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Agenda  

Ingelaste Algemene leden vergadering 2018 

Dinsdag 26 juni 2018 om 19.00 uur 

 

1. Opening en mededelingen. 

2. Vast stellen agenda. 

3. Goedkeuring verkoop recreatieperceel Koningsweg 14 kavel C12 – Arnhem. 

4. Besluit rond de verkoop recreatieperceel Koningsweg 14 kavel C12 – 6816 CT te 

Arnhem. 

5. Afsluiting. 
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1 Opening. 

 

De voorzitter opent de vergadering om 19:00 uur en heet een ieder van harte welkom, 

en verzoekt de telefoons etc. stil of uit te zetten. 

2 Vaststellen agenda.  

     

De voorzitter vraagt aan de aanwezigen of er nog aanvullende punten voor de agenda 

zijn. Er zijn geen extra agendapunten aangedragen.  

3 Goedkeuring verkoop recreatieperceel Koningsweg 14 kavel C12 – 

Arnhem. 

Het perceel, gelegen in Droompark Hooge Veluwe, is aangeschaft op 10 maart 2006 door 

de toenmalige W.S.O.V., later overgegaan in de M.B.S.O.V.. 

Het perceel was onderdeel van de afdeling recreatie en bij het ter ziele gaan van deze 

afdeling is dit perceel ook niet meer als zodanig in gebruik.  

Het perceel aan de Koningsweg 14 kavel C12 – 6816 CT te Arnhem is in oktober 2012 te 

koop aangeboden via Kraaijenhof Vastgoed voor het bedrag van € 27000,-- 

Tot aan 2018 heeft er geen belangstellende zich kenbaar gemaakt, en in 2018 heeft de 

M.B.S.O.V een eindbod van €9000,-- ontvangen van Hooge Veluwe Vastgoed B.V.  

Hooge Veluwe Vastgoed B.V. is verbonden met Droompark Hooge Veluwe. 

 

Gezien de kosten per jaar €1521,86 (parklasten €704,45, OZB €272,91 en onderhoud 

perceel €544.50) en de duur dat dit perceel te koop heeft gestaan, vraagt het 

Hoofdbestuur aan de leden aanwezig bij deze ingelaste Algemene Ledenvergadering d.d. 

26 juni 2018 toestemming voor verkoop recreatieperceel aan de Koningsweg 14 kavel 

C12 – 6816 CT te Arnhem aan Hooge Veluwe Vastgoed B.V. (kvk 31046038) voor het 

bedrag van €9000,--. 

 

4 Besluit. 

Voorzitter bedankt de aanwezigen met de goedkeuring van de verkoop recreatieperceel 

Koningsweg 14 kavel C12 – Arnhem. 

Dit besluit zal zo spoedig mogelijk met aangetekende post verzonden worden naar de 

Dirkzwager Advocaten & Notarissen. 

5 Afsluiting. 

 

Voorzitter bedankt een ieder voor de komst en nodigt hij een ieder uit om een drankje te 

nemen aan de bar. 

 


