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Communicatie met eigenaren.  
In het verbeteren van de communicatie tussen eigenaren, Bodelaeke en 

het SWBR-bestuur is de afgelopen maanden het nodige aangepast. Naast 

de periodieke nieuwsbrief voor eigenaren van Bodelaeke, deelt het 

Bulletin vanuit het SWBR-bestuur haar belangrijkste informatie en 

besluiten. Deze editie is alweer de derde van dit jaar. 

 

In de SWBR-bestuursvergadering van 26 april jl. is besloten de 

communicatie nog verder uit te breiden. Alle relevante aktes, brochures, 

maar ook de reeds verschenen edities van Nieuwsbrief en Bulletin zullen 

beschikbaar komen op een aparte eigenaren omgeving op de website, 

die via de link hiernaast is te raadplegen.  Deze is nog niet volledig ge 

update. 

 

Ook zullen de twee vertegenwoordigers van de eigenaren in het SWBR-

bestuur, Ben Bakker en Mas Boom samen als proef een spreekuur voor 

eigenaren instellen.  
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  Daar kan een eigenaar een bepaald onderwerp aan de orde stellen en 

toelichten, die indien gewenst besproken kan worden op de 

eerstvolgende SWBR-bestuursvergadering.  

 

Het eerste spreekuur wordt gehouden  op 2 september  vanaf 15.00 

uur in het restaurant op Bodelaeke. Elk gesprek is maximaal 10 

minuten.  We willen u vriendelijk vragen zich vooraf aan te melden 

via de mail swbr@bodelaeke.nl. 

De eerstvolgende SWBR-bestuursvergadering is op 19 september  

2022. De jaarvergadering is op zaterdag 5 november 2022. 

Slagboom 
Na de zomer krijgt de slagboom weer de functie zoals bedoeld.  Op het 

park geldt op grond van veiligheidsvoorschriften en het ontruimingsplan 

een meldingsplicht voor alle bezoekers en gasten.  

De veiligheid op het park is dan ook gediend met een slagboom die 

alleen toegang biedt aan degenen die daar mogen zijn en zich hebben 

gemeld. De slagboom gaat dan ook alleen nog open met gebruik van de 

juiste pincode. 

De pincode kan enkele malen per jaar worden gewijzigd, omdat 

pincodes snel bekend kunnen worden in het openbare circuit.  

Bezoekers en gasten kunnen zich via de  mail aanmelden bij de receptie.  

De juiste pincode wordt dan altijd aan een aanvrager via de mail 

verstrekt. Gasten en bezoekers die voor meerdere dagen op het park 

komen, hoeven zich alleen de eerste keer te melden. Indien ze na een 

langere periode weer terugkeren op het park en dit niet vooraf melden 

kan het zijn dat de pincode dan inmiddels weer gewijzigd is en ze dus 

weer een aanvraag moeten doen. De code wordt via de 

aankomstvoucher gecommuniceerd en wanneer de code gewijzigd 

wordt, wordt dit vooraf, aangekondigd middels de Eigenaren Bodelaeke 

Nieuwsbrief. 

Laadpalen 
Het was verheugend te zien dat een grote groep eigenaren heeft 

gerespondeerd op de vraag in de laatste Nieuwsbrief over de investering 

in laadpalen. 

Duidelijk is geworden dat het merendeel van de eigenaren kiest om de 

investering te zien als een individuele investering van een eigenaar.  Het 

SWBR bestuur neemt dit advies over als besluit. 

 

Indien een eigenaar bij zijn woning een laadpaal laat plaatsen wordt dit 

opgenomen als optie van de woning bij Bodelaeke Verhuur, vergelijkbaar 

met sauna en gaskachel. Dit betekent dat een huurder dan een 

voorkeursboeking kan doen voor een woning met laadpaal.  

De laadpaal wordt zodanig aangesloten, dat alleen de eigenaar en de 

huurder van de woning toegang hebben tot gebruik van de laadpaal.  

 

 

 

file:///C:/Users/ManagementWaterresor/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/LF6NJX90/swbr@bodelaeke.nl


 

#3 

 

 

 
In de Nieuwbrief zal Bodelaeke de verdere procedure voor deze 

investering nader toelichten. Overigens hebben veel eigenaren ook een 

optie van ‘publieke’ laadpalen bij de ingang van Bodelaeke voorgesteld. 

Deze optie vergt echter een zeer hoge investering omdat nieuwe 

verzwaarde elektriciteitskabels moeten worden aangelegd, waardoor 

deze optie vervalt. 

Inning PSB 
Het is ook verheugend te zien dat vele eigenaren de PSB-facturen voor 

2022 geheel of gedeeltelijk hebben voldaan. Om vervelende situaties te 

voorkomen benadrukken we, dat zoals in de bij de factuur toegezonden 

brief van 14 februari 2022 is gesteld,  op het voorschotbedrag van de PSB 

géén verrekeningen of kortingen voor niet gebruikte services worden 

toegepast. Bij niet tijdige of onvolledige betaling wordt een 

incassoprocedure gestart. 

Het SWBR-bestuur houdt zich aan een strenge bewaking van de 

debiteurenstand en zal aan een tiental eigenaren nog één aanmaning 

sturen. Bij niet betaling zal een incassoprocedure worden gestart waarvan 

alle kosten voor rekening van de debiteur komen. 

Ook wordt nog eens aangegeven dat de eigenaar die op 1 januari 

eigenaar is van een woning verantwoordelijk is voor betaling van de 

PSB-bijdrage van dat gehele jaar. Bij verkoop van de woning in dat 

jaar dient de verkopende eigenaar de PSB-bijdrage zelf te 

verrekenen met de koper. 

Verhuur zomer 2022 
Door eigenaren worden regelmatig vragen gesteld over tegenvallende 

omzet. Door Bodelaeke wordt nog eens benadrukt dat dit geen park is 

die verhuurt op rendement. In de Nieuwsbrief voor Eigenaren van juni is 

dit en de oorzaak van tegenvallende omzet uitgelegd. De prijzen van de 

huizen zijn marktconform. Dit wordt afgestemd met de grote 

touroperators en besproken binnen het bestuur. Het achterblijven van de 

boekingen wordt dan ook  met name veroorzaakt door externe factoren, 

daar is weinig aan te doen.  

Nieuwe voorzitter SWBR-bestuur benoemd 
Na een uitvoerige kennismaking heeft het SWBR-bestuur besloten een 

nieuwe onafhankelijke voorzitter van het bestuur te benoemen. 

Martine Bijkerk is oud-notaris en plaatsvervangend rechter in Amsterdam. 

Zij woont deeltijds in haar woning in Dwarsgracht en kent Waterresort 

Bodelaeke en het gebied van De Wieden al vele jaren. 

Zij zal vanaf heden de SWBR-bestuursvergadering voorzitten. Het huidige 

4-koppige SWBR-bestuur is heel blij in haar een nieuwe voorzitter 

gevonden te hebben.  
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Standpunt SWBR inzake VvE Bodelaeke Giethoorn 
Tijdens het SWBR overleg is uitgebreid stilgestaan bij het initiatief van 

enkele eigenaren om de al 5-jaar slapende VvE Bodelaeke nieuw leven in 

te blazen. Dit initiatief is buiten medeweten van de bestuurders B in het 

SWBR-bestuur (de vertegenwoordigers van de eigenaren) opgezet. 

De bestuurders B zijn eind juni wel geïnformeerd dat dit het voornemen 

was.  Ben Bakker, die nog als bestuurslid van de VvE was ingeschreven 

heeft direct zijn bestuurslidmaatschap van de VvE beëindigd en zich bij 

de Kamer van Koophandel laten uitschrijven. De term ‘VvE’ is verwarrend 

omdat dit de vorm is die gebruikt wordt op vakantieparken waar 

eigenaren van de vakantiewoningen gezamenlijk eigenaar van het park 

zijn. Het doel van de VvE Bodelaeke is bij de oprichting in 2012 in de 

statuten in art 3.2 b. als volgt omschreven: 

Het mogelijk verkrijgen van de eigendom van de paden, wegen en 

waterwegen en andere algemene delen van het resort Bodelaeke te 

Giethoorn. 

Deze invullingen van de doelstelling waren toen ingegeven door de 

mogelijkheid dat de toenmalige aandeelhouders failliet zouden gaan en 

de VvE het park zou overnemen. Daar is hier nu geen sprake van; het park 

is in handen van een robuuste parkeigenaar en de VvE kan slechts nog 

een ‘belangenvereniging’ zijn, die de bestuurders B als enige 

vertegenwoordiging van de eigenaren in het SWBR-bestuur van extra 

informatie kan voorzien. Een statuten-  en naamswijziging van de 

vereniging zou te overwegen zijn. 

 

Het was de bedoeling van bestuurders B dit initiatief met het voltallige 

SWBR-bestuur op de eerstvolgende vergadering van 12 juli te delen. Het 

bestuur van de VvE was echter zo voortvarend dat zij reeds begin juli een 

mail met enquête aan de eigenaren hebben toegestuurd.  Hierdoor 

werden de parkeigenaar en de overige leden van het SWBR-bestuur sterk 

verrast en in verlegenheid gebracht. Door deze actie voelde het 

management van Bodelaeke zich verplicht hier stelling in te nemen en 

heeft zich in mail en nieuwsbrief gekant tegen de activering van de VvE,  

mede gelet op bovenvermeld art 3.2, maar vooral ook tegen de inhoud 

mail en van de enquête die door de VvE verspreid zijn, omdat daarin 

stellingen zijn opgenomen die onjuist cq suggestief zijn.  

Het SWBR-bestuur heeft in de vergadering het standpunt ingenomen dat 

de activering van de VvE een vrijheid is die eigenaren toekomt, maar 

geen formele positie heeft t.o.v. SWBR-bestuur of parkeigenaar.  Daarbij 

gaat het SWBR-bestuur ervan uit dat de vragen, problemen en/of ideeën 

van één of meer eigenaren kunnen worden voorgesproken in deze 

vereniging om daarna voorgelegd te worden aan de bestuurders B.  

Bestuurders B kunnen bepaalde punten weer inbrengen op de 

eerstvolgende SWBR-bestuursvergadering. Het SWBR-bestuur is en blijft 

daarmee het enige bestuur en overlegorgaan tussen management 

Bodelaeke de parkeigenaar en de eigenaren van recreatiewoningen met 

alle bevoegdheden die vastgelegd zijn in de Stichtingsakte 

CONTACT MET BESTUUR 

Vragen/opmerkingen aan 

het bestuur kunnen via 

swbr@bodelaeke.nl worden 

ingediend als inkomend 

stuk en worden in de 

eerstvolgende SWBR 

bestuurs vergadering 

behandeld.  

Inloop momenten tussen 

eigenaren en bestuurders B 

kunnen op aanvraag 

worden georganiseerd.  
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