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Van het bestuur
De maand oktober is voor het bestuur een drukke maand geweest. Eerst stuurden wij u een
enquête. Daarop heeft ruim 80% van de leden gereageerd. Het gaf ons een goed beeld van wat
onder de leden leefde en welke vragen er nog waren rond het Riool- en Drainageproject.
Vervolgens heeft het bestuur alle leden die nog niet gereageerd hadden of veel vragen hadden
per telefoon of e-mail benaderd. Tevens konden de offertes worden ingezien en ook vragen
gesteld bij de voorzitter op het park.
Op de Algemene Ledenvergadering van 5 november is er over het project gestemd. Met een
grote meerderheid van de stemmen is besloten het plan van aanpak verder uit te voeren. In
deze nieuwsbrief vertelt de penningmeester Ton Tonino over de financiën en geeft bestuurslid
Willy van den Berk een toelichting op de voortgang van het project.
Alle informatie over het riool- en drainageproject vindt u op onze website.

Van de penningmeester
Wat betekent het project voor de financiën?
In de eerste plaats heeft de vereniging al een aantal jaren gespaard voor dit project en dat geld
wordt uiteraard nu aangewend. Maar daarmee zijn we ongeveer op de helft van het totaal
benodigde bedrag. Op de ledenvergadering is daarom ook besloten dat alle leden (beter
gezegd alle bungalows) zo snel als mogelijk een factuur ontvangen die al in 2022 kan worden
betaald, maar uitterlijk in 2023 moet worden voldaan, zodat de aannemer, die het werk gaat
uitvoeren, ook op tijd betaald kan worden.
Deze factuur staat dus los van de jaarlijkse parkbijdrage, die in dezelfde ledenvergadering is
vastgesteld voor 2023 en ook dit jaar niet hoger is dan voorgaande jaren, ondanks de inflatie die
nu om ons heen toeslaat. Deze factuur “parkbijdrage” wordt, zoals gebruikelijk, in de eerste
week van januari verstuurd.
Op de vergadering is ook afgesproken dat een vangnet wordt ingericht voor leden die de
eenmalige bijdrage niet in 2023 kunnen voldoen. De penningmeester verzoekt deze leden zo
snel mogelijk contact met hem te zoeken om dit vangnet in te stellen. (e-mail:
penningmeester@parkwildrijk.nl).
De leden, die zich gemeld hebben om een extra bedrag te willen uitlenen aan de vereniging,
worden benaderd zodra dit extra geld noodzakelijk is om als als buffer te worden ingezet. Deze
leningen worden dan de jaren daarna terugbetaald met een afgesproken rentepercentage.
Alle vangnet-afspraken alsmede aangegane leningen worden vastgelegd in persoonlijke
overeenkomsten met de vereniging.
Op 16 november 2022 is een extra Bestuursvergadering gepland. In deze vergadering worden
de bedragen en de definitieve hoogte van de éénmalige bijdrage bepaald.

Status riool- en
drainageproject

Van de voorzitter
Als voorzitter wil ik u
hartelijk bedanken voor al
de ideeën, opmerkingen en
steunbetuigingen die wij
mochten ontvangen. Het is duidelijk, dit
project heeft ieders aandacht. Ik dank ook
mijn medebestuurders voor hun
inspanningen de afgelopen weken.
Vanaf deze plek wil ik u ook alvast hele fijne
feestdagen toe wensen en een frisse start
volgend jaar op ons prachtige park.

Ons groene park
Het is herfst en we hebben een prachtig
najaar gehad. Momenteel valt er weer
behoorlijk veel regen. Dat is goed voor de
bodem van het park en betekent in deze tijd
ook veel paddenstoelen.
Wist je dat er minstens 20 soorten
paddenstoelen voorkomen op ons park?
Heb je wel eens gehoord van de
oortjeszwam, de gekraagde aardster, de
witte geweizwam, de gele korstzwam of het
hazenpootje. De vliegenzwam (rood met
witte stippen) stond ook dit jaar weer in
onze tuin.
Op zaterdag 10 december 14.00 uur, willen
we met een groepje vrijwilligers de 50
nestkastjes in het park schoonmaken. We
kijken welke kastjes het afgelopen jaar
bewoond zijn geweest en borstelen ze
schoon. Wil je helpen? Heel graag.
Aanmelden bij groen@parkwildrijk.nl .

Met het besluit in de ALV van 5 november
2022 is een nieuwe fase aangebroken in
het plan om riolering op het park te
vervangen en drainage aan te leggen. We
gaan alle voorbereidingen treffen om dit
werk in oktober 2023 te kunnen laten
uitvoeren.
De komende tijd zullen we in overleg met
adviesbureau Prommenz de criteria
vaststellen op basis waarvan we een
keuze maken tussen de 3 ontvangen
offertes. Daarna gaan we onze eisen en
wensen afstemmen met de aannemers.
Vervolgens zal het bestuur een besluit
nemen over de offertes en gaan we een
overeenkomst aan met de gekozen
aannemer.
Het moment waarop dit kan is afhankelijk
van de vraag of de vereniging de
financiële middelen inmiddels beschikbaar
heeft.
Een aantal ideeën wordt onderzocht:
Het tegelijkertijd laten aanbrengen van
glasvezel op het park
Is het drainagesysteem ook bruikbaar
om het park bij grote droogte te
voorzien van water.
Is er wellicht een subsidie mogelijk van
hoogheemraadschap?

Vacatures
Op de voorjaarsvergadering in april is de
voorzitter officieel aftredend. Hij heeft dan
negen jaar in het bestuur gezeten.
De penningmeester heeft aangegeven zijn
functie vroegtijdig te willen beëindigen. Op
dit moment heeft hij geen bungalow meer
op het park en is woonachtig in Portugal.
Hij zal echter zolang als mogelijk
aanblijven om de nieuwe penningmeester
zo goed mogelijk te kunnen inwerken.
Dat betekent dat wij op korte termijn naar
twee nieuwe bestuursleden zoeken.
U kunt zich kandidaat stellen tot twee
weken (1 april 2023) voor de Algemene
Ledenvergadering in april 2023.

Wist je dat er heel veel verschillende en ook
bijzondere vogelsoorten op ons park
voorkomen? Vorige maand hadden we
bezoek in onze tuin van zo’n 12
koperwieken en 2 kramsvogels. Binnen de
kortste keren hadden ze alle vruchten uit
onze meidoorns opgegeten.
Eén keer per jaar maken we met de
hovenieren een groepje geïnteresseerden
een rondje over het park. We kijken dan wat
er veranderd of verbeterd kan worden. Als je
deze nieuwsbrief ontvangt, hebben we de
ronde van dit jaar net gelopen. Als jij
volgend jaar ook mee wil lopen, meld je dan
aan bij groen@parkwildrijk.nl Je ontvangt
dan tegen die tijd een uitnodiging.

Contact
Coöperatieve Vereniging Park Wildrijk
Park Wildrijk St. Maartenszee U.A.
Zeeweg 2A H167
1753 BB Sint Maartensvlotbrug

ALV 15 april 2023
Noteert u alvast de eerstvolgende
Ledenvergadering in uw agenda.

Secretariaat: secretaris@parkwildrijk.nl
Infrastructuur: infra@parkwildrijk.nl
Webmaster: webmaster@parkwildrijk.nl

Website Park Wildrijk

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u webmaster@parkwildrijk.nl toe aan uw adresboek.

