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Voorzitter:    Dhr. Janssen 
Penningmeester:   Dhr. v. Cruchten 
Secretaris:    Dhr. Verberk  
Lid:     Mevr. Van Eijs (tevens notulist) 
Locatie:    Boshotel Vlodrop 
Aanwezige leden:   37   
Machtigingen:   17    
 
1. Opening 

Dhr. Janssen opent de vergadering en heet de leden welkom.  
 
2. Mededelingen 

Dhr. Janssen deelt mede dat de voorjaarsvergadering dit jaar vroeg 
plaatsvindt en de financiële stukken nog niet akkoord zijn bevonden door de 
kascontrole commissie. Volgend jaar zullen we de vergadering iets later 
plannen (mei), zodat de goedgekeurde stukken gepresenteerd kunnen 
worden. 
 

3. Notulen vorige vergadering 
 

Pagina 1, 2,3,4,5: geen opmerkingen. 
 
Pagina 6.  
Dhr. Zwarthoed(bg 99): Kascontrole commissie “vraagt” moet zijn “adviseert 
leden”.  
 
Pagina 7, 8, 9: geen opmerkingen.  
 
Pagina 10. 
Dhr. Zwarthoed (bg 99) stelt de vraag of het punt “tarieven langverhuur 
zomermaanden” nog aan bod komt deze vergadering. Dhr. van Cruchten wil 
met ingang van 1 september de nieuwe tarievenstructuur laten ingaan. Tot 
september blijven tarieven zoals ze nu zijn. Dhr. Janssen geeft aan dat 
tarieven door het bestuur vastgesteld worden, vaststelling van de tarieven is 
een bestuursaangelegenheid. We kijken goed naar de tarieven van andere 
parken en nemen de staat van de huizen van het Posterbos mee in de 
bepaling van de verhuurprijzen. De verplichte poets komt waarschijnlijk niet 
meer in het verhuurtarief. Er wordt ook naar energietarieven gekeken. 
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Dhr. Ruijten (bg 43) vraagt zich af waarom destijds gelijke tarieven zijn 
ingesteld. Het vorig bestuur heeft de tarieven  zonder de leden te informeren 
doorgevoerd. Dhr. Verberk zat in vorige bestuur en geeft aan dat de prijzen 
door de receptie (Alex) zijn gelijkgesteld uit gemak redenen. Dit was niet 
correct. Het bestuur zal als gedifferentieerde tarieven vastgesteld worden 
vooraf eigenaren hierover informeren en tarieven publiceren op de 
ledenpagina.  
 
Dhr. Wanders (bg 78) vindt dat we nu moeten beslissen dat de tarieven 1 
september aangepast worden. Dhr. Zwarthoed vindt dat het bestuur voorbij 
is gegaan aan de vragen de prijzen dit jaar al aan te passen omdat bungalows 
nu voor weggeefprijzen verhuurd worden. Dhr. Zwarthoed zou graag de 
prijzen dit jaar al aangepast zien. Dhr. Janssen vindt dit geen goed idee ivm 
gedane boekingen.  
 
Vakantieverhuur op het Posterbos is niet geweldig. Verhuur van bungalows 
aan mensen die tijdelijke woonruimte zoeken wel. Er zijn momenteel niet 
veel woningen geschikt voor vakantieverhuur. Dhr. Ruijten geeft aan dat je in 
de zomer beter 2 maanden langverhuur kunt boeken dan 6 weken 
vakantieverhuur. Dhr. Janssen geeft aan dat het bestuur er in de volgende 
bestuursvergadering naar gaat kijken.   
 
Pagina 11: geen opmerkingen. 

 
4. Financiën 

Stand van zaken 2018. 
Dhr. van Cruchten presenteert de jaarrekening opgemaakt door 
administratiekantoor Geelen. Winst over 2018 is nihil doordat winst is 
toegevoegd aan de voorzieningen, anders hadden we € 8000 winst gehad. 
Enkele andere punten. Post dubieuze debiteuren die al jaren in boeken stond 
is afgeboekt. Hogere stortkosten afval eerste 4 maanden 2018. Daarentegen 
is de ledenbijdrage verhoogd, lonen verminderd, waterverbruik is gedaald 
t.o.v. 2017 wat aangeeft dat er een lekkage is geweest (2017) die veel geld 
heeft gekost.  Alle punten bij elkaar opgeteld komen we fiscaal gezien op 0 
uit.  
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Vooruitzicht 2019.  
Ledenbijdrage omhoog naar € 1850, meer armslag vereniging. 
Groenonderhoud gaat van 30000 naar 45000. Elk jaar 15000 extra om 
groenvoorziening op orde te krijgen. 10000 extra voor wegen. Lonen worden 
met 4000 euro verminderd. Verder opknappen receptie. Toename 
afschrijving gebouwen. Afname kosten zwembad van 4000 euro als er geen 
gekke dingen gebeuren. In 2020 wordt zwembad gerenoveerd. Per saldo 
verwachten we positief resultaat van 10000 euro over boekjaar 2019. 
   
Dhr. Zwarthoed vraagt waarom de omzet naar beneden is gegaan. Er is 
geschrapt in verhuur aan buitenlandse werknemers, dit heeft negatieve 
uitwerking gehad op het eerste kwartaal van 2019. Door leden en vereniging 
te merken geweest. Dhr. van Cruchten licht dit punt verder toe. Dhr. Wanders 
zegt dat op andere parken aangeven wordt hoeveel huizen voor “zakelijk 
verhuur” in aanmerking komen. Nu zitten de mensen die anders op ’t 
Posterbos zaten op Aerwinkel. Bestuur moet keuze maken hierin.  
Dhr. Zwarthoed vraagt wat we aan PR doen. Advertentie in blad en social 
media. Filmpje destijds werkte goed, op RTL uitgezonden. Dhr. Janssen geeft 
aan dat dit kostbaar is. Dhr. van Cruchten vraagt zich af hoeveel woningen 
echt geschikt zijn voor vakantieverhuur en spreekt over het voornemen 
bungalows in kwaliteitsklassen in te delen. Als we inzetten op 
vakantieverhuur en we hebben maar beperkt aantal bungalows beschikbaar, 
werkt PR niet. Dhr. Zwarthoed vindt indeling klassen goed. Stimulans iets aan 
woning te doen. We hebben nog geen checklist waaraan lid kan zien in welke 
klasse woning valt en in welke staat de woning moet zijn om in aanmerking 
te komen voor vakantieverhuur. Roger loopt nog eens door de woningen, en 
maakt een checklist. 

5. Huishoudelijk reglement 
Het bestuur heeft zo goed mogelijk alle opmerkingen aangaande het 
huishoudelijk reglement verwerkt. Het is nu nog een concept,  als het 
huishoudelijk reglement wordt aangenomen gaat het van kracht. Het concept 
staat op ledenpagina.  
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Opmerkingen over huishoudelijk reglement.  
Dhr. Zwarthoed meldt taalfouten per mail en wijst op de uitvoerdatum van 
de laatste incasso voor de leden die maandelijks betalen. Niet op 31 
december want dan ontstaat er balansvervuiling. Roger geeft aan dat deze 
laatste incasso nu op 28 december uitgevoerd wordt en dat 2 dagen later het 
geld op de rekening staat.  
 
Vorig jaar kon de vakantiewoning nog hoofdverblijf zijn. De vakantiewoning 
is nu altijd 2de verblijf en geen hoofdverblijf.  
 
Dhr. van Looveren merkt op dat de regels wat betreft de uitstraling van het 
park en de uitstraling van de huizen door elkaar lopen. Het bestuur neemt 
deze opmerking mee. Park moet een betere uitstraling krijgen, van leden 
wordt verwacht hieraan mee te werken. Dhr. van Cruchten geeft aan dat het 
HR handvaten geeft en we in de toekomst kunnen ingrijpen als mensen 
bijvoorbeeld hun tuin laten verslonzen. We willen niet als politieagent 
fungeren maar middelen hebben om in te kunnen grijpen. Dit is een stap 
vooruit. We spreken gedragsregels met elkaar af. 
 
Dhr. Zwarthoed vindt dat in het huishoudelijk regelement moet worden 
opgenomen dat iedereen zich dient te houden aan de borden voor 
eenrichtingsverkeer. Kan in volgende revisie opgenomen worden.  
 
Dhr. Zwarthoed vindt dat er geen antennes en schotels op daken moeten 
staan of in elk geval niet in het zicht. Dhr. Verberk wil ze niet verbieden 
vanwege de voordelen voor buitenlandse huurders. Kan over gediscussieerd 
worden.  
 
Dhr. Zwarthoed vraagt waarom het artikel over de toetsing van de  
geschiktheid van kopers uit het huishoudelijk regelement is geschrapt. Dhr. 
van Cruchten geeft aan dat dit punt eruit is gegaan door kritiek. Het is ook 
een lastige zaak potentiele kopers te screenen.  
 
Dhr. Zwarthoed vindt de borg van 85 euro te laag. Op andere parken ligt de 
borg tussen de 200 en 400 euro. Is geen  zaak voor HR, nemen we mee in het 
tarieven voorstel.  
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We nemen het HR in stemming door handopsteking. De overgrote 
meerderheid stemt in met het HR en het HR is daarmee aangenomen.  
 
Niet alle leden zijn in staat in te loggen op de ledenpagina. Dhr. Janssen geeft 
aan dat meerdere keren via mail rondgestuurd is hoe iedereen op 
ledenpagina kan komen. Als mensen moeite hebben hiermee, kunnen ze met 
Roger contact op nemen. Belangrijk dat iedereen kan inloggen. Dhr. 
Zwarthoed vindt dat we nog een keer een instructiemail moeten sturen. Dhr. 
van Elderen (bg 143) geeft aan dat zijn buurvrouw nooit e-mails van het 
Posterbos krijgt. Is al eens gecontroleerd of alle mensen mails krijgen? Roger 
vraagt nog een keer gegevens aan leden.   
 
Dhr. Op het broek (bg 147) vraagt wat langverhuur eigenlijk is. Dhr. Ruijten 
geeft antwoord. Langverhuur is vanaf 2 maanden. 7 weken is 
vakantieverhuur.  
 
Roger vertelt iets over het punt verzekeringen. Er komen 2 polissen, 1 voor 
verhurende en 1 voor niet verhurende eigenaren. Eigen risico nieuwe 
verzekering naar 0 euro, terwijl pakket gelijk blijft. Tarieven gelijk, 
voorwaarden beter. Woningen zijn verzekerd op nieuwe polis vanaf jan 2019. 
Geen aparte rekening, zit in parkbijdrage. Uiteraard kun je altijd iets bij 
verzekeren als je duurdere spullen hebt. Polisvoorwaarden worden z.s.m. op 
site gezet, iedereen kan ze inzien. Dhr. Op het broek vraagt zich af of 
bijverzekeren noodzakelijk is. Roger adviseert polis af te wachten en dan te 
bekijken of extra verzekeren nodig is. Indien nodig kan dit het beste via zelfde 
verzekeraar geregeld worden.  
 

6. Stand van zaken groenvoorziening 
Jos Timmermans zal komende 4 jaar het park onderhoud doen. Hij zal o.a. 
bomen rooien/wortels frezen, bosplantsoenen een beter aanzien geven, 
donkere plekken op het park wegnemen, het Posterbos een meer parkachtige 
uitstraling geven.  
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Er is nu al meer ruimte gemaakt en dit zal de komende jaren over hele park 
gebeuren.  Mevr.  van Treeck (bg 106) vindt dat er veel gekapt is en vraagt 
nog een keer naar de prijs hiervan. 15000 euro per jaar voor kappen en het 
terrein in orde maken daarna. We halen nu weg wat nodig is en kijken 
vervolgens verder of er nog iets nieuws moeten komen, of er nog iets moet 
gebeuren met het gebied. In totaal gaan 460 bomen weg, er zijn dan nog 
genoeg bomen over om Posterbos te heten i.p.v dat een naamsverandering 
in Posterpark noodzakelijk is. Er blijven bospercelen bestaan alleen worden 
ze opener. Hout wordt afgevoerd, dit is verrekend in de prijs van de kap. 
Anders was prijs hoger geweest. Mevr. van Treeck vraagt wie heeft bepaald 
dat er zoveel bomen weg moeten. Deskundige mensen hebben over het park 
gelopen en bekeken waar bomen wegmoeten om andere ruimte te geven 
zich te ontwikkelen. De term Engels landschap die een keer gevallen is, is 
wellicht niet de beste naamgeving. Dhr. Zwarthoed vraagt wat we meer 
krijgen t.o.v afgelopen jaar. Dhr. Janssen geeft aan dat helft van het 
onderhoud naar maaien gaat. Dhr. Timmermans verricht meer onderhoud 
dan dhr. Wassen. Dhr. Ruijten vraagt of iets anders wordt gedaan als niet 
gemaaid wordt.  Bestuur gaat elke 3 maanden aan tafel met dhr. 
Timmermans zodat tijdig gereageerd kan worden als dingen niet goed gaan 
en er kan worden ingespeeld op actuele zaken. Dhr. Op ’t broek wil 2 oude 
beuken behouden bij tennisbaan.  Hier wordt nog eens kritisch naar gekeken. 
  

7. Aanbouw  receptie 
De aanbouw is zo goed als gereed. Ze zijn momenteel  met de vloer en het 
schilderwerk bezig. Financiering (lening) 50000 euro via Rabobank. 
Terugbetaling over 5 jaar verdeeld (elk jaar 10.000 euro).  Dhr. Zwarthoed. 
vraagt zich af waarom we geen hypotheek hebben genomen. Hier is naar 
gekeken maar een hypotheek was niet mogelijk. Het reclamebord is even van 
de gevel maar komt terug op andere plek, niet meer tegen gevel aanbouw. 
Nieuwe aanbouw is over 4 of 5 weken helemaal klaar. Terrein rond receptie 
wordt dan weer netjes gemaakt, opgeruimd en gras gezaaid.  
 
Mevr. Janssen stelt voor op een tv scherm de te koop huizen de revue te laten 
passeren. Reclame uit dorp wellicht ook mogelijk dan. Roger gaat informeren 
naar de kosten hiervan.   
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8. Uitdagingen komende jaren/onderhoud park / woningen 
Park moet beter uit komen te zien. Verbeteren woning nodig, binnen en 
buitenkant (niet verhuur). Verhoogt waarde eigen huis en huizen eromheen. 
Het bestuur gaat hier op toezien. Parkmanager kan tips geven om woning 
beter te laten uitzien en geschikter te maken voor verhuur. We roepen 
iedereen op hieraan  mee te werken.  
  

9. Rondvraag 
Mevr. Kerrebijn (bg 157) vraagt informatie over het zwembad. Komend 
seizoen is het huidige zwembad open. Na seizoen op de schop.  
 
Dhr. Kerrebijn. wil graag weten wat met de vijver gaat gebeuren. Hier moet 
een goede hovenier naar kijken, op dit moment nog geen concrete plannen. 
Voor de uitstraling van het park zou het uiteraard beter zijn als het 
vijvergebied er beter zou uitzien. Dhr. Janssen geeft aan dat dit erg duur is, 
andere projecten zijn nu belangrijker, maar er wordt zodra het budget het 
toelaat zeker naar gekeken. 
 
Dhr. Zwarthoed vraagt naar plannen Aerwinkel, hoe staat het met de 
mogelijke uitbreiding. Volgens dhr. Janssen/ dhr. van Cruchten zijn die er niet 
meer.  
 
De tennisbaan wordt momenteel schoongemaakt en klaargemaakt voor de 
zomer. In toekomst zal deze voorzien worden van nieuwe toplaag.  
 
Dhr. v. Elderen vraagt naar de mogelijkheid gebruik te gaan maken van 
zonnepanelen. De Rabobank staat achter verduurzaming.  Bij nieuw 
zwembad wordt hier zeker gebruik van gemaakt.  
 
10.Sluiting 
Dhr. Janssen dankt voor de bijdrage en wenst iedereen een zonnig middag. 
 
Einde vergadering. 
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Actielijst: 
 
Item: Actie door: Deadline: Klaar 
Nieuwe tarievenstructuur Bestuur 01-09-2019  
Aanbouw receptie Bestuur 01-06-2019 √ 
Verder opknappen receptie Bestuur 01-11-2019  
Nieuw zwembad PM/Bestuur 01-05-2020  
Indeling klassen bungalows/checklist PM/Bestuur 01-01-2020  
Controle emailadressen leden PM 01-07-2019 √ 
Polisvoorwaarden verzekeringen op site PM 01-07-2019 √ 
Verbeteren woningen leden 01-01-2020  
Vijver Bestuur 01-01-2020  
Tennisbaan schoonmaken PM 01-05-2019 √ 

 
 
 

 
 


