
Gestelde vragen en antwoorden  

Alternatieve ALV 2021– Belangen Vereniging Resort Brunssummerheide 

Onderstaande geeft het overzicht van alle gestelde vragen (vraag 1 t/m 24) door u als eigenaar. Het 
bestuur heeft 24 november overleg gehad met het parkmanagement waarin deze vragen met elkaar 
besproken en doorgenomen zijn. 
 
Het bestuur had u eerder al wat aandachtspunten gestuurd en zie achterin dit verslag hiervan de 
reactie erop. 
Aandachtspunt 1: heeft betrekking op het financieel jaarverslag van 2019 en 2020. 
Aandachtspunt 2: heeft betrekking op het jaarverslag van het bestuur 2020 
Aandachtspunt 3: heeft betrekking op de contributie voor het jaar 2022 
 

Wij hopen dat onderstaande vragen en antwoorden u een goed beeld geeft van wat leeft en willen u 

allen bedanken voor alle gestelde vragen. Medio april / mei wil het bestuur een nieuwe ALV 

organiseren (afhankelijk van de corona maatregelen) waarbij het bestuur voor een deel van de 

vergadering vertegenwoordigers van het parkmanagement zal uitnodigen. 

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen chroom niet om deze te stellen aan het bestuur via 

secretaris@eigenarenbrunssheim.nl  

 

Vraag 1: 
Kwaliteit grote schoonmaak wordt als slecht ervaren. Overal waar de schoonmakers niet bij kunnen 
wordt niet uitgevoerd. Eigenaar vraagt of de mogelijkheid er is om het zelf uit te voeren en dat de 
jaarlijkse grote schoonmaak dan niet in rekening wordt gebracht ? 
 
Antwoord: 
Nee dit is niet mogelijk. Het parkmanagement wil hierin in “control” zijn. Ook het parkmanagement is 
niet tevreden over huidige schoonmaak. 
Per 1 januari 2022 zijn de contracten met de schoonmaak (landelijk) opgezegd, en loopt er een tender 
traject met meerdere partijen. Uit intern onderzoek binnen EuroParcs is wel de conclusie getrokken 
dat er meer tijd moet komen voor de schoonmaak van een woning en dat de kwaliteit op dit punt 
omhoog moet. Voor het park te Brunssum is CSU werkzaam. Dat blijft na 1 januari nog tijdelijk 
doorlopen tot helder is wie de nieuwe partij gaat worden m.b.t. de schoonmaak 
 
 
Vraag 2: 
Op welke wijze wordt controle uitgevoerd op het afsteken van vuurwerk om een herhaling van vorig 
jaar te voorkomen ? 
 
Antwoord: 
Gasten worden bij aankomst geïnformeerd dat vuurwerk op het park verboden is. Van 19.00 uur tot 
7.00 uur in de ochtend zal er 2 man/vrouw bewaking zijn op het park voor de handhaving ervan.  
EuroParcs wil hier strak op toezien, maar 100% garanties kunnen er niet worden gegeven. 
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Vraag 3: 
Waarom is het percentage bij gegarandeerd rendement afhankelijk van de aankoopprijs. Eigenaar 
heeft een showmodel gekocht voor een lagere aanschafprijs, en heeft daardoor een lager percentage 
gegarandeerd rendement voor een vergelijkbare woning waarbij een eigenaar de woning “duurder” 
heeft aangeschaft, terwijl alle kosten wel hetzelfde zijn. 
Voorstel eigenaar:  per type chalet (chalets met zelfde huurbedrag)een zelfde gegarandeerd 
rendement geven. Daar de betreffende parkkosten afhalen 
 
Antwoord: 
Op dit punt kan het parkmanagement geen antwoord op geven. Zij gaan alleen over beheer en 
exploitatie. Contract beheer ligt bij het hoofdkantoor te Apeldoorn. Advies is dat de eigenaar in 
gesprek gaat met afdeling contract beheer welke is bereiken via owner.contracts@europarcs.nl 
 
 
Vraag 4: 
Als eigenaar zijn woning wilt verkopen wordt gekeken naar de aanschafprijs, en waarom wordt niet 
gekeken naar de actuele markt prijs ? 
 
Antwoord: 
Bij mogelijke verkoop wordt gekeken naar de marktprijs, aanschafprijs en het actuele aanbod op het 
park. Als er veel woningen vrij / te koop staan wordt de prijs ook wat lager. Dit gaat via de afdeling 
resales, bereikbaar via resales@europarcs.nl 
 
 
Vraag 5: 
Het schoonmaken en onderhouden van de berging / schuurtjes is dat een onderdeel van de jaarlijkse 
grote schoonmaak ? 
 
Antwoord: 
Er zijn eigenaren welke de berging als privé hanteren. Dan ligt het volledige onderhoud bij de 
eigenaar. Bij woningen waarvan de berging behoort bij de verhuur en de gast kan zijn fiets erin 
stallen, neemt het parkmanagement wel de schoonmaak ervan mee. Echter het schilderwerk en 
onderhoud ervan ligt bij de eigenaar. In samenspraak met het parkmanagement kunnen zij u wel 
deze dienst leveren tegen een af te stemmen vergoeding. 
 
 
Vraag 6: 
Eigenaren ervaren steeds vaker dat chalets langdurig bewoond worden. Sommige chalets hebben 
zelfs alles hoog afgezet met hekken en horren voor de ramen aan de buitenzijde.  
Een paar jaar geleden was er alleen gedoog beleid voor mensen die langer dan 7 jaar op het park 
woonden, de rest moest vertrekken.  
Wat is het beleid op dit moment en hoe voorkomen we dat er op het park een wildgroei komt van 
aanpassingen die niet bij een vakantiepark passen.  
 
Antwoord: 
De insteek van het park is toeristisch gebruik. Er komen regelmatig mogelijke nieuwe kopers langs bij 
de receptie. Deze potentiele koper wordt op dat moment al geïnformeerd gemaakt dat permanente 
bewoning niet mag en mogelijk is. Ook wordt scherper toezicht gehouden op de uitstraling van het 
park en zal de parkmanager in gesprek gaan met de eigenaar. Hierover zal op korte termijn ook alle 
eigenaren worden geïnformeerd via een nieuwsbrief. 
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Bij de huidige eigenaren waar nu het “gedoogbeleid” geldt zal dat blijven, echter bij overname of 
verkoop van het chalet is dit “gedoogbeleid van permanente bewoning” niet overdraagbaar en 
toegestaan. 
Helaas lukt het EuroParcs ook niet altijd om dit te voorkomen, maar is het wel onder de aandacht 
waarbij ook de gemeente een rol heeft. 
EuroParcs wil met de toeristische insteek ook het beheer en exploitatie van het park rond krijgen en 
dat lukt niet met een park met vaste bewoners. 
 
 
Vraag 7: 
Tijdens de schouw is gesproken dat op een aantal plaatsen bomen worden gesnoeid. Er zijn enkele 
eigenaren welke ook graag zien dat de bomen op eigen kavel ook ingekort worden. Is het een optie 
om jaarlijks aan te geven wanneer de planning is van het snoeien van bomen en dat eigenaren dit 
vooraf bij de parkmanager kenbaar kunnen maken ? 
 
Antwoord: 
Het snoeiwerk van de bomen wordt altijd meegenomen tijdens de rondgang. Indien de wens is voor 
het permanent verwijderen van de boom zal er via de parkmanager een kapvergunning aangevraagd 
moeten worden. Indien de boom ziek is, wordt deze weggehaald. De kosten voor het verwijderen van 
de bomen op de kavel zijn altijd voor rekening van de eigenaar. De eigenaar kan zijn wensen 
bespreekbaar maken bij de Patrick Flink. Patrick is bereikbaar via de receptie of per e-mail  
patrick.flink@europarcs.nl. 
 
 
Vraag 8: 
Eigenaren hebben de wens uitgesproken om vooraf te worden geïnformeerd als er werkzaamheden 
op het park gaan plaats vinden ? 
 
Antwoord: 
Deze intentie heeft het parkmanagement ook en wil u informeren door regelmatig een nieuwsbrief te 
versturen dan wel middels een mail bericht. . 
 
 
Vraag 9: 
De GWE kosten voor ons chalet (50 vierkante meter) zijn per jaar behoorlijk hoog. Wij begrijpen dat 
we de GWE-kosten ook betalen voor de gasten die het huren. 
Wij vragen ons af waarom deze kosten niet verdisconteerd worden in de verhuurprijs.  

Antwoord: 
Dit zijn contract afspraken tussen eigenaar en EuroParcs wat loopt via afdeling contract beheer. 
Huurders betalen gas/water/licht wat is verwerkt in de huurprijs. 
 
 
Vraag 10: 
Graag meer aandacht geven aan individuele tuinen en interieurs. Daar zitten veel verschillen in. Met 
name de tuinen waar eigenaren niet komen (investeerders) zijn minimaal verzorgd, terwijl daar wel 
voor wordt betaald, gezien de letter T op het chalet.  
 
Antwoord: 
Hier gaat meer aandacht op komen en zal strakker op worden toegezien door EuroParcs. Er zijn ook 
enkele eigenaren welke geen tuinonderhoud hebben. De tuinen welke er niet “aansprekend” uit zien 
zal EuroParcs mee in gesprek gaan om te komen tot een oplossing.  
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De keuze zal hierin zijn: of zelf regelmatig tuinonderhoud plegen of uitbesteden aan EuroParcs.  
 
Ook op het interieur gebied gaat hierin meer aandacht komen vanuit het parkmanagement. 
Vanuit het re-development project zijn 3 “smaken / stylen” ontwikkeld: Chique, Modern, Industrieel. 
De komende jaren zal bij aflopende contracten en/of veroudering van het interieur het 
parkmanagement met de eigenaar in gesprek gaan over deze mogelijke keuzes. 
Indien blijkt dat het interieur dusdanig verouderd is, en EuroParcs van mening is dat die woning 
daardoor niet meer verhuurbaar is, zal er een keuze kunnen komen om de betreffende woning uit de 
verhuur te halen. Dit is echter het uiterste middel. Er zullen vooraf altijd gesprek(ken) plaats vinden 
tussen u als eigenaar en het parkmanagement. Zie o.a. ook bij vraag 19. 
 
Ook is opgestart het re-development project waarbij uw woning verder geüpgraded kan worden in de 
stylen van Chique, Modern, Industrieel. U moet dan denken aan de keuken, badkamer, vloer, 
schilderwerk, enz.. Wilt u hierover meer informatie vraag e.a. na bij Patrick Flink bereikbaar via 
patrick.flink@europarcs.nl. 
 
Het totale doel is om het park op een hoger niveau te krijgen. 
 

Vraag 11: 
Graag op de kruisingen van de paden bordjes plaatsen welke huisjes waar te vinden zijn. Het is bij 
aankomstdagen vaak druk met auto’s die op zoek zijn naar hun gehuurde chalet. De nummers zijn 
ook niet overal logisch door bijgebouwde chalets. 
  
Antwoord: 
Dit is onder de aandacht en offertes zijn hiervoor door het parkmanagement opgevraagd. 
In 1e instantie was het idee dat het EuroParcs breed opgepakt moest worden met dezelfde landelijke 
uitstaling, maar er is besloten dat ieder park dat individueel mag gaan inrichten. 
Ook komen de huisnummers onder de aandacht. Deze zijn niet altijd zichtbaar en zijn geplaatst naast 
de voordeur. Deze worden verplaatst zodat deze altijd zichtbaar zijn aan de straatkant. 
 
 
Vraag 12: 
Enkele eigenaar zijn ongerust over het plaatsen van 9 stuks Tiny Houses nabij de vijver. Er zijn al veel 

plekken op het park (die groen waren) volgebouwd met huisjes. 

Vraag is, mocht het toch doorgaan, of de privacy op die plek geborgd is met het strandje/zwemvijver 

zo dicht in de buurt. Zeker op zomerse dagen. (Zeker nu de gemeente vasthoudt aan de 

openbaarstelling van strand/zwemvijver voor niet gasten).  

Het voorstel is om de plek met GROEN in te richten. Dat komt ook het aanzien van strand en 

zwemvijver ten goede. 

Antwoord: 
Dit plan gaat wel door, maar wordt nog verder ontwikkeld en uitgewerkt.  
E.a. heeft ook te maken met de exploitatie van het park doordat er ook wat meer woningen zijn 
gekomen welke niet meer verhuurd worden door de eigenaar en EuroParcs op zoek moet naar 
alternatieven om uiteindelijk de parkkosten en NZW beheersbaar te houden. 
Er wordt rekening gehouden met de wens van meer groen en privacy op het strandje in de verdere 
plan ontwikkeling. Als er meer informatie bekend over dit te ontwikkelen deel van het park zal dit 
worden gedeeld in de nieuwsbrief. 

mailto:patrick.flink@europarcs.nl


Vraag 13: 
Er zijn vragen over de slechte kwaliteit van het internet.  
Eigenaar heeft een MB verhoging aangevraagd bij ITT desk. Heeft nu power internet voor € 45,- per 

maand.  Helaas is dit niet voldoende om gewoon een film te kijken op de smart tv of om rustig te 

werken aan de keukentafel. Voor de € 45,- krijg je 4 mb , thuis betaal je € 52 voor 600 mb ?    

Behalve het verschil in kosten, moet je op een park in de huidige tijd, kwaliteit leveren zodat je met 

je smartphone, laptop en smart tv een goede verbinding hebt.  

 
Antwoord: 
Dit is een vervelend “probleem” maar het parkmanagement verwijst niet verhurende eigenaren naar 
ITT welke deze dienst exploiteert om daar de klachten van de slechte bereikbaarheid kenbaar te 
maken. U als eigenaar betaalt (extra) voor een goede kwalitatieve verbinding en blijf vooral de 
klachten melden bij ITT. 
Voor de verhurende eigenaren is het parkmanagement het aanspreekpunt en daarin zijn afspraken 
gemaakt over de bandbreedte en beschikbaarheid door het parkmanagement met ITT en zo ook als er 
klachten zijn over de kwaliteit van de verbinding. 
 

 
Vraag 14: 
Worden alle speeltuin voorzieningen jaarlijks gekeurd en gecontroleerd op zwakke plekken, en zijn 
daar keuringsrapporten van beschikbaar ? 
In de zomervakantie was het springkussen, één van de weinige ‘attracties’, weer enige maanden 
helemaal plat. Dat is geen mooi visitekaartje! En dat was ook niet voor het eerst, helaas. 
  
Antwoord: 
Ja, jaarlijks worden alle toestellen gekeurd door Repcon. Indien u als eigenaar daarin inzicht wilt 
hebben kunt u dit opvragen bij het parkmanagement, Patrick Flink (bereikbaar via de receptie) of per 
email op patrick.flink@europarcs.nl. 
Het springkussen was vervelend, omdat deze kapot is gegaan door “onkundig” gebruik en moest 
worden vervangen. Helaas is er op zeer veel producten (en arbeid) veel levertijd, veroorzaakt door de 
Corona maar ook bij leveranciers in het door de watersnoodramp getroffen  Zuid Limburg. 
 
Op korte termijn worden er ook een nieuw speeltoestel geplaatst op het speelveldje bij de woningen 
52, 53, 54 en 69 
 
 
Vraag 15: 
Wat is de status van het camera toezicht langs het buitenhek (de rand van het bos, en achterzijde 
voetbalveld). Het hek houdt niet veel tegen. Er zijn al heel wat vernielingen/diefstallen gebeurd. Wij 
zouden het op prijs stellen als er wat meer aandacht kwam voor dat punt.  
 
Antwoord: 
Dit is onder de aandacht bij het parkmanagement en wordt opgepakt.  
Ook het dichter laten begroeien  van bepaalde randgebieden is een extra optie.  
Via de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen hierin.  
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Vraag 16: 
Wanneer is er weer een werkend toegangshek aan het begin van het park ? Het is al jaren 
afwezig/buiten gebruik. 
 
Antwoord: 
Het hek heeft het afgelopen half jaar gelegen bij een aannemer te Valkenburg voor herstel. Deze 
aannemer was ook getroffen door watersnood. Het hek is inmiddels terug en geplaatst en er is een 
nieuwe glasvezelkabel aangelegd vanaf de poort naar de receptie.  
De volgende stap is overleg  om de verschillende communicatie protocollen op elkaar afgestemd te 
krijgen. Hierin zijn veel partijen bij betrokken. Doelstelling is dat het eind dit jaar werkend zal zijn. 
 
 
Vraag 17: 
Op veel parken is overeenstemming bereikt over de hoogte van het MJOP / NZW voor de komende 
jaren. Wat is de status van de onderhandelingen tussen EuroParcs en het bestuur van Belangen 
Vereniging Brunssumerheide ? 
 
Antwoord: 
Het bestuur heeft in maart van dit jaar een goed gesprek gehad met Andries Bruil (MT lid van 
EuroParcs) op het park de Zanding, waarin toezeggingen zijn gedaan over de “route” van uitwerking 
hiervan. Bij dat gesprek was ook aanwezig de parkmanager Rogér Konsten en Marjolein Killaars. 
Het bestuur heeft dit inmiddels meermaals onder de aandacht gebracht bij het parkmanagement.  
Helaas is de conclusie dat het parkmanagement ook geen informatie krijgt vanuit het hoofdkantoor. 
In samenspraak met het parkmanagement is besloten dat het bestuur opnieuw in contact zal treden 
met Andries Bruil over dit onderwerp.  
Zoals al eerder gecommuniceerd zijn er jaarlijkse kosten voor NZW/MJOP, maar dan zal EuroParcs 
met de vertegenwoordigers van het bestuur in gesprek moeten gaan over de inhoud van deze 
diensten en de daarbij behorende bedragen. Ook wil het bestuur helderheid over wat zit in de 
parkkosten en wat zit in de dienst MJOP/NZW.  
Het bestuur houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit onderwerp.  
 
 
Vraag 18: 
Eigenaren zouden graag een overzicht willen van de verschillende BEX vormen welke EuroParcs op 
dit moment hanteert en wat de mogelijkheden hierin zijn. 
 
Antwoord: 
Ook het bestuur krijgt hierin niet alle antwoorden omdat dit onderwerp wordt geregeld vanuit 
afdeling contracting te Apeldoorn en niet bij het parkmanagement. 
De informatie welke het bestuur opvangt in alle gesprekken is dat EuroParcs naar meer eenheid wilt 
in de diverse  contracten. In het verleden zijn er zeer veel individuele afspraken gemaakt met als 
gevolg zeer veel verschillende type contracten.  
Bij aflopende contracten en eventueel in combinatie met het re-development programma  heeft het 
bestuur onderstaande informatie ontvangen over de type contracten welke EuroParcs vanaf heden 
aanbiedt: 
 

 Variabel contract voor onbepaalde tijd: je ontvangt huuropbrengsten na aftrek van de 
verhuurcommissie en de eigenaar betaalt zelf parkkosten en alle overige kosten conform de 
tarieven lijst zoals gas, water en licht, onderhoud CV, legionella, enz.  

 Garantiecontract: je ontvangt 3.5% over de aanschafwaarde van de woning verhoogd met de 
bijdrage van de renovatie. EuroParcs betaalt parkkosten en gas, water en licht. Looptijd is 3 
jaar.  



 Minimale Garantie contract: je ontvangt minimaal 3% over de aanschafwaarde verhoogd met 
de waarde van de renovatie. De parkkosten en de overige kosten conform de tarieven lijst 
zoals gas, water en licht, , onderhoud CV, legionella, enz. zijn voor rekening van EuroParcs. 
Wanneer de verhuuropbrengsten stijgen profiteer je op termijn mee van de stijging. Eerst 
worden de kosten voor alle kosten zoals parkkosten, gas, water en licht, enz en de reeds 
uitbetaalde garantie verrekend met de omzet van uw woning. Daarna ontvang je 50% van 
het meerdere. Looptijd is 5 jaar.  

 
 
Het bestuur weet echter niet 100% zeker of dit ook klopt, omdat ook wij als bestuur de informatie 
moeizaam ontvangen 
 
 
Vraag 19: 
Enkele eigenaren hebben een “discussie” gehad met het parkmanagement over de inrichting. Het 
zou fijn zijn als er informatie beschikbaar is over de eisen van inrichting.  
 
Antwoord: 
Zie ook het antwoord bij vraag 10. Hierop wordt de komende jaren strenger toegezien door het 
parkmanagement, mede omdat EuroParcs “klachten” ontvangt over de staat van de woning / 
interieur. Middels enquêtes wordt deze informatie opgehaald na het verblijf van de gast. 
Deze informatie over uw woning zal het parkmanagement met u delen om te komen tot een 
oplossing. 
Vakantiegangers vragen om een hoog kwalitatieve woning gedurende hun verblijf. EuroParcs wil en 
kan hierin t.o.v. andere aanbieders niet achterblijven en wil naar een hogere kwaliteit van de 
woningen, naar een hoger segment maar ook met meer eenheid. Hierin gaat het om het complete 
plaatje, de uitstraling van het park en de kwaliteit van de woning. 
Met de eigenaren van een aflopend contract  zal het parkmanagement en het re-development team 
met u in gesprek gaan om alle mogelijkheden te bespreken.  
Zoals reeds verwoord bij vraag 10 heeft EuroParcs 3 stylen ontwikkelt: Chique, Modern, Industrieel. 
Door beperking tot deze 3 stylen kan EuroParcs prijstechnisch inkoop voordeel behalen.  
Heeft u verdere vragen over dit onderwerp neem contact op met Patrick Flink bereikbaar via 
patrick.flink@europarcs.nl. 
 
 
Vraag 20: 
Eigenaren zouden graag informatie willen ontvangen over het project re-development. Niet iedereen 
is hiervan op de hoogte of heeft er alleen over gehoord via een andere eigenaar ? 
 
Antwoord: 
Zie het antwoord bij vraag 10 en 19.  
Voor het re-development traject worden de eigenaren benaderd waarvan de contracten op (korte) 
termijn aflopen. Als uw contract bijvoorbeeld nog 2 jaar doorloopt, dan wordt u pas richting einde 
looptijd van uw contract hierover benaderd. Uiteraard ziet het parkmanagement wel toe op het 
regulier onderhoud van uw woning en zal waar nodig hierover met de eigenaar in contact worden 
getreden. Ook zal het parkmanagement u op termijn meer informatie geven via de nieuwsbrief. 
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Vraag 21: 
De reacties op het plaatsen van een mogelijke wasserette wordt als positief ervaren.  
Zou de locatie van de “oude milieu straat” hiervoor geen betere optie zijn ? 
 
Antwoord: 
Het meedenken wordt gewaardeerd, maar het “oude stuk” waar de milieu straat stond is verkocht en 
wordt op termijn bij woning 171 getrokken. Doordat het wordt gerealiseerd in de buurt van de 
uitvlucht, is het idee dat als de gast wacht totdat de “was” gereed is, hij/zij een kop koffie kan gaan 
drinken bij de uitvlucht. Het plan wordt nog verder uitgewerkt, en via de nieuwsbrief word u hierover 
verder geïnformeerd. 
 
 
Vraag 22:  
In het tarieven overzicht worden eigenaren, welke de woning als zuivere belegging hebben gekocht  
toch gehouden jaarlijks zelf werkzaamheden te verrichten (o.a. buitenkant schoonmaken). Hoe heeft 
EuroParcs dit voor ogen  ? 
 
Antwoord: 
Dit is onder de aandacht bij het parkmanagement. Soms zijn er individuele afspraken met de eigenaar 
/ belegger. Indien de woning 100% als belegging is uitbesteed aan EuroParcs ligt het toezicht en 
onderhoud bij het parkmanagement en wordt dit besproken en vastgelegd middels een contract 
 
 
Vraag 23: 
Er komen steeds meer elektrische auto’s. Hoe en wanneer gaat EuroParcs hier de voorzieningen voor 
aanleggen ? 
 
Antwoord: 
Dit is een breed EuroParcs project en wordt vanuit Apeldoorn opgepakt door de afdeling Facilitair. 
Niet op ieder park is bijvoorbeeld de stroomvoorziening toereikend en moet hiertoe meer capaciteit 
worden aangelegd. Ook een overstap naar inductie koken wordt meegenomen in de overwegingen. 
 
Per park vindt er een inventarisatie plaats en wordt in kaart gebracht wat de mogelijkheden hierin 
zijn. Het idee van het parkmanagement is dat er laadpalen geplaatst gaan worden op de 
parkeerplaats nabij de nieuwe receptie.  
Het bestuur zal op dit onderwerp scherp toezicht houden inzake de kosten en investeringen ervan, 
mede doordat de eigenaren ook een afdracht doen aan vastrecht vanuit de energierekening. 
Als hierover meer informatie beschikbaar is wordt dit gedeeld via de nieuwsbrief.  
 
 
Vraag 24: 
Wat zijn de mogelijkheden om over te stappen op inductie koken ? 
 
Antwoord: 
Zie ook het antwoord bij vraag 23. Hierin zijn mogelijkheden maar verschilt per gebied op het park.  
Ook zijn er positieve ontwikkelingen rondom het inductie koken. Het vraagt steeds minder vermogen.  
Wilt u op korte termijn overstappen neem dan contact op met Patrick Flink bereikbaar via 
patrick.flink@europarcs.nl om te overleggen wat de mogelijkheden zijn. 
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Aandachtspunt 1 vanuit het bestuur: Financieel jaarverslag 2019 en 2020 
 
Op de website (in het besloten ledendeel) staat onder nieuws & verslagen de financiële jaarverslagen 
van de jaren 2019 en 2020. 
Het bestuur wil graag op een juiste wijze verantwoording afleggen op dit onderdeel. 
 
De jaarverslagen van 2019 en 2020 zijn gecontroleerd door de kas controle te weten Dhr. Jan 
Soenveld, Dhr. Henny Roeland en Dhr. Rob van Diesen. 
 
Mochten er geen vragen zijn over de financiële jaarverslagen, dan gaat het bestuur ervanuit dat 
beide jaarverslagen akkoord zijn en het bestuur daarmee decharge is verleend. 
 
Antwoord: 
Het bestuur heeft verder geen vragen, opmerkingen gehad vanuit de leden over het financieel verslag 
en het bestuur gaat er daarmee vanuit dat hiermee decharge is verleend voor de jaarverslagen van 
2019 en 2020. 
 
Het bestuur wil de heren Dhr. Jan Soenveld, Dhr. Henny Roeland en Dhr. Rob van Diesen hartelijk 
danken voor hun bijdrage hierin.  
 

 

Aandachtspunt 2 vanuit het bestuur:  Jaarverslag bestuur 2020 
Via de website (in het besloten ledendeel) staat onder nieuws & verslagen het jaarverslag bestuur 

(2020). Het bestuur hoort graag of U hierop nog een toelichting in wenst. 

Antwoord: 
Het bestuur heeft op deze vraag geen opmerkingen ontvangen waarmee is het verslag definitief 

vastgelegd. 

 

Aandachtspunt 3 vanuit het bestuur:  Contributie 2022 
Het bestuur heeft voorgesteld om de contributie voor 2022 het zelfde te houden zoals de afgelopen 

jaren, te weten € 25,-.  

Antwoord: 
Enkele leden hebben op dit voorstel positief gereageerd waarmee de contributie voor het jaar 2022 is 

vastgesteld op €25,- per kalenderjaar 

In de ALV van medio april / mei 2022 wil het bestuur met u in gesprek over de “kaspositie”. 

 


