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Van de bestuurstafel

De belangrijkste "tafel" was afgelopen dinsdag in "De Open Hof".
De beslissende stem binnen een vereniging is tenslotte de ALV.

Belangrijkste agendapunten:

● Begroting 2023
● Tarieven 2023
● Voorstel toekomst D4S
● Verandering statuten en reglementen in gang zetten
● Toegang tot de Algemene Ledenvergadering voor bewoners die geen lid zijn

van de Vereniging van Eigenaren Golf Residentie Dronten.

Door omstandigheden (aftreden oud bestuur en aantreden nieuw bestuur) was het
onmogelijk om de Begroting 2023 in een eerder stadium aan de ALV voor te
leggen. Dat is niet fraai, het gebeurt hopelijk ook niet meer, maar dit was wel een
feit.

De door het nieuwe bestuur voorgestelde Begroting werd door de ALV
goedgekeurd. De Begroting kent een stijging van 5% en dat is, gezien de inflatie in
2022 (CPI van 10%), alleszins redelijk.
Voor de bijdrage door bewoners/leden VVE aan beheer en onderhoud betekent
dat een tarief van €1913,00.

We hebben te maken met een aantal bewoners dat geen lid meer is van de VVE.
Voor hen is het duidelijk dat ze minder moeten betalen, anderen zijn van mening dat
het juist meer moet zijn. Dat heeft alles te maken hoe de kosten en opbrengsten
worden verrekend.
Het bestuur is zich bewust van de gevoeligheid van deze discussie. Daarom is het
voorstel gedaan om in deze, op dit moment, geen onderscheid te maken.



Aan de vergadering is verteld dat dit verschil van inzicht kan leiden tot een
procedure, in welke vorm dan ook. Omdat uiteindelijk helderheid moet komen over
de feitelijke juridische status van één en ander.
Voorkeur is om er met elkaar in overleg uit te komen en dit te voorkomen.

Voor het VVE gedeelte van de verschillende tarieven binnen het golf gebeuren
betekent dat een stijging van 4%.

Het voorstel van het bestuur om de exploitatie van D4S op korte termijn, in zijn
geheel, over te dragen aan een exploitant mocht rekenen op bijna algemene
instemming.
Consequentie van dit besluit is dat in de loop van dit jaar de bijdrage vanuit de VVE
naar de exploitatie van D4S naar nul euro gaat.
De nieuwe exploitant doet het voor eigen rekening.
Wel blijft er per jaar een bedrag van ongeveer € 4000 nodig voor beheer en
onderhoud van het pand.
Voor de VVE betekent het dat er jaarlijks een kostenpost van meer dan € 30.000
euro verdwijnt.

Het voorstel om het bestuur de ruimte te geven om statuten en reglementen aan
te passen aan de huidige wetgeving en realiteit werd ondersteund.

Het voorstel van het bestuur om niet leden van de VVE (maar wel bewoners)
toegang te geven tot de ALV (zonder stemrecht maar wel met spreekrecht) leidde
tot discussie.
Uiteindelijk volgde een grote meerderheid de argumentatie dat we alles wat we
kunnen doen moeten proberen om weer tot elkaar te komen.

Allard


