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Verslag Ledenvergadering d.d. 22 november 2018 

 
 
Aanvang:  Donderdag 22 november 2018 - 19.30 uur 

Plaats:   RvC-kamer - kantoor Vitens te Arnhem 

Aanwezig bestuur: Adri Kostense (voorzitter), Ronald Regtering (penningmeester), Rini 

Wenting (secretaresse), Eric van Dijk, Hans van Gortel, Teus Randewijk en  

Afwezig bestuur: John Thijssen, Dick Terbeek en Leen Voorsluijs 

Aanwezig leden: Jan van Beckhoven, Jan van Druyten en Rinus Snippe  

 

 

1. Opening/mededelingen 

Adri opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

Eric meldt dat huisje Epe geen elektriciteit meer krijgt van Productielocatie i.v.m. nieuwbouw. Eric 

heeft hierover contact met Hans Berkhoff. 

 

2. Verslag vorige ledenvergadering d.d. 19 april 2018 

Het verslag wordt tekstueel goedgekeurd.  

Inhoudelijk zijn alle actiepunten afgehandeld. 

 

3. Financiën 

Begroting 2019 en vaste activa: Ronald geeft toelichting. Er zijn geen opmerkingen. 

Vereniging heeft een verlies van € 3.000,- 

Voorstel huurverhoging 2019: 3% verhoging t.o.v. 2018 i.v.m. inflatie. Huurprijs voor niet 

leden maar wel werkzaam bij Vitens is niet aangepast; deze wordt aangepast door Rini. 

Alle aanwezige leden gaan akkoord met de huurverhoging voor 2019. 

Sommige objecten blijven achten in verhuur met name Reestervallei. Vandaar tot 1 

februari 2019 20% korting op het huren van Reestervallei.  

 

4. Website Vereniging Vakantieverblijven Vitens 

Heb je foto’s voor op de website, deze dan over de breedte aanleveren aan 

rini.wenting@vitens.nl – actie iedereen. 

Vraag Rinus: onder de uitnodiging naar de leden staat acymailing klopt dit? - actie Dick. 

Dick stuurt 1x per maand de vrije periode naar Karel Sterrenburg. De lijst komt op de site 

te staan van de federatie PV, maar Eric en Rini kunnen hiervan niks vinden – Dick. 

 

5. Epe 

Eric meldt dat huisje Epe nu nog elektriciteit krijgt van Productielocatie maar i.v.m. nieuwbouw 

wordt meter binnenkort losgekoppeld. Nu moet er een aansluiting komen in het huisje. Het 

bestuur is erover eens dat de eigenaar van het huisje de aansluiting betaald en dat is Vitens.  

Eric heeft hierover contact met Hans Berkhoff – actie Eric. 

 

6. Rondvraag 

Geen 

 

9.    Sluiting 

Adri bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en input. 
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