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

Vrijdag: 2 december 2022 
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Biltsche Hoek te De Bilt

  Aanwezig zijn de leden  1,3,4,6,8,9,11,12,13,14,15,16,18,20,21,23,25,27,28,29,30 en 32  

  Afwezig met kennisgeving zijn de leden  2, 5, 7, 10,17,19, 31 en 33. 
 
  Afwezig zonder kennisgeving zijn de leden 22, 24 en 26

1. Opening.
Onderstaande leden hebben hun afwezigheid gemeld.
Mw. Westhoff (2) geen machtiging
Dhr. Mahu (7) machtiging dhr. Mahu jr.  
Dhr. Velgersdijk (17) geen machtiging
Mw. Stubbé (5) machtiging dhr. H. Stubbé  
Dhr. Visch (31) machtiging dhr. Knopers  
Dhr. Kaufman (10) geen machtiging 
Mw. van Amelsvoort (33) machtiging mw. Kint
Dhr. Kappelle (19) geen machtiging

Dhr. Stammeijer (1) is via teams aanwezig.

2. Mededeling, ingekomen stukken en inventarisatie rondvraag.
Er zijn geen mededeling. Wel ingekomen stukken:
Mw. de Vries (14) vragen inzake voorkeursboeking
Dhr. Groot (25) meerdere vragen
Dhr. P. de Vries (9) vragen welkom huurders, bedlinnen, kosten advocaat
Mw. L. Verweij (3) vragen pachtcontract en waarde bungalows
Deze vragen worden bij betreffende agendapunten behandeld.

3. Vaststelling notulen vergadering d.d. 11 oktober 2019 en 4 april 2021.
Beide notulen worden conform vastgesteld.

4. Terugblik 2022 en vooruitblik 2023 (voorzitter).
Het verhuurseizoen 2022 is een mooi verhuurseizoen geweest, welke een goede omzet heeft 
gegenereerd. Wel was er sprake van hoge temperaturen en extreme droogte. Hierdoor was 
er een bijzonder lage waterstand in het meer en had de beplanting op het park erg te lijden. 
Er zijn enkele maatregelen getroffen om de beplanting van water te voorzien en deze 
maatregelen zullen volgend jaar worden uitgebreid.
In juni is er in Gera Lario een nieuwe burgemeester gekozen. Er zijn pogingen geweest om 
contact met hem te leggen, maar dat is nog niet gelukt omdat hij aangaf erg druk te zijn met 
maatregelen in het dorp.
Binnen de beheerders woning zijn een aantal aanpassingen gedaan om de bewoonbaarheid 
te actualiseren en wat isolatie tegen de winterkou aan te brengen.
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Mw. Verweij, dhr. Groen en Nathalie hebben bungalow 35 aan de binnenkant fors 
aantrekkelijker ingericht, waarmee het niveau van deze bungalow flink werd verbeterd en 
deze weer voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen.
Er is een afvaardiging van het bestuur naar de uitvaart van de moeder van Nathalie geweest.
Het initiatief tot de themaweken heeft weinig respons opgeleverd en binnen de 
marketingcommissie zullen andere initiatieven worden onderzocht.
De verwachting voor 2023 wordt gedomineerd door de het willen bereiken van een nieuw 
pachtcontract. Belangrijke investeringen in park en bungalows wachten daarop. 

5. Toelichting op de verhuur 2022.
De verhuur resultaten worden gepresenteerd en zijn in de bijlage van dit verslag opgenomen. 
In 2022 waren er vrij veel nieuwe huurders, welke met name belangstelling hadden voor de 
bungalows aan de voorkant en de recent gerenoveerde bungalows. Hieruit blijkt dat een 
investering in de bungalow resultaat in de verhuur geeft.
De website biedt ook de mogelijkheid om foto’s op te nemen van de eigen bungalow om deze
te presenteren aan potentiële huurders.
De verhuur wordt nu ondersteund door het programma Salesforce, hetgeen prima werkt. Dit 
programma biedt tevens de mogelijkheid om op eenvoudige wijze inzicht te verkrijgen in de 
samenstelling van ons bestand aan huurders.
De verhuur 2023 is gestart en de weken 29 t/m 31 zijn volledig verhuurd en de weken 28, 32 
en 33 voor 80%.
De verhuur in september stemt hoopvol, echter blijkt de verhuur in het voorseizoen nog lastig 
te zijn.
Al met al is er een goede start met nu reeds 129 boekingen, waarvan  43 nieuwe huurders. 
Door de hogere verhuurprijzen stijgt de omzet in geld hoger dan het aantal boekingen.

6. Toelichting Inspectiecommissie, vaststellen Inventarislijst.
Mw. de Vries doet verslag van de aanpak en bevindingen van de Inspectiecommissie (IC). Zie
het verslag in de bijlage.
Dhr. Bénard is gestopt met zijn werkzaamheden voor de Inspectiecommissie en wordt 
bedankt voor zijn jaren lange inzet hiervoor. 
Bij de inspectie van oktober j.l. hebben mw. Groot en dhr. Velgersdijk geparticipeerd.
Vanuit de inspectiecommissie wordt aandacht gevraagd voor het schoonmaken van de 
voegen in de badkamers en de ramen. 
Tevens is er aandacht nodig voor de situatie dat de verschillen in kwaliteit van de bungalows 
toeneemt.  Dit is onderwerp voor de inspectiecommissie/kwaliteitscommissie en het bestuur.

In twee bungalows is code  rood geadviseerd door de IC en is dit overgenomen door het 
bestuur. Inmiddels zijn in één bungalow de vereiste verbeteringen in gang gezet, waardoor 
deze weer op groen is gezet.
Inzake moment van inspectie zal voortaan worden gekozen voor het einde van het 
verhuurseizoen en zal worden nagestreefd om de resultaten daarvan aan de leden te 
communiceren voorafgaand aan de start van de verhuur voor komend seizoen (oktober/ 
begin november)
In sommige keukens is er geen ruimte voor een standaard vaatwasser en is gekozen voor 
een smalle/kleinere uitvoering. Dit zal worden getolereerd totdat deze keuken wordt 
vervangen.
De inspectiecommissie stelt voor om bij elke bungalow minimaal één zonnescherm (aan te 
brengen bij de woonkamer en/of keuken) verplicht te gaan stellen. 

2



Dat mag bij een zes persoon bungalow ook een zonnescherm voor slaapkamer 3 zijn. Dit 
voorstel wordt in stemming gebracht en de vergadering stemt hiermee in. 
Voor 2023 wordt de aanwezigheid van minimaal één zonnescherm dus een aanbeveling en 
voor 2024 wordt het een verplichting. Een en ander zal aan de inventarisatielijst worden 
toegevoegd.
De inventarisatielijst zal nog een keer doorgelopen worden waarbij ook de opmerkingen van 
dhr. Groot meegenomen gaan worden. Een voorstel met de aanpassingen zal aan de leden 
worden voorgelegd.
Het bestuur gaat  over van een inspectie aan de hand van het huidige overzicht naar een 
kwaliteitsbeoordeling van de bungalow op een aantal punten die van belang zijn voor de 
kwaliteit.

7. Streamen TV via Chrome cast ipv Canal Digitaal en schotel.
Dhr. Ploos van Amstel geeft een mogelijkheid tot besparing op kosten voor Canal Digitaal 
(abonnement maandelijks met kosten Euro 21,95 tot Euro 36,95)  voor tv ontvangst. Veel 
nieuwe tv’s zijn reeds Smart tv of hebben voorziening voor een Chromecast. Daarmee kan 
vanaf de mobiele telefoon of tablet tv worden gestreamd (wifi) naar de tv in de bungalow. 
Daarvoor kan dan het bestaande Ziggo, KPN, Netflix of gelijkwaardig abonnement van de 
huurder of eigenaar worden gebruikt. Besloten wordt dat hij hier verder onderzoek naar doet 
en een voorstel gaat maken voor de leden.

8. Actualisatie en vaststelling van het Huishoudelijk Reglement.
Dankzij de inzet van dhr. Urbanus ligt er een geactualiseerd Huishoudelijk Reglement voor. 
Naar aanleiding van enkele vragen hierover zullen er nog wat beperkte aanpassingen worden
gedaan en zal het gerede HHR worden meegestuurd met de notulen van deze ALV. Via mail 
kan dan goedkeuring van het HHR volgen en wordt dit nieuwe HHR van kracht. Het 
goedgekeurde HHR heeft beperkte impact op de bijlage met variabelen en tarieven. Deze zal 
vervolgens ook worden geactualiseerd.

Desgevraagd wordt uitgelegd dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid op het park 
expliciet dient te worden belegd. Vervolgens is het bestuur er voor verantwoordelijk dat 
benodigde veiligheidsmaatregelen dienen te worden geïmplementeerd.
Inzake de vaststelling van de vergoeding van het verhuurkantoor wordt uitgelegd dat het HHR
en de ALV de kaders hiervoor bepalen. Binnen deze kaders is er voor het bestuur de ruimte 
om de hoogte van de vergoeding te actualiseren en te maximaliseren in relatie tot de 
hoeveelheid werk en kosten. Door bijvoorbeeld het gebruik van Salesforce worden veel 
handelingen geautomatiseerd uitgevoerd. Het is de taak van het bestuur om dit voordeel te 
effectueren en zich daarover te verantwoorden in de jaarrekening aan de ALV. Eerder is een 
scheiding aangebracht tussen:
- het ontvangen, plannen en vastleggen van verhuur
- de verhuuradministratie
- de marketing van ons park.

 De ALV stemt in met het voorstel vanuit het bestuur om de vergoeding voor het 
verhuurkantoor voor het verhuurseizoen 2023 te verhogen naar maximaal EUR 11.000,--
Via mail kan vervolgens goedkeuring van het HHR volgen en wordt dit nieuwe HHR daarna 
van kracht. 
Dank aan dhr. Urbanus voor zijn werkzaamheden hiervoor. 
Het goedgekeurde HHR heeft beperkte impact op de bijlage met variabelen en tarieven. Deze
zal vervolgens ook worden geactualiseerd.
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9. Pauze.

10. Juridische zaken betreffende het Pachtcontract, Pachtcommissie.
Het recente pachtcontract is afgelopen op de einddatum 31-12-2021. Voor 2022 heeft het 
bestuur besloten om het pachtbedrag te indexeren en te betalen. De Gemeente heeft deze 
betalingen niet geweigerd en het park is door ons in 2022 gebruikt als in de voorgaande 
jaren. Op basis van de van toepassing zijnde EU wetgeving dient de gemeente  als eigenaar 
van de grond initiatief te nemen tot een openbare aanbesteding om te komen tot een nieuw 
pachtcontract. Desgevraagd wordt aangegeven dat een onderhandse verlenging van het 
pachtcontract niet mogelijk is. Gezien de waarde van het pachtcontract dwingt de EU 
wetgeving  tot een openbare aanbesteding. 
In deze aanbesteding kan, op basis van de afspraken met de gemeente, Sole Mio ten alle 
tijde het hoogste bod van derden matchen. Tevens is er sprake van compensatie van de 
opstallen in geval de Gemeente de pacht met Sole Mio niet voort wil zetten. Dit werkt 
beperkend voor mogelijk andere partijen, omdat de Gemeente deze compensatie aan hen zal
willen doorberekenen
Ondanks mondelinge en schriftelijke aansporingen door bestuur, pachtcommissie en 
advocaat is de Gemeente nog niet in actie gekomen tot een start met de aanbesteding.
Inmiddels is er een nieuwe burgemeester gekozen (dhr. Mella) en deze heeft van onze 
advocaat ook een dossier overzicht en voorstel ontvangen om te komen tot een actie inzake 
de aanbesteding van het pachtcontract.
Desgevraagd wordt uitgelegd dat compensatiebedragen, als het daarvan komt, worden 
vastgesteld door taxateurs in opdracht van de partijen. Ook wordt aangegeven dat vernomen 
is dat de Gemeente voor een periode van tien jaar wil verpachten. In dat geval wordt de 
drempel van compensatiebedragen lastiger en zal de bereidheid tot een hogere pacht prijs 
temperen.
Desgevraagd wordt bevestigd dat er inmiddels vrij veel kosten zijn gemaakt aan de advocaat 
Bianchi. In de jaarrekening over 2021 is op basis van het aflopen van het pachtcontract de 
geactiveerde juridische kosten verrekend. Voor 2022 betekent dit dat de in 2022 uitgegeven 
juridische kosten worden verrekend. De vergadering vraagt zich af wat er voor dat geld in al 
die jaren is gedaan en waarom de pachtcommissie niet eerst in gesprek gaat met de 
gemeente om tot een overeenkomst komt op hoofdlijnen te komen. Vervolgens zou dat 
juridisch kunnen worden geregeld. Voorgesteld wordt om gewoon eens met de Gemeente te 
gaan koffiedrinken om in gesprek te komen. Vanuit de  pachtcommissie is aangegeven dat er 
meerdere gesprekken zijn geweest met de Gemeente, maar dat zij inhoudelijk niet in zijn 
gegaan op een nieuw contract, omdat zij eerst de procedure van de openbare aanbesteding 
dienen te starten, alvorens te kunnen komen tot een nieuw contract. 
De nieuwe burgemeester heeft aangegeven eerst interne kwesties in de Gemeente op te 
gaan lossen alvorens toe te komen aan een nieuw pachtcontract.
Wat de inzet van Bianchi betreft is in de vergadering aangegeven dat de situatie rond het 
pachtcontract ingewikkeld is en specifiek Italiaans recht. Zonder gebruik van een deskundige 
Italiaanse advocaat is het risico op een verkeerde aanpak te groot. Het is uiteraard mogelijk 
om een second opinion te regelen, echter is de verwachting dat de uitkomst hiervan niet veel 
zal verschillen van de huidige inzichten. Zekerheden en onzekerheden in dit dossier zijn al in 
kaart gebracht. 
Door de ALV worden ideeën geopperd voor een soort kerstpakket voor de Burgemeester/ 
Gemeente, om hiermee wat meer in contact te komen. 
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Op zich is dat een positief idee, maar de pachtcommissie verwacht  dat dit op het proces en 
inhoud van een nieuw pachtcontract beperkt effect zal hebben.
Ook de suggestie van de vergadering om een externe onderhandelaar, met goede kennis van
de talen, te zoeken wordt door de pachtcommissie als niet wenselijk gezien, omdat de 
introductie van een nieuwe onderhandelaar door de Gemeente naar verwachting niet zal 
worden geapprecieerd
De pachtcommissie komt op korte termijn bijeen om mogelijke acties en onvrede bij de leden 
te  bespreken.

11. Parkbeheer.
Er zijn signalen ontvangen over rommelige situaties in het park. Deze zijn ook geconstateerd 
in de management walk around. Aan beheer is een gedetailleerde lijst met werkzaamheden 
voor deze winter opgedragen. Op de uitvoering vindt actieve monitoring plaats. Het bestuur 
geeft aan blij te zijn met opmerkingen die zij van leden ontvangt over de toestand op het park 
en kan deze goed gebruiken voor de aansturing van de werkzaamheden. Graag continueren.

12. Commissies
- verslag Commissie infrastructuur en Park.

            Het strand is opgeruimd en ziet er vrij schoon uit. Wel komt er na een forse regenval altijd 
weer nieuw hout aangespoeld. Ook dit wordt dan weer opgeruimd.
De toegang van het peuterbadje dient te voldoen aan eisen inzake veiligheid. De smid 
(buurman) heeft opdracht gekregen om het hekwerk daarop aan te passen.
Achter 34 is inmiddels een berg groen afval verzameld. Het afvoeren hiervan is lastig en duur.
Er is een motorzaag en hakselaar aangeschaft, waarmee Richard dit hout klein maakt en op 
het park gaat gebruiken.
De garage van 35 en de stalling is opgeruimd.
In bungalow 34 (of wat daarvan nog over is) staan fietsen en andere spullen van een aantal 
leden opgeslagen. De bouwkundige staat van deze bungalow is dermate slecht dat bij 
betreding risico’s worden gelopen. 
Betreffende leden wordt verzocht om deze spullen voor het eind van 2023 daar weg te halen. 
Op termijn wordt de beschikbaarheid van extra bergruimte voorzien, indien er een nieuw 
pachtcontract is.
Ten aanzien van de manden met wasgoed bij de receptie wordt aanbevolen om dit 
wasgoed door de schoonmakers op te halen bij de bungalows, zodat het bij het washok 
gebracht kan worden. Dit kan eventueel worden gecombineerd met een controle bij vertrek 
van de huurders. 
Tevens wordt voorgesteld om de verhuurde linnenpakketten niet meer bij de receptie mee te 
geven, maar gereed te leggen in de bungalow.  Het bestuur zal trachten dit in de 
werkzaamheden te integreren.
Geadviseerd wordt om in onze communicatie de term ‘huurders’ te vervangen door de term 
‘gasten’, hetgeen wat vriendelijker overkomt. 
Afgesproken wordt dit te doen.

- verslag Commissie marketing.
De commissie marketing is anderhalf jaar geleden onder aansturing van dhr. Middelburg 
gestart. Er is een marketing plan opgesteld en aan de uitvoering hiervan gewerkt. Er ligt 
echter ook nog veel werk in het verschiet. Op de themaweken is weinig response geweest. 
Dat zal niet in deze vorm worden voortgezet. 
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De aanpassingen en uitbouw van de website zijn succesvol verlopen. De communicatie met 
de leden verloopt nu via de website.  Er wordt periodiek een nieuwsbrief uitgestuurd. 
Wel is het noodzakelijk dat hiervoor copy wordt geleverd. Wie daarvoor onderwerpen heeft, 
wordt van harte uitgenodigd om dat te leveren.
Naast de website is het programma Salesforce operationeel gemaakt. Hierin zijn alle 
klantgegevens opgenomen, zodat deze actief kunnen worden benaderd. 
Naast de gegevens van de huurders zijn ook de gegevens van familieleden en kinderen 
opgenomen, zodat ook zij in de mailings kunnen worden meegenomen. 
In 2023 zullen ook de boekingen in Salesforce plaatsvinden. De informatievoorziening aan de 
leden zal dan ook gaan plaatsvinden in de formats van Salesforce.
Er wordt nog gewerkt aan een module waarin de leden de verhuur van hun eigen 
bungalow actueel in kunnen zien.
De website biedt ook een mogelijkheid om foto’s van de eigen bungalow beschikbaar te 
maken voor (potentiële) huurders. Een aantal eigenaren heeft hiervan reeds gebruik gemaakt 
en diegene die dat nog niet heeft gedaan wordt daartoe uitgenodigd. Voor informatie hierover 
wordt verwezen naar de website.
Dhr. Stammeijer geeft aan dat een familielid van hem de mogelijkheid heeft om op 
professionele wijze foto’s en foto presentaties te maken.

13. Benoeming Bestuur.
Bestuursleden Mw. L. Verweij (PR) en de heren M. Ploos van Amstel (penningmeester), H. 
Knopers (secretaris) en N. den Boer (voorzitter) zijn in 2018 herkozen voor een periode van 
drie jaren (2021). De heer T, Groen (Infrastructuur en Park) is in 2020 herkozen voor een 
periode van 3 jaren (2023). De heer Middelburg is in 2021 gekozen voor een periode van 3 
jaren (2024).
In verband met de Corona maatregelen heeft er tot op heden geen volledige 
bestuursverkiezing plaatsgevonden. Derhalve is nu de herverkiezing van Mw. L. Verweij en de
heren M. Ploos van Amstel, H. Knopers en N. den Boer aan de orde. Zij stellen zich allen 
beschikbaar voor herverkiezing voor een periode van drie jaren (2025). Er hebben zich geen 
andere kandidaten hiervoor aangemeld en er wordt conform voorstel besloten.

14. Benoeming Commissie van Toezicht.
Op grond van artikel 24 lid 1 letter b van de Statuten dient jaarlijks door de Algemene 
Ledenvergadering de Commissie van Toezicht voor het lopende jaar te worden 
samengesteld. De huidige Commissie van Toezicht is samengesteld uit de heren Urbanus, 
Schmidt en Ketellapper. Alle leden van de commissie hebben aangegeven beschikbaar te zijn
voor toezicht van jaarrekening 2022. Besloten wordt om dit te continueren.

15. Benoeming Ballotage commissie.
Op grond van artikel 24 lid 1 letter e van de Statuten dient jaarlijks door de Algemene 
Ledenvergadering de Ballotagecommissie te worden benoemd.
De ballotagecommissie bestaat uit de heren de Vries, Urbanus, Ketellapper, Vesseur en 
Kappelle. Besloten wordt om dit te continueren.

16. Benoeming Inspectiecommissie.
De inspectiecommissie bestaat momenteel uit mw. de Vries. Dhr. Bénard heeft in het voorjaar
2022 aangegeven te willen stoppen als lid van de Inspectiecommissie. Mw. Kint is door het 
bestuur bereid gevonden om ook in deze commissie deel te nemen. Zoals bij agendapunt 6 is
aangegeven is het bestuur voornemens om de Inspectiecommissie om te vormen naar een 
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kwaliteitscommissie. In 2023 wil het bestuur hieraan vorm geven. Dit zal gaan leiden tot een 
verandering in de aanpak van de jaarlijkse inspectie en een aangepast rapport van de 
kwaliteitsbeoordeling van elke bungalow.

17. Benoeming Commissie Infrastructuur en Park.
Deze commissie bestaat uit de leden T. Groen, Mw. L. Verweij, E. Urbanus en J. Velgersdijk. 
Besloten wordt om dit te continueren.

18. Vaststelling financieel mandaat bestuur.
Op grond van artikel 14 lid b van de Statuten dient jaarlijks door de Algemene 
Ledenvergadering het bedrag te worden vastgesteld waarboven door het bestuur geen 
verplichtingen, vallende buiten de vastgestelde begroting, mogen worden aangegaan zonder 
toestemming van de ledenvergadering. Het bestuur stelt voor om dit bedrag onveranderd vast
te stellen op € 12.500,- per verplichting. Voor mogelijke tussentijdse grotere investeringen in 
vervoersmiddelen (auto/tractor/golfcar) zal, indien opportuun, een schriftelijke goedkeuring 
worden gevraagd. Dit wordt door de ALV akkoord bevonden.

Inzake een eventueel nieuw pachtcontract wordt het bestuur gemachtigd voor een eenmalige 
betaling van maximaal € 50.000,- tekengeld aan de Gemeente Gera Lario. 
Besloten wordt om deze machtiging te laten voortduren tot de volgende Ledenvergadering.

19. Presentatie bouwplan bungalow 8.
Dhr. Middelburg (8) geeft een presentatie over de plannen tot verbouw van hun bungalow. 
Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de uitbouw niet gaat leiden tot verstoring van de 
zichtlijnen vanuit de andere bungalows, waardoor een uitbreiding aan de voorkant wordt 
voorzien. Door verplaatsing van de voorgevel circa 3 meter naar voren ontstaat er praktisch 
meer ruimte in deze 4 persoon bungalow. Alvorens te komen tot realisatie dient er eerst een 
nieuw pachtcontract te komen en dient het geheel te voldoen aan het bestemmingsplan en de
interne richtlijnen binnen de Vereniging. 

20. Rondvraag, geïnventariseerd bij agendapunt 2.
Dhr. Vesseur vraagt naar de verzekerde sommen van de bungalows, welke door de 
penningmeester zullen worden verstrekt. Tevens zal onderzocht worden of deze verzekerde 
sommen geplaatst kunnen worden in de Huishoudelijk Reglement (bijlage). Nu ontvangen de 
leden  jaarlijks in de begeleidende brief bij de afrekening de verzekerde bedragen. Daarmee 
is lid jaarlijks op de hoogte. 
Mw. de Vries heeft ingebracht dat het systeem van voorkeursboekingen effect kan hebben 
van een niet verhuurde week in het hoogseizoen. Dat is inderdaad inherent aan de 
systematiek van toepassen van voorkeursboekingen. Echter wordt een dermate grote 
belangstelling in het hoogseizoen verwacht, dat dit effect kan worden vermeden.

21. Sluiting.
Om circa 22.45 uur wordt er in de bar nog van een borrel genoten.
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