
Verslag Algemene Ledenvergadering op 9 april 2021  via Internet / Teams

Aanwezig:  1, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32 en 33.

    Afwezig: 2, 3, 5, 7, 10 mk, 11, 17, 19 en 22

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om circa 20.00 uur.  Dank aan Marinus Ploos 
van Amstel voor het faciliteren van deze vergadering met Teams.

2. Vaststelling agenda.
In verband met de overheids maatregelen inzake het Corona virus is gekozen voor
een beperkte vergadering via internet/Teams. Er zal geen besluitvorming 
plaatsvinden. De noodzakelijke besluiten zijn via email van 22 maart 2021 
voorgelegd aan de leden. Op 2 april 2021 zijnde besluiten vastgesteld en per mail 
van 2 april aan de leden bevestigd. Deze vergadering heeft het karakter van 
informatievoorziening en een ontmoeting.

3. Jaarrekening 2020.
De jaarrekening 2020, met bijbehorende stukken en het verslag van de 
Commissie van Toezicht, is per mail aan de leden gestuurd met het verzoek om 
voor 2 april 2021 te reageren. Hierop is geen afwijzende reactie van de leden 
ontvangen. Daarmee is deze jaarrekening goedgekeurd, het bestuur 
gedechargeerd en kunnen de afrekeningen voor de leden over 2020 worden 
gemaakt en verzonden. Met dank aan de penningmeester c.s. en de leden van de 
Commissie van Toezicht. Dit is per mail van 2 april 2021 aan de leden bevestigd. 
Ter vergadering is er de mogelijkheid om vragen hierover te stellen, waarvan geen
gebruik wordt gemaakt.

4. Pachtcontract
Evert Urbanus geeft aan dat de pachtcommissie aan hem heeft gevraagd om het 
voortouw te nemen in de onderhandelingen met de Gemeente Gera Lario.
Evert geeft de laatste stand van zaken betreffende het pachtcontract weer, waarbij
hij aangeeft  dat hij zich zelf geen grote zorgen maakt over voortzetting van het 
pachtcontract. 
Het huidig pachtcontract stamt uit 2001 en is per 1 januari 2013 automatisch 
verlengd tot 31 december 2021.
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Belangrijke onderwerpen in de huidige situatie zijn de volgende:

a. Mocht de Gemeente met een andere partij dan CV Sole Mio verder willen, is zij 
volgens onze advocaat Bianchi verplicht om de waarde van de opstallen aan ons 
te vergoeden. Dat zal een kostbare, ingewikkelde en tijdrovende zaak voor de 
Gemeente gaan worden.

b. In tegenstelling tot de situatie in 2000 heeft de Gemeente nu EU verplichtingen 
bij het aanbesteden van een nieuw pachtcontract. Voor de correcte uitvoering 
hiervan is de Gemeente onvoldoende geëquipeerd en heeft daarom aangegeven 
daarvoor de hulp in te roepen van UPEL (Unione Provinciale Enti Locale, die hulp 
verleent aan de gemeenten en openbare lichamen)

c. Mocht er een andere partij komen, dan hebben wij de mogelijkheid om dat 
contract te matchen op gelijke condities.

Voortzetting van het pachtcontract hebben wij dan zelf in de hand, maar als wij 
biedingen van derden moeten matchen kan dat duurder uitvallen dan wij zelf voor 
ogen hadden.

Overigens heeft de Gemeente meerdere keren aangegeven verder te willen gaan 
met CV Sole Mio. Echter zijn er gaandeweg allerlei eisen en wensen van de 
Gemeente geweest inzake uitbreiding van aantal bungalows / 
verblijfaccommodaties. Dubbele bungalows en / of appartementen op het 
achterterrein. Daardoor was het geruime tijd onvoldoende duidelijk wat de 
onderhandelingspositie van partijen inhield.
Op 30 juli hebben Evert, Nout en Nathalie een gesprek gevoerd met de 
burgemeester Del Re en geometra Barri van de Gemeente Gera Lario en in dat 
gesprek is duidelijk geworden dat de Gemeente slechts meer geld uit de pacht wil 
verkrijgen en dat alle andere plannen niet relevant zijn.
In dat gesprek is door de Gemeente een uiteindelijk jaarlijks pachtbedrag van 
ruwweg € 300.000,- per jaar, na 30 jaar genoemd. 
Tijdens dat gesprek is afgesproken is dat CV Sole Mio in september 2020 een 
compact voorstel voor een nieuw pachtcontract zal doen.
Binnen de pachtcommissie is hiervoor een voorstel geformuleerd;  een 
pachtcontract voor 50 jaar, beginnend met een bedrag van € 140.000,- per jaar 
met een indexering voor de inflatie (voor 75% hiervan) en een toename van € 
2.000,- per jaar, gedurende de eerste 30 jaren, hetgeen na 30 jaar resulteert in 
een jaarlijks pachtbedrag – zonder inflatiecorrectie - van € 200.000,-  
Dit contract betreft ook het achterterrein (34 en 35) en geeft de Gemeente  
verplichtingen, zoals bijvoorbeeld het in perfecte staat houden van de 
infrastructuur op het park zoals de riolering, een vrij uitzicht en doorgang naar het 
meer en het schoon houden van de oever van het meer.
De Gemeente heeft geen reactie op dat voorstel gegeven. Omdat in ons huidige 
contract staat dat als de gemeente met ingang van 2022 met derden in zee zou 
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willen gaan zij de biedingen van die derden ons zou moeten sturen voor eind 
2020, is besloten om tot in begin 2021 niet te gaan rappelleren.
(Die bepaling is overigens volgens onze advocaat achterhaald door nieuwe 
wetgeving en dus niet meer geldig)

Vervolgens is daarna weer een paar keer contact gezocht met de Gemeente, 
waarop geometra Barri aangaf dat de Gemeente hulp had ingeroepen bij een 
intergemeentelijk samenwerkingsverband (UPEL) om de aanbestedingsprocedure 
te gaan voorbereiden.

Intussen heeft advocaat Bianchi ons aangereikt dat er in Italië eind 2020, inzake 
maatregelen in het kader van Corona, wetgeving van kracht is geworden waarin 
pachtcontracten met betrekking tot staatsgronden (demaniale) automatisch zijn 
verlengd met de duur van 15 jaar, ingaande 31 december 2018. Die wetgeving 
was aanvankelijk ingesteld voor de zeekust, maar is later ook van toepassing 
verklaard op oevers van de meren, voor zover staatseigendom. 
Onze situatie is dat CV Sole Mio het gehele terrein heeft gepacht van de 
Gemeente Gera Lario. Echter niet het gehele terrein is eigendom van de 
Gemeente. 
Een smalle strook grond waarop de eerste rij bungalows (gedeeltelijk) staat is 
eigendom van de staat. De gemeente heeft die gepacht van de Staat en verpacht 
die vervolgens aan ons. Voor deze strook grond is de pacht dan automatisch 
verlengd tot 31 december 2033.
Omdat deze strook grond onlosmakelijk is verbonden met het hoofdterrein, zou  
deze wetgeving (plus 15 jaar) volgens Bianchi ook van toepassing moeten zijn op 
het gehele terrein. Bianchi had daar positieve ervaring mee in een andere 
gemeente aan het meer.
Daarnaast heeft Bianchi aangegeven dat een pachtcontract voor 50 jaren een 
waarde vertegenwoordigt, welke boven de grens van EU aanbesteding (€5,35 
miljoen) uitkomt, waardoor een zware aanbestedingsprocedure verplicht is.
Een pachtcontract voor 30 jaar zou wat betreft de waarde onder deze grens 
kunnen blijven en leidt dan tot een procedure met aanmerkelijk minder zware 
verplichtingen. Daarnaast gaf Bianchi nog aan dat een termijn van maximaal 30 
jaar in Italië gebruikelijk is.
Dat is door Bianchi ook onder de aandacht van de Gemeente gebracht. Daarop 
werd bericht van geometra Barri ontvangen dat hij over onvoldoende competenties
beschikt om dit zelf te behandelen en heeft besloten om deze zaak over te dragen 
aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband UPEL.
Daarna heeft advocaat Bianchi de Gemeente ook geïnformeerd over de 
automatische verlenging met 15 jaar. Daarop is via Bianchi van de Gemeente het 
bericht ontvangen dat de Gemeente een nieuwe secretaris heeft aangesteld, 
dottore Bongini en dat deze het dossier op gaat pakken en er vervolg aan zal 
geven.
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Het laatste bericht is dat dott. Bongini het dossier aan het doornemen is en dat hij 
vervolgens hierover in gesprek met Bianchi zal gaan. Bianchi heeft aan ons 
aangegeven bekend te zijn met dott. Bongini en hij heeft het inzicht dat dott. 
Bongini over de juiste competenties beschikt om de zaak van het pachtcontract, 
voor de Gemeente, af te handelen. 
De eerstvolgende stap zal een gesprek tussen Bianchi en Bongini zijn en dat 
wachten we even af.

5. Bestuursverkiezing
Het voorstel van het bestuur om dhr. Willem Middelburg tot bestuurslid marketing 
te benoemen, is 22 maart 2021 per mail aan de leden gestuurd met het verzoek 
om voor 2 april 2021 te reageren.
Hierop is geen aanmelding van andere kandidaten ontvangen en is Willem 
Middelburg de enige kandidaat voor deze functie. 
Derhalve is besloten dat Willem wordt benoemd als bestuurslid met als 
aandachtsgebied Marketing. Dit is per mail van 2 april 2021 aan de leden 
bevestigd.
Wij wensen Willem veel succes in deze nieuwe functie. 
Vervolgens geeft Willem in het kort weer op welke wijze hij het onderwerp 
Marketing aan wil vatten.

6. Verhuurkantoor 
In de mail van 6 april is voor de ALV, namens bestuur en het Verhuurkantoor, 
informatie verstrekt over de Verhuur in 2020 en 2021.   

7. Rondvraag
Ben Evers (28) geeft aan recent bungalow 28 te hebben gekocht en heeft plannen
voor verbouwing. Echter heeft de Gemeente de hiervoor noodzakelijke vergunning
niet willen geven, zolang er nog geen nieuw pachtcontract is. Evert Urbanus geeft 
aan dat het wellicht een mogelijkheid is om deze casus, in de komende 
onderhandelingen, voor te leggen aan dott. Bongini en op deze wijze trachten  
vergunningen voor verbouwingen te verkrijgen.

Jan Stammeijer (1) bedankt de pachtcommissie en Evert voor vele werk  wat is 
gedaan.  Wel merkt hij op dat eerder was besloten om te gaan voor een 
pachtcontract van 50 jaar en dat er nu ook wordt ingezet voor een contract met 
een duur van 30 jaar . Dat is naar zijn inzicht wel anders. Overigens kan hij zich 
daar wel in vinden, als het leidt tot een nieuw pachtcontract.

Hans Stubbé (4, 29) geeft aan dat ook hij plannen heeft voor verbouwing van 
bungalow 4 en ook hij aanloopt tegen een weigering van een vergunning daarvoor
van de Gemeente. Hij heeft tevens de ervaring dat er geen architect of aannemer 
te vinden is die activiteiten hiertoe wil ontplooien zolang er geen vergunning van 
de Gemeente is. Hij sluit zich aan bij het voorstel van Evert om dit in te brengen in 
de onderhandelingen met dott. Bongini.
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Pieter de Vries (9) vraagt of de extra schoonmaakkosten in 2020 verband houden 
met Corona maatregelen. Er is hierdoor een verplichting om bij wisseling van 
gebruikers de bungalow te desinfecteren, hetgeen leidt tot deze extra kosten.

Gerard Vesseur (18) vraagt naar de situatie van onze beheerders Nathalie en 
Richard. Richard heeft aangegeven hersteld te zijn en vrijwel alle werkzaamheden
weer te kunnen uitvoeren, met uitzondering van de lichamelijk bijzonder zware 
werkzaamheden zoals het snoeien van de haag. Het bestuur heeft de 
mogelijkheid geboden om hiervoor de betaalde hulp in te zetten. Dat wordt per 
situatie bezien. Nathalie heeft pas het overlijden van haar vader meegemaakt en 
nu is haar moeder ziek. Daartoe gaat zij enkele malen naar Nederland. Dat heeft 
voor het park weinig consequenties nu Richard volledig beschikbaar is en er maar 
twee bewoners op het park verblijven.

Jan Stammeijer geeft tenslotte een sfeerimpressie van Sole Mio, nu hij zich daar 
bevindt. Omdat het daar al donker is kan hij helaas geen beelden van de Monte 
Legnone tonen. Het weer is daar overdag beeldschoon en ‘s avonds nog wel wat 
fris.

                8. Sluiting 20.38 uur.
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