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Klaar voor een frisse start.  

Met trots presenteren we u het eerste exemplaar van ons bulletin voor 

eigenaren. Vanaf nu zult u regelmatig een bulletin van het SWBR bestuur 

kunnen verwachten. In dit bulletin houden wij u als SWBR bestuur op de 

hoogte van alle bestuursbesluiten die we als bestuurders nemen zowel 

voor Stichting Woonbelangen Recreatie Bodelaeke (SWBR) als ook voor  

Stichting Bodelaeke Kapitaal (SBK).  

Naast terugkoppeling op alle bestuursbesluiten informeren we u via dit 

bulletin ook over alle andere onderwerpen die we als gezamenlijk 

bestuur belangrijk vinden om met u te delen.  
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Bestuurssamenstelling SWBR  

Met de benoeming van Mas Boom als bestuurder B namens eigenaren is 

de bestuurssamenstelling van SWBR op dit moment: 

• Fred Greter als bestuurder A, benoemd door Beheermaatschappij 

Bodelaeke 

• Ben Bakker als bestuurder B, benoemd door eigenaren 

• Mas Boom als bestuurder B, benoemd door eigenaren 

• Babette Greter – van Berkel, als bestuurder D, benoemd door 

Bodelaeke 

De bestuursfunctie C, benoemd door het bestuur als onafhankelijk 

bestuurder (voorzitter) is nog vacant. 

Het dagelijks bestuur van SWBR wordt op dit moment gevormd door Ben 

Bakker in de functie van penningmeester en Babette Greter  - van Berkel 

als secretaris. 

Bestuurssamenstelling SBK 

Door het vertrek van Marcel van Rijsewijk was ook het bestuur van SBK 

onder bezet. Om te voorkomen dat hierdoor de continuïteit van SBK als 

beheerder van de PSB middelen risico loopt is hiervoor een interim 

bestuur benoemd, bestaande uit: 

• Mas Boom, voorzitter 

• Fred Greter, secretaris 

• Ben Bakker, penningmeester 

Bij een eerstvolgende bestuursvergadering van SWBR zal deze 

bestuurssamenstelling worden bevestigd. Tevens zal dan een voorstel 

worden gedaan om dit in de statuten van SBK te actualiseren.  

De financiële administratie waaronder het opstellen van de jaarrekening 

is ondergebracht bij een extern administratiekantoor. Zoals gebruikelijk 

wordt de jaarrekening ter toetsing voorgelegd aan een 

accountantskantoor. 
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CONTACT MET BESTUUR 

 Vragen/opmerkingen aan 

het bestuur kunnen via 

swbr@bodelaeke.nl worden 

als inkomend stuk in de 

eerstvolgende bestuur 

behandeld.  

Inloop momenten tussen 

eigenaren en bestuurders B 

kunnen op aanvraag 

worden georganiseerd.  

Vastgesteld in de bestuursvergadering van Januari 

• Verslag jaarvergadering voor eigenaren van okt. 2021 

• Antwoorden op ingekomen mail van 4 eigenaren 

• Ben Bakker benoemen als interim voorzitter SWBR bestuur  

 

Afgesproken in de bestuursvergadering van januari 

Vroeg boek korting van 10% per boeking 

Om het aantal boekingen te verhogen heeft het SWBR bestuur ingestemd 

om voor alle boekingen die in de maand maart worden gedaan een 

Vroeg Boek Kortingsactie te houden, waarbij op ‘online boekingen’ of 

boekingen die via de receptie van Bodelaeke Verhuur BV worden gedaan 

10% korting te geven op de reguliere commerciële verhuurprijs.  

Afgesproken is dat ook eigenaren die terughuren van deze korting mee 

mogen profiteren op alle reserveringen voor terughuur die zijn/of worden 

gedaan voor 1 april 2022. Voor eigenaren die de woning niet aan derden 

verhuren en de woning volledig terughuren zal Bodelaeke Verhuur BV de 

maandfacturen voor de maanden maart tot en met december dan ook 

corrigeren, zodat ook op deze facturen de 10% korting op commerciële 

prijs wordt toegepast. 

Voor eigenaren die niet volledig terughuren, maar ook willen profiteren 

van de vroeg boek korting geldt dat ze bij een boeking in de maand 

maart voor een verblijf in 2022 de actiecode vroegboek_2022 moeten 

gebruiken. Dan wel deze boeking via onze receptie moeten laten lopen, 

zodat wij die korting voor hen in deze boeking verwerken. 

Bespreekpunten voor de volgende bestuursvergadering: 

• Gezamenlijk opstellen van een brochure voor eigenaren over 

terughuur, verhuur en belastingen 

• Werven van een onafhankelijk voorzitter 

• Inrichting financiële administratie SBK begroting, verdeling van 

posten i.r.t. voorschotverdeling PSB en doorbelasten kosten 

externe administrateur 

• Volgende SWBR bestuursvergadering in maart 2022 
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