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Verslag Ledenvergadering d.d. 19 november 2020 
 
 
Aanvang:  Donderdag 19 november 2020 – om 19.30 uur 
Plaats:   via MS-Teams 
Aanwezig bestuur: Hans Berkhoff (voorzitter), Ronald Regtering (penningmeester), Rini 

Wenting (secretaresse), Robert Aalbers, Eric van Dijk, Dick Terbeek en 
Leen Voorsluijs 

Afwezig bestuur: Teus Randewijk en John Thijssen 
Aanwezig leden: Richard de Haas, Jan Bart Hartman en Ronald Haverkamp  
 
 
1. Opening/mededelingen 
Hans opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het is de 1e keer dat Hans de 
vergadering opent als voorzitter van de Vereniging Vakantieverblijven Vitens. Helaas zijn we 
vanwege corona niet fysiek bijeen maar via MS-teams. Helaas via deze weg is er ook weinig animo 
voor de ledenvergadering. Ook bestuursvergadering welke plaatsgevonden heeft in oktober van dit  
jaar, is gehouden via MS-Teams. 
Het was al met al geen saai jaar bij de Vereniging Vakantieverblijven Vitens. 
 
2. Inkomende stuk 
Er is een mail binnengekomen van Paul Boeijen met de vraag om een algemene opknapbeurt te 
doen aan huisje Ter Heijde; het is allemaal erg verouderd en niet van deze tijd.  
Afspraak: het bestuur maakt een plan tevens een financieel plaatje. Wordt vervolgd - actie 
bestuur. 
Door herindeling Ter Heijde is het opknappen van het huisje in de koelkast geplaatst. 
 
3. Verslag vorige ledenvergadering d.d. 21 november 2019 
Voorjaarsvergadering 2020 is niet doorgegaan i.v.m. corona.  
Het verslag vorige ledenvergadering d.d. 21 november 2019 wordt tekstueel goedgekeurd en alle 
actiepunten zijn afgehandeld. 

 
4. Terugblik 2020  
Het bestuur heeft in 2020 twee nieuwsbrieven opgesteld en gestuurd aan alle leden.  

 
Breskens: 
Eind december 2019 heeft het bestuur een aangetekende brief ontvangen van De Roompot 
met de mededeling 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 had. De stacaravan is verkocht aan 
caravanbedrijf Wielewaal voor een bedrag van €1.000,- inclusief transport. Terrein is leeg 
opgeleverd door Robert. Stacaravan was 20 jaar oud en had enkele gebreken. Erg jammer dat 
we weg zijn van vakantiepark Zeebad.  
 
Wissenkerke: 
Op 6 juni 2020, toen we weer gebruik mochten maken na de corona, werden gasten op het 
park Wissenkerke geweerd door de Roompot. We hoorden dit pas toen de 2e huurder het park 
bezocht op 13 juni 2020. Deze persoon mocht niet eens meer het park op. Bleek dat we de 
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stacaravan niet mochten onderverhuren, omdat we de nieuwe parkregels 2018, die ons waren 
toegezonden op 1 september 2018, niet hadden gehanteerd. 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. 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 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 stacaravan moest binnen 14 dagen verkocht zijn, namen wij geen 
actie dan zou de stacaravan op de parkeerplaats gezet worden. Vandaar dat we de stacaravan 
niet aangeboden hebben aan de leden. Op 22 juli is de stacaravan getaxeerd op €12.500,- 
(keuringsrapport). De stacaravan is verkocht aan een mevrouw uit Limburg voor een bedrag 
van €13.000,- inclusief inventaris. 
Dick is nog op zoek geweest naar een plek in Zeeland, zei hanteren allemaal de regels van de 
Roompot aan. 
Helaas voor ons allemaal dat het zo heeft moeten lopen en we na zo’n 45 jaar 
afscheid moeten nemen van dit geliefde object. 
 
Reestervallei: 
Hans was net de beheerder van het chalet toen een week later door de storm een boom op het 
chalet terecht is gekomen. Er was maar één boom op het terrein omgewaaid maar helaas 
terecht gekomen op onze chalet.  
Het chalet is hersteld door timmerbedrijf uit Staphorst. Vrijdag 20 november 2020 wordt 
chalet weer ingericht en de tuinman maakt de bestrating gereed. Houten schuurtje was ook 
gesneuveld; deze is van kunststof geworden.  
Totaal hebben we €26.000,- gedeclareerd bij Interpolis inclusief huurderving.  
Als het chalet beschikbaar wordt dan krijgen de leden een berichtje. 
 
Brunssum 
Gras van gazon bij het chalet is vervangen door duurzaam kunstgras. Foto’s staan op Intranet. 
 
Epe 
Is tijdens de storm van februari 2020 een boom gevallen op het huisje; hierdoor is raam 
gesneuveld en dakgoot is geraakt. Binnen hadden we geen schade. Omdat het huisje van 
Vitens is is de schade hersteld op rekening van Vitens. 
 

5. Woonhuis Epe 
Er is een gesprek geweest met Vitens afdeling Facilitair zaken i.v.m. afstaan van woningen door 
Vitens. Het is nog onduidelijk wat het helemaal inhoudt binnen alle vakantieverenigingen binnen 
Vitens. In december vindt 2e gesprek plaats. Dus nog afwachten hoe verder; wordt vervolgd – 
actie bestuur 
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Vraag van het bestuur: horen leden nog iets over koop/huur van een mooi object dan horen we dit 
graag – actie leden 
 
6. Financiën 
Dit jaar enkele tegenslagen zoals geen opbrengst van object Wissenkerke en Reestervallei (van 
Reestervallei wel huurderving ontvangen). Er waren ook veel annuleringen door corona. De 
huurders hebben geld terugontvangen of verrekend met verhuur naar een latere datum. Ook is er 
een forse verhogingen van staangeld. Ook hebben we veel concurrentie van grote 
verhuurbedrijven. 
Ronald geeft toelichting. Vereniging Vakantieverblijven Vitens heeft een negatief saldo van  
€12.000,-. 
 
We moeten de vereniging promoten zodat er meer collega’s bekend worden van de Vereniging 
Vakantieverblijven Vitens. Ook verhuur aantrekkelijke maken --> hierover gaan we beraden met 
het bestuur - actie bestuur  
 
Voorstel verhoging huurtarieven 2021 i.v.m. inflatie van 2%. Alle aanwezige leden gaan hiermee 
akkoord. Per 1 januari 2021 gaat de huurverhoging in.  
PRIJS JE NIET UIT DE MARKT! Verzoek aan het bestuur om huur aantrekkelijke te maken voor de 
leden, maar we moeten er wel financieel mee uitkomen - actie bestuur 
 
Kascontrole voor het boekjaar 2019 is 2x ingepland geweest, maar helaas door corona niet 
doorgegaan. Voorstel om kascontrole boekjaar 2019 en boekjaar 2020 in het voorjaar 2021 te 
laten plaats vinden. Dezelfde personen blijven in de kascommissie - Rinus Snippe en Richard de 
Haas. Reserve is Ben Bergevoet. 
 
7. Website Vereniging Vakantieverblijven Vitens 
Heb je mooie foto’s, input of suggesties voor op de website stuur dit aan 
rini.wenting@vitens.nl  
 
Kan de website aangepast worden zodat je ook zonder wachtwoord de objecten kan 
bekijken? Antwoord: Wordt in bestuur besproken - actie bestuur 
 
Hans heeft overleg met andere verenigingen/stichtingen binnen Vitens die vakantiehuisje 
verhuren om toch van elkaar te leren en zichtbaar te worden binnen het bedrijf – actie 
bestuur 
 
8. Rondvraag 
Dick: inschrijfformulier 2021 wordt binnenkort via de mail gestuurd aan alle leden.  
 
 
9. Sluiting 
Hans bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en input. 
 
 
  
  
 
 
 

 
 
 


