
 
 

Notulen ledenvergadering 2022 
 
1) Opening & vaststellen agenda 

Afwezig: Jorg en Renate; Mar stemt voor hen.  
 
2) (Her)verkiezing bestuur en commissies 

De commissies worden ongewijzigd vastgesteld. Conform het voorstel van het bestuur wordt 
Jacqueline unaniem toegevoegd aan het bestuur, met als takenpakket het vertegenwoordigen van alle 
commissies m.u.v. de technische en communicatiecommissie. Op termijn zou een roulerend 
lidmaatschap voor het vierde bestuurslid kunnen worden overwogen. 

 
3) a. Financiën: overzicht 2021-2022 

Marianne heeft de financiële spreadsheets ingevuld en deze zijn gecontroleerd door de kascommissie 
en goed bevonden. We zijn financieel gezond. Per mail heeft Marianne individuele debet-credit-
overzichten gestuurd.  
 
b. Kijk- en luistergeld  
De kascommissie heeft geconstateerd dat we erg veel kijk- en luistergeld betalen (5255 over 2 jaar). 
Het bestuur vraagt hulp van 2 leden die een analyse willen doen. René, Jacqueline en Brigitte bieden 
aan het uit te zoeken. ACTIE: René, Jacqueline en Brigitte. 
 
c. Stijgende gasprijzen 
Eind van dit jaar loopt ons vaste energiecontract af. Met de stijgende gasprijzen is dat een financieel 
risico. Jacqueline duikt in de mogelijkheden en brengt tijdig advies uit aan het bestuur. ACTIE: 
Jacqueline. 
Pim deelt mee dat hij zilverfolie achter zijn radiatoren heeft geplakt en roept allen op hetzelfde te 
doen. Dat geeft een flinke besparing. ACTIE allen: folie plakken op radiatoren en buizen in eigen ruimtes. 

 
4) a. Onderhoud & kleine investeringen 2022 

In november is besloten om voor 2022 de prioriteit te leggen op: 
 
1. Waterdicht maken serre: nogmaals een poging om te kitten (Peter). Indien dat niet lukt, zullen 

offertes moeten worden gevraagd. ACTIE: technische commissie. De familie van Els kan niks 
betekenen. 

2. Dakgoten, lekkages, water in kapel en kelder en check op riolering 
3. Checken mogelijke verzakking van het centrale deel 
4. Opruimen zolders 
5. Het snoeien van bomen 
6. De oprijlaan volgens professionele offerte. Zie punt 5A. 

Daarnaast zijn er 2 nieuwe defecten bijgekomen: het kapeldak en de schuurdeur van Sjardijn: 

Willem heeft het kapeldak gerepareerd en gaat dat in de zomer nog solderen. Hij bericht hierover 
Peter. ACTIE: Willem. Er ligt een offerte voor de schuurdeur van Michel. Deze wordt te duur bevonden 
(3285). Via Peter wordt gevraagd om een goedkopere offerte, bijvoorbeeld met ander hout dan 
eikenhout. ACTIE: Willem. We kunnen ook de klusploeg vragen of ze de deur kunnen fixen. Michel zoekt 
uit of hij de kosten via de verzekering kan declareren. ACTIE: Michel. Anders splitten Michel en de SCI 
de kosten voor reparatie. Michel benadrukt dat de SCI daaraan geen rechten mag ontlenen voor de 
toekomst, hetgeen wordt bevestigd door het bestuur. 

We vragen de klusploeg – met dank voor hun klussen dit jaar – om van 10-17 sept. naast de in 
november al genoemde klussen, te bekijken of ze de schuurdeur van Michel kunnen repareren en of ze 
de radiatoren en leidingen in de gemeenschappelijke ruimtes willen bedekken met folie. ACTIE Tom.  



5) Status lopende projecten 
a. Oprijlaan 

Er ligt een nieuwe offerte ter hoogte van circa 13.000,-, die nog wat hoger wordt door de gestegen 
benzineprijzen. Er is geen andere partij die het wil doen. Besproken wordt dat er een nadere check 
moet worden gedaan op het type goten. Het bestuur acht verder de verdeelsleutel (Eric maar 1/14e 
deel) niet in orde.  Ingebracht wordt dat het onze eigen weg is en we dus verplicht zijn die te 
onderhouden. Eric doet al enig onderhoud aan onze weg. Keerzijde is dat we geld maar 1x kunnen 
uitgeven en de serre wordt belangrijker gevonden. Gevraagd wordt of het recht van overpad alleen 
voor de eigenaren geldt of ook voor bezoek e.d. René en Liesbeth zoeken dat uit. ACTIE: René en 
Liesbeth. Uiteindelijk wordt afgesproken dat gevraagd wordt of er eerst geulen kunnen worden 
gegraven (dus deel van de offerte accepteren). Als hij daartoe niet bereid is, wordt besloten toch de 
klus overeenkomstig de offerte aan te besteden. ACTIE: technische commissie.  

 
b. Bosbeheer 

Els heeft ingebracht dat we onvoldoende kennis en kunde hebben van bosbeheer om ons land goed te 
onderhouden. Zij heeft contact met bosbeheergroep Kouwekerk, die op zoek zijn naar een project 
voor het najaar. Zij lijken bereid om te komen, tegen kost en inwoning en vergoeding reiskosten. Els 
komt met een meer concreet voorstel en een planning. Zij neemt ook met de groep op dat de grond 
en vegetatie in Frankrijk anders zijn dan in NL. Robert zal foto’s maken van de vegetatie. ACTIES: Els en 
Robert. 

 
c. Hottub 

Op de vorige ledenvergadering is gesproken over het idee om een hottub bij het zwembad te 
installeren. Afgesproken werd dat de zwembadcommissie het plan zou uitwerken en in tussentijdse 
stemming brengen.  
Inmiddels heeft een tussentijdse stemming plaatsgevonden, waarvan de uitslag op 16-12 bekend is 
gemaakt. Er was een nipte meerderheid, maar ook onder voorstemmers waren er zorgen over het 
gebruik en onderhoud. Het bestuur heeft vervolgens voorgesteld om de stemming aan te houden en 
het onderwerp nogmaals te agenderen op deze vergadering. Jorg heeft nadere informatie verstrekt in 
de stukken. 
Na een toelichting van Marianne mag iedereen zijn mening geven in een rondje. Hieruit komt onder 
meer het volgende naar voren: het water moet dagelijks worden ververst en mag er nooit in blijven 
staan; het houtvuur rookt; schoonmaken is gedoe, en serre en oprijlaan hebben meer prioriteit. 
Tenslotte oppert Pim dat in de winter water uit het zwembad halen en terugpompen niet kan. 
Kraanwater is onwenselijk vanuit milieu-overwegingen. Uiteindelijk wordt gestemd over 3 opties. 
Optie B (de SCI betaalt, gebruikers zijn verantwoordelijk voor onderhoud en schoonmaken) wordt 
aangenomen, met een grote mits: eerst het gebruik in de winter uitzoeken! ACTIE: Marianne en Jorg. 

 
6) Regels en attentiepunten 
     Pim vraagt of iedereen zaken die kapot zijn wil melden. Dat kan via de defectenlijst op de site. 
 
7) Notulen en afsprakenboekje 
     De notulen worden vastgesteld. Het boekje wordt bijgewerkt na deze vergadering. 

 
8) Status actiepunten 
     Zie meegestuurde lijst. 

 
9) Rondvraag en mededelingen 
- Er vindt enige discussie plaats over het houden van de jaarvergadering in het chateau, gelijktijdig met 

het klusweekend. Enkele leden willen de vergadering toch graag in NL en in november. ACTIE: Het 
bestuur hakt op korte termijn de knoop door! 

- Michel maakt een plan voor het opknappen van de muurtjes onder de serre en neemt dat op met de 
technische commissie. Hij wil ook graag de muur bij de keuken stuccen. Daarvoor krijgt hij mandaat tot 
1250,-. 

- Henrik merkt op dat we al een houtklover hebben. 
- Marianne vertelt dat Jim de oude stenen bbq wil ombouwen tot pizza-oven. Geweldig plan! 
- Hans brengt in dat stuccen van de buitenkant de beste manier is om ongedierte (vliegen etc) te weren. 

Kennelijk gaan ze met kou naar binnen door kieren. Technische commissie neemt dit mee bij het plan 
voor de buitenkant.  
 

De volgende jaarvergadering vindt plaats op zaterdag 20 mei (of in november) 2023. 
 


