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Boszoom nieuws voor de kids
Trampoline in
Boszoom

Springkussen
in de zomer

In het eerste
weekend van juli
wordt op park
Boszoom een grote
trampoline
geplaatst.
Uiteraard is er
gedacht aan
veiligheid en wordt er een vangnet rondom
de trampoline geplaatst. Wij wensen alle
kinderen veel plezier op de trampoline.

Voor de kinderen
op park Boszoom
hebben we nog
een verrassing.
Tijdens de
volgende dagen
wordt er bij de trampoline ook een
springkussen geplaatst.
Dinsdag 10 en zaterdag 14 juli
Dinsdag 17 en zaterdag 21 juli
Dinsdag 24 juli
Dinsdag 14 en zaterdag 18 augustus
Dinsdag 21 en zaterdag 25 augustus
Wij wensen de kinderen veel plezier toe.

Nieuwe privacyregels
Op 25 mei 2018 is er een nieuwe privacywetgeving van kracht. Deze
wet is ook op verenigingen en stichtingen van toepassing. Wij hebben
daarom een document opgesteld, waarin wij vermelden welke
persoonsgegevens wij van onze leden gebruiken, met welke
doeleinden en hoe lang we deze bewaren. U kunt dit document
terugvinden op onze site: https://www.vakantieoordenenergie.nl
onder het tabblad Lidmaatschap.

Schenking Sociaal Fonds
Schenking resterend kapitaal Sociaal Fonds Eneco
Als gevolg van de splitsing tussen Eneco en Stedin in 2017,
heeft het Sociaal Fonds van Eneco zijn activiteiten beëindigd.
Het bestuur van het Sociaal Fonds Eneco heeft daarop besloten
het saldo van het fonds onder een aantal voorwaarden te
schenken aan Stichting Vakantieoorden Energie.
De schenking is tot stand gekomen na een intensief
overlegtraject tussen (oud-)bestuursleden van het Sociaal Fonds
Eneco, bestuursleden van Stichting Vakantieoorden Eneco, leden van de Centrale Ondernemingsraad van
de Eneco Groep, de Belastingdienst en de accountants van beide stichtingen. Een paar weken geleden
heeft de Belastingdienst groen licht gegeven voor een onbelaste schenking.
Met de schenking gaat de Stichting een langgekoesterde wens realiseren: het verbouwen van een van de
bungalows tot een royale vakantiewoning voor mindervaliden. Tevens is overeengekomen dat de
Stichting gratis vakanties aan gaat bieden aan medewerkers in financiële problemen. Binnenkort volgt
hierover meer berichtgeving.

Open dag Boszoom 2 juni 2018
Open dag Boszoom groot succes
Voor het eerst in de geschiedenis van Vakantieoorden Energie is
er een open dag georganiseerd op park Boszoom. Het bestuur
had voor deze dag, zaterdag 2 juni, twee wensen: mooi weer
en veel bezoekers. Beide wensen gingen in vervulling.
Terwijl de kinderen zich uitleefden op het springkussen, gaf
het bestuur de gasten een rondleiding rondom de opengestelde
bungalows en het sportveld.
Iedereen was zeer onder de indruk van de nieuwe, luxe,
geschikt voor mindervaliden, bungalows Castor en Pollux, de
energiezuinige bungalow Irene, en het nieuwe meubilair in de knusse 4 persoons en de royalere 6
persoons bungalows.
Van heinde (Friesland) en verre (Limburg) kwamen (oud-) collega’s deze dag langs. Met een
drankje en vers gebakken friet werd er gezellig bijgepraat.
Onder de deelnemers hebben we een verloting gehouden voor een gratis weekend in een
bungalow op park Boszoom. De winnaar van deze verloting is de heer Ton Beinre.

Boszoom nieuws

Fietsverhuur

Nieuwe CV-ketels

Onlangs hebben we een
enquête onder de leden
gehouden over fietsverhuur op Boszoom.
We hebben hierop veel
reacties ontvangen,
hartelijk dank daarvoor.
Op dit moment worden
meerdere opties
onderzocht, waar wij nog
op terug komen.

In de afgelopen maanden
ondervonden onze gasten
en beheerders helaas
veel problemen met de
cv-ketels in de Royal 6persoons bungalows. Het
bestuur heeft dan ook
besloten om de 4 cvketels te vervangen.

Nieuwe bestrating
In het eerste kwartaal
van dit jaar heeft de
hovenier hard gewerkt
om de bestrating bij de
bungalows te vernieuwen
en een aantal terrassen
te vergroten. Wat is het
mooi geworden! Er is
geïnvesteerd in goede
kwaliteit tegels, om
groenaanslag te
voorkomen. Waar
mogelijk zijn de
grindpaden vervangen
door tegels. Wij zijn trots
op het resultaat.

Nieuwe beheerders

Storing tv signaal in Boszoom

Dit jaar hebben we drie nieuwe
beheerdersechtparen aan ons team van
vrijwilligers kunnen toevoegen. Na een
oproep onder de leden, hebben Marjan en
Theo Lems, Sandra en Hans Schmit en Alie
en Lex IJsenbrant zich aangemeld.
Wij zijn blij dat we ons beheerdersbestand
hebben kunnen uitbreiden met deze
enthousiaste echtparen.
Marjan en Theo zijn begin dit jaar gestart
en hebben het, mede dankzij de huurders,
prima naar hun zin gehad. De andere twee
echtparen gaan in de loop van dit jaar aan
de slag als beheerders op Boszoom.

In de afgelopen maanden waren er enkele
storingen in het TV signaal. Hiervoor zijn twee
oorzaken gevonden.
De COAX kabel in de grond, waarover het
TV/internet signaal loopt, was beschadigd. Dit
is begin mei gerepareerd.
Ziggo is over gegaan van een analoog naar
digitaal signaal. Dit betekent dat de TV’s via
de afstandsbediening op ‘digitaal’ zijn
geprogrammeerd. In de praktijk zagen we dat
bij slecht signaal (‘sneeuw’ op het scherm),
de huurders onbewust via de
afstandsbediening de programmering
aanpasten.
De beschadigde kabels zijn, als u dit leest, al
weer gerepareerd en de afstands-bediening is
geschikt om te schakelen naar digitaal.

Vierdaagse Nijmegen 2019
Van plan deel te nemen aan de Vierdaagse van Nijmegen van 16 t/m 19
juli 2019?
Via onze afdeling verhuur (verhuur@vakantieoordenenergie.nl) kunt u voor
deze periode nu al een bungalow op park Boszoom in Rhenen reserveren,
zodat u verzekerd bent van een slaapplaats.
Als lid van de Vereniging Vakantieoorden Energie ontvangt u over het
huurbedrag 10% vroegboekkorting!
U kunt reserveren voor een week van 12 tot 19 juli 2019, van 15 tot 22 juli 2019 of voor de
midweek van 15 tot 19 juli 2019 tegen de tarieven van 2018.

Zwemmen met korting
Sinds mei 2018 kunt u bij de beheerder van park Boszoom kaartjes
voor 20% korting op de toegangsprijs van zwembad "De Vallei" in
Veenendaal afhalen. Bij de kassa betaalt u dan de entreeprijs van
€ 4,- i.p.v. € 5,- (kinderen t/m 3 jaar betalen € 2,- i.p.v. € 2,50).
Dit zwembad heeft o.a. een spectaculaire bandenglijbaan. Vergeet
dus niet uw zwemkleding mee te nemen!

Zeeduinen nieuws
Comfortabele stoelen in Zeeduinen
Tijdens het klusweekend in Zeeduinen, afgelopen april,
constateerde het bestuur dat de vitrage en de eetkamerstoelen
aan vervanging toe waren. Inmiddels is er nieuwe vitrage
opgehangen en zijn de stoelen vervangen. Komende week worden
er ook nog nieuwe tuinstoelen geleverd, zodat u zowel binnen als
buiten weer heerlijk kunt zitten. Laat de zomer maar komen.

Nieuwe bestrating
In het voorjaar is de bestrating in Zeeduinen vernieuwd. De
parkeerplaatsen zijn groter geworden, waardoor er twee auto’s
bij de woningen kunnen parkeren en het pad naar de woningen
is opnieuw bestraat. Het ziet er allemaal weer verzorgd uit.

Wilt u in 2018 nog naar park Zeeduinen in Ouddorp?
Er zijn nog maar enkele mogelijkheden voor een korte vakantie op
de volgende aankomstdata:
Midweek
: 05-11; 26-11; 10-12 en 17-12-2018.
Week of Weekend : 07-12-2018.

Nog geen zomervakantie geboekt?
Wij hebben nog enkele bungalows beschikbaar!
Kijk eens op onze website:
https://www.vakantieoordenenergie.nl/index.php/aanbiedingen/
Misschien vindt u hier nog een leuke aanbieding voor een kort of langer verblijf op
ons park Boszoom in Rhenen.

Winnaar gratis midweek/weekeinde ALV
Tijdens de Algemene Leden Vergadering werd via
een leuke fotopresentatie getoond welke
activiteiten, verbouwingen, evenementen etc. het
afgelopen jaar op onze parken hebben
plaatsgevonden. De aanwezigen waren erg
enthousiast over deze presentatie.
Vast onderdeel van de vergadering is de verloting
van een gratis weekeinde of midweek buiten de
schoolvakanties. Dit jaar is de gelukkige winnaar de
heer H.V. Coomans.
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