
Verslag van de ledenvergadering van de Coöperatieve Vereniging van Bungalowgebruikers 
in het park “Sole Mio” U.A..

Vrijdag: 11  oktober 2019 
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Biltsche Hoek te De Bilt

Aanwezig zijn de leden: 1 (telefonisch), 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 
en 32
De volgende leden hebben een volmacht afgegeven: 3, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 31 en 33
Afwezig zonder machtiging zijn de leden: 2, 7, 16, 22, 28 en 30

1. Opening
De voorzitter heet eenieder van harte welkom op deze ledenvergadering.

2. Vaststellen verhuurprijzen 2020
Het voorstel is meegestuurd in de bijlage bij de agenda.
Overwegingen welke gehanteerd zijn bij dit voorstel zijn de volgende:
Er is uitgegaan van een algemene verhoging van 2% m.u.v. de eerste en de laatste 
week. De prijzen hiervan blijven gelijk maar die weken worden nauwelijks geboekt. 
Daardoor kan  wel de "VANAF PRIJS" op de website van EUR 430 (4P) en EUR 490 
(6P) worden gehandhaafd. De weken 15 (met Goede Vrijdag) en 16 (Pasen) zijn voor
Duitsers interessant en daarom is de prijs daarvan iets meer verhoogd. 
De weken 18 en 19 zijn de meivakantie weken in Nederland, daarom zijn ook deze 
prijzen iets meer verhoogd. Week 21 bevat Hemelvaart en het weekend van week 21 
en 22 is bij Zwitsers populair. Week 23 is Pinksteren, bij Duitsers populair. Vandaar 
zijn de prijzen van die weken wat verhoogd. De  prijzen in het hoogseizoen zijn 
beperkt verhoogd. In rood afgedrukt staat de voorgestelde verhoging voor 2020. 
Voor 2020 wordt uitgegaan van 31 verhuurweken (dus één meer dan in 2019) 
beginnend op 28 maart en eindigend 31 oktober. 

Na deze toelichting wordt het voorstel in stemming gebracht en er zijn enkel voor 
stemmers en geen enkele tegen stem, waarmee het voorstel wordt aangenomen.

3. Aanstellen Verhuurkantoor
Ter vergadering wordt toegelicht dat in het Huishoudelijk Reglement staat vermeld 
dat het Verhuurkantoor bij een lid dient te worden belegd en het bestuur was er van 
uit gegaan dat via het huwelijksgoederenrecht Els van Veen als lid kon worden 
aangemerkt. Deze interpretatie bleek nadien niet geheel juist. Lidmaatschap nummer 
3 wordt ingevuld door Mike van Veen, echtgenoot van Els. Voorgesteld wordt om het 
Verhuurkantoor nu bij Mike van Veen te beleggen en dat de werkzaamheden hiervoor
in hoofdzaak door Els van Veen zullen worden uitgevoerd. In de ALV van maart 2020
zal het bestuur een update van het Huishoudelijk Reglement, waarin ook dit punt zal 
worden opgelost, voorleggen. Na akkoord hierop door de ALV zal het Verhuurkantoor
dan ook formeel bij Els van Veen worden belegd.
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Els kon door eerdere afspraken deze avond helaas niet aanwezig zijn in deze 
vergadering. 
Zij zal zich presenteren alsmede de eerste verhuurresultaten in de ALV in Maart 
2020. Door het bestuur wordt een toelichting gegeven op de cv en het met Els 
gevoerde gesprek.
Door het bestuur wordt tevens toegelicht dat  drie kandidaten zich hebben gemeld en 
ook allen een gesprek hebben gehad met het bestuur. Het bestuur is van mening dat 
alle drie de kandidaten de werkzaamheden van het Verhuurkantoor zouden kunnen 
uitvoeren, echter is de voorkeur uitgesproken voor een kandidaat uit de jongere 
generatie. Deze is bekend met de media waarmee wordt gecommuniceerd met de 
markt en ook van de dezelfde leeftijdscategorie is als de grootste populatie huurders. 
Dit alles om maximaal op de toekomst te zijn voorbereid met ons Verhuurkantoor.
De vergadering vraagt naar de optie om het verhuurkantoor bij de beheerders te 
beleggen. Daarop wordt aangegeven dat Verhuurkantoor en Beheer beide de 
belangrijkste bouwstenen vormen van de exploitatie van ons park. In het verleden is 
ervaren dat zowel beheerders als Verhuurkantoor vrij plotseling afscheid kunnen 
nemen. Als beide taken bij dezelfde mensen is belegd loopt de Vereniging een vrij 
groot risico als er plotseling wordt gestopt. Daarnaast is het bestuur van mening dat 
het takenpakket van de beheerders geheel gevuld is en dat de uitvoering van het 
Verhuurkantoor daarin onvoldoende ruimte heeft.

Na deze toelichting wordt het voorstel in stemming gebracht en er zijn enkel voor 
stemmers en geen enkele tegen stem, waarmee het voorstel wordt aangenomen.

4. Stand van zaken pachtcontract.
De voorzitter geeft een toelichting op de samenstelling en werkzaamheden van de 
pachtcommissie en op de chronologische volgorde van ondernomen activiteiten en 
gesprekken. Vervolgens wordt dit inhoudelijk aangevuld door de leden van de 
pachtcommissie.

In het kader van de procedure van de openbare aanbesteding dient de Gemeente 
een vooraankondiging (Avviso) op te stellen en te publiceren. Zij geeft aan daarvoor 
onvoldoende kennis in huis te hebben en verwacht van de Coöperatieve Vereniging 
Sole Mio (CV) inzet en bijdragen daarvoor. Gesprek met advocaat Bianchi heeft het 
inzicht verschaft dat het voor de CV streng verboden is om zich te mengen in de 
procedure van de aanbesteder, de Gemeente. Tevens heeft Bianchi aangegeven dat 
in geval einde van het pachtcontract de Gemeente verplicht is om de opstallen van 
de CV te kopen. Dat is bij wet geregeld en gaat voor andere afspraken in contracten.

In het huidig pachtcontract is geregeld dat de CV, eventuele hogere bieders kan 
matchen. 
Binnen de pachtcommissie is de conclusie getrokken dat het opstellen en publiceren 
van de Avvisso de eerste stap dient te zijn. De CV mag zich daar niet mee bemoeien 
en wacht af wanneer de Avviso komt en wat de inhoud daarvan zal zijn. Bianchi heeft
de Gemeente een brief gestuurd met de vraag wanneer de Avviso komt. Bianchi gaat
informeel contact opnemen met de advocaat van de Gemeente (Ambrosini) om te 
weten hoe ver de Gemeente is en om te onderzoeken of er op informele wijze invloed
uit kan worden geoefend.
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Mocht de Gemeente niet tijdig met de Avviso komen, dan blijft het huidig contract 
geldig, totdat de Gemeente met de Avviso komt.

Inmiddels hebben voorzitter en secretaris in hun overleg met de Gemeente ook 
aangegeven dat de CV zich niet met de procedure van de Gemeente mag en gaat 
bemoeien. 
Dat leverde bij de behandelend ambtenaar (dhr. Barri) vrij veel spanning op en deze 
heeft herhaaldelijk aangegeven dat de CV in de persoon van Bianchi een advocaat 
heeft, die ongeschikt zou zijn voor deze werkzaamheden. Dhr. Barri heeft nogmaals 
benadrukt dat de Gemeente van de CV een investeringsplan wil zien met minimaal 
het dubbele aantal bungalows.
Binnen de pachtcommissie is de conclusie getrokken dat het nu weinig zinvol is om 
een investeringsplan te gaan presenteren. Significante vergroting van het aantal 
verblijf accommodaties past niet in het huidig bestemmingsplan en de Gemeente 
dient haar wensen kenbaar te maken in het Avviso, Zodra dat er is kan de CV een 
gericht investeringsplan maken. Het reeds verzamelde materiaal blijft daartoe intern 
bij de CV bewaard.

In 1999/2000 was er ook een openbare aanbesteding. Echter lijkt de procedure nu 
meer geavanceerder. Ook is er nu sprake van een controle op de inschrijvingen door 
een anti corruptie team.
Verder wordt aangegeven dat naast de prijs ook kwalitatieve factoren van belang 
kunnen zijn en dat het aan is te bevelen om een inschrijving ook in kwalitatieve zin 
adequaat te doen zijn. Op zich kan dat, maar is erg afhankelijk van hetgeen de 
Gemeente in de Avviso van de inschrijvende partijen gaat vragen. Daar zal de CV 
zich dan op moeten richten.

Ingebracht wordt dat het ook interessant kan zijn om het terrein van ons park te gaan 
kopen. Op zich is dat een mogelijkheid, maar het is nu beter om het aantal opties 
beperkt te houden om te voorkomen dat het voor andere partijen te aantrekkelijk 
wordt.

Desgevraagd wordt aangegeven dat de termijn van een nieuw contract ook in de 
Avviso zou moeten staan. In 2012 was er met de Gemeente overeenstemming over 
een contract met een duur van vijftig jaar.
De optie om met een lagere pachtprijs dan de huidige in te schrijven wordt genoemd. 
Echter zou dat wellicht spanning zetten op de goede relatie met de Gemeente.

Geconcludeerd wordt dat de positie van de CV inzake dit dossier vrij sterk is. De 
Gemeente zal bij een niet verlengen de opstallen moeten kopen, hetgeen een 
behoorlijke financiële drempel betekent. Een andere partij dient direct een going 
concern te creëren om de pachtprijs op te kunnen brengen.

De CV heeft het recht om de hoogst biedende te matchen. Overigens kan dat wel 
impact hebben op de omvang en bedrijfsvoering van het park.
Enig risico zit in de optie dat de Gemeente vertraagt met de Avviso en dat er 
daardoor een ‘slepende” situatie kan ontstaan. Om dat te voorkomen schrijft Bianchi 
de Gemeente een brief, waarin wordt aangedrongen op een voortvarende aanpak.
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Conclusie is dat de CV op dit dossier in control is. Benadrukt wordt dat de verstrekte 
informatie gevoelig is in de onderhandelingen met de Gemeente en dat de leden hier 
zorgvuldig mee om dienen te gaan.

5. Rondvraag
Desgevraagd wordt aangegeven dat bij schenking van het lidmaatschap aan 
kinderen geen ballotage aan de orde is. Dit is geregeld in de Statuten.

Desgevraagd wordt aangegeven dat het bezit van het lidmaatschap aangegeven 
dient te worden voor de Inkomstenbelasting. De wijze waarop dat gaat zal individueel 
worden uitgelegd.

6. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering en nodigt aanwezigen uit voor een bezoek aan de 
bar.

4


