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JAARVERSLAG 2016 

 
ALGEMEEN 
Het verslagjaar 2016 is het tweede volledig operationele jaar van ons bestaan als Vereniging 
geweest. Het aantal leden is in het verslagjaar gegroeid van 71 naar 77. 
 
Een belangrijk deel van de activiteiten lag in de belangenbehartiging (NZW) en het betrekken 
van leden bij de Vereniging (website).  
 
VAN HET BESTUUR 
algemeen 
De samenstelling van het bestuur is in 2016 gewijzigd: secretaris Arie Treur heeft afscheid 
genomen. In de vacature is voorzien door een wijziging in de taakverdeling binnen het be-
staande bestuur: voorzitter John Derks is verschoven naar de functie van secretaris en vice-
voorzitter Max van Kelegom heeft de functie van voorzitter overgenomen. 
 
Het bestuur heeft zich in het verslagjaar voor een belangrijk deel bezig gehouden met de af-
ronding van de onderhandelingen met Europarcs over de Noodzakelijke Werkzaamheden 
(NZW). Medio 2016 heeft een en ander geleid tot overeenstemming over een 5-jarige af-
spraak over de kosten die bij de chaleteigenaren in rekening worden gebracht, met de af-
spraak dat Europarcs in die periode het wegdek renoveert en de oude afrastering vervangt 
 
De vraag om aanvulling in het bestuur is nog steeds nijpend gebleken. In de praktijk was er 
te weinig tijd om meerdere zaken tegelijk op te pakken, zodat het bestuur eigenlijk minder 
heeft kunnen doen dan de ambitie was. 
 
bestuursvergaderingen 
In het verslagjaar is het bestuur tweemaal bijeen geweest.  
 
contacten met besturen van andere parken 
In het verslagjaar zijn formele contacten voortgezet met besturen van Verenigingen van Ei-
genaren (Vve’s) van “Droomparken”, een verzameling van parken in eigendom van de fami-
lie Vos die ook eigenaar is van Europarcs. Ons bestuur heeft eenmaal deelgenomen aan een 
vergadering van de Federatie van Vve’s van Droomparken. De eigenaren van vakantiewonin-
gen van Droomparken ondervinden vergelijkbare problemen als wij. 
 
Er zijn ook weer contacten geweest met de besturen van Hommelheide en Ruijghenrode. 
Onderwerp van gesprek was voornamelijk de NZW.  
Hommelheide volgde nog  een juridisch traject en moest daardoor heel omzichtig opereren, 
ook in de contacten naar ons. Ruijghenrode heeft twee lijnen uitliggen: een juridisch pad en 
de weg van overleg. Wel is afgesproken het overleg met deze twee belangenverenigingen te 
continueren 
 
contacten met Europarcs 



In het verslagjaar is verscheidene keren overleg gevoerd met directie en parkmanagement 
van Europarcs, vooral over de NZW. Afgesproken is om vanaf 2017 tweemaal per jaar met 
elkaar om tafel te zitten en over verschillende zaken te praten, met name over de voortgang 
van de afspraken uit de NZW. 
 
ACTIVITEITEN VAN/VOOR DE VERENIGING 
website 
Eind 2015 is de website www.eigenarenbrunssheim.nl de lucht ingegaan. In het  Verenigings-
jaar 2016 hebben we ervaring kunnen opdoen met het gebruik van de website. Het bleek dat 
er toch wat kinderziektes aan de website kleefden, het kost daarom toch iets meer om de 
website goed draaiende en functioneel te krijgen. Dus zijn we bezig met het meer in de vin-
gers krijgen van het maken en onderhouden van een website. Een van de bestuursleden 
volgt een cursus daarvoor, bovendien heeft een van onze leden ondersteuning toegezegd. 
 

http://www.eigenarenbrunssheim.nl/

