenkerke omdat we de nieuwe parkregels 2018, die ons waren toegezonden op 
1 september 2018, niet hadden gehanteerd. Deze brief is nooit behandeld in bestuursvergadering 
en ledenvergadering. Nieuw in de parkregels: de verhuurregeling heeft Roompot uitbesteed aan 
het verhuurbedrijf EEZZ. Wij zouden 6 namen van onze leden moeten doorgeven aan Roompot 
voor het gebruik van de jaarplaats/stacaravan. Maar buiten deze 6 personen moeten wij jaarlijks 
een huurlijst doorgeven die gebruik maken van de stacaravan die dan door het verhuurbedrijf 
EEZZ als gasten worden aangemerkt die de nachten doorbrengen in de stacaravan. Hier moeten 
wij als vereniging dan een logeerprijs per persoon per nacht over betalen.  
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Het nachttarief is als volgt: in het hoogseizoen (juni, juli, augustus, september) betaalt een gast   
€ 15,00 per nacht. In het laagseizoen (alle overige maanden) betaalt een gast € 7,50 per nacht.  
De kosten welke wij dan moeten betalen voor de huurders/gasten die overnachten kunnen wij niet 
voor onze rekening nemen. Of anders zouden we het huurbedrag zo hoog maken dat dan in strijd 
is met de statuten en huishoudelijk reglement. 
 
Adri Kostense, Hans Berkhoff en Dick Terbeek hebben geprobeerd, door veel inspanning naar 
Roompot en het verhuurbedrijf EEZZ via telefoon, mail en plaatselijke gesprekken, deze voor ons 
onaanvaardbare regels terug te draaien. Op zaterdag 6 juni 2020 toen een lid zich ging melden op 
de Roompot bleek dat de stacaravan afgesloten was van gas en elektra en Roompot bleek in het te 
lopende traject niet schappelijk meer te zijn. Hiervan zijn 2 huurders de dupe geworden die een 
ander onderkomen moesten zoeken waardoor fors meer kosten zijn gemaakt welke door de 
Vereniging zijn betaald.  
Als vereniging mogen wij niet meer op het park komen. Huurders zijn op de hoogte gesteld en 
ontvangen geld terug. 
 
Op 19 juni jl. is een brief gestuurd aan de geschillencommissie om hiermee tijd te rekken met 
kopie aan Roompot. Met de mededeling dat leden eigenaren zijn van de Vereniging 
Vakantieverblijven Vitens. Antwoordt van de geschillencommissie: als particulier is het geschil 
ontvankelijk, maar als vereniging niet en moet een eigen juridisch procedure worden gevoerd. 
 
Begin juli 2020 heeft Hans een bezoek gebracht aan het verhuurbedrijf EEZZ om te praten of ze 
collant over het logeebedrag of huur kunnen zijn naar de vereniging toe, maar helaas dat bleek 
niet mogelijk binnen het contact dat zij met Roompot hebben. 
 
Hierna heeft het Bestuur besloten om de stacaravan Wissenkerke te gaan verkopen 
met behoud van jaarplaats. De te volgende procedure welke is opgelegd door 
Roompot is een verplichte taxatie die wij moeten laten uitvoeren en zal deze maand 
worden gedaan.  
 
Helaas voor ons allemaal dat het zo heeft moeten lopen en we na zo’n 45 jaar afscheid 
moeten nemen van dit geliefde object. 
 
Verhuur objecten tijdens corona 
Vanaf eind maart tot half juni hebben veel mensen, die een object hadden gehuurd, deze 
geannuleerd i.v.m. de corona. Het bestuur heeft besloten dat men het geld terugkrijgt. 
En doordat er veel mensen nu in eigen land vakantie houden is het hoogseizoen gelukkig 
goed verhuurd. Maar helaas zonder chalet Reestervallei en stacaravan Wissenkerke. 
 
Bijzonder jaar 
Zoals je hebt kunnen lezen is het voor ons als bestuur een heel bijzonder en gek jaar 
waarin veel is gebeurd en waar wij weinig invloed op hebben.  
 
Het bestuur is tot nu toe drie keer bijeen geweest. 
 
Wij wensen u allen nog een mooie vakantietijd toe! 
 
 
 
 
 
 
 
Bestuur Vereniging Vakantieverblijven Vitens 
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