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Nieuwsbrief (oktober 2017)  

 

Beste leden,  

Wij willen graag de volgende zaken bij u onder de aandacht brengen. 

Onderhoud paden 

Op 5 november 2016 is in de extra algemene ledenvergadering gekozen voor de alternatieve 

offerte van Hiddink. Dit betekent in feite, doorgaan op de huidige voet van onderhoud: 

 daar waar nodig blad afvegen 

 wegen egaliseren waar nodig 

 waar nodig afstrooien met nieuw split 

Op 4 juli jl. heeft een lid dat woonachtig is direct naast het voormalig pannenkoekhuis zonder 

enig overleg, een pad van onze vereniging laten schaven met als doel om hier ander split op 

aan te laten brengen. 

De voorzitter heeft hem daar direct op aangesproken en aangegeven dat het onacceptabel is 

dat een lid op eigen initiatief opdracht geeft om werkzaamheden aan onze paden te verrichten. 

De algemene ledenvergadering heeft democratisch tot een aanpak besloten en de keuze van 

het split, het bestuur geeft hieraan uitvoering. 

Wij hebben aan het desbetreffende lid meerdere malen verzocht om het pad in de oude staat 

terug te brengen. Tot heden is dit niet gebeurd. Om die reden hebben we de firma Hiddink 

opdracht gegeven om het pad te herstellen.  

Als een lid zich volgens onze statuten zich niet gedraagt naar de besluiten van de 

ledenvergadering en/of zijn overige verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt kan 

door het bestuur een boete worden opgelegd van € 726,- voor iedere overtreding of door de 

ledenvergadering worden ontzet uit het lidmaatschap van de vereniging.  Wij hebben het 

desbetreffende lid hiervan op de hoogte gesteld. 

Wij hebben tevens aan Hiddink verzocht om al onze paden na te lopen en daar waar nodig de 

kuilen te dichten. De kosten hiervoor zullen betaald worden uit onze reservering voor 

onderhoud van onze paden. 

Jaarbijdrage 

Zoals u weet, heeft de rechter zich enige tijd geleden uitgesproken over de hoogte van de 

jaarbijdrage. Als je gebruik maakt van de voorzieningen dan moet je daarvoor betalen. Het 

maakt hierbij niet uit of je wel of geen lid bent van onze vereniging. 

Wij hebben de bewoners van de Meekertweg 6-II, gewezen op de uitspraak en aan hen 

verzocht om ook de volledige jaarbijdrage te betalen. Helaas is dit niet gelukt, de bewoners 

willen niet meer dan € 75,-  per jaar betalen en daarnaast willen ze ook nog inspraak hebben 

in offertes etc.  

 



2 

 

E.e.a. hebben wij uitvoerig met een adviseur besproken en deze is met ons van mening, dat 

we het aan de leden en niet leden die van dezelfde voorzieningen gebruik maken zoals het 

riool, de paden en verlichting, niet kunnen uitleggen dat zij jaarlijks minder zouden moeten 

betalen. En dan ook nog onder allerlei voorwaarden.De rechter heeft in een vergelijkbaar 

geval bepaald het contributiebedrag ook voor derden zeer redelijk te vinden. Bovendien is het 

ook in absolute zin bepaald geen hoog bedrag dat jaarlijks gevraagd wordt.  

Op 28 september jl. heeft het bestuur nogmaals aan de bewoners gevraagd om hun standpunt 

te heroverwegen. Ook hebben we laten weten dat als dit niet het geval is, ons niets anders rest 

dan ons tot de rechter te wenden. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Bestuur ‘t Rommelgebergte  
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