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Het oude Nieuwland 

 
Het is volop zomer 
 
Beste lezers, 
 
In de vorige nieuwsbrief 
keken we nog terug op 
een koude periode in 
maart. Inmiddels lijkt dat 
al heel lang geleden en 
maken we één van de 
droogste en warmste 
zomers sinds heel lange 
tijd door. We hopen dat 
jullie allen ontzettend 
genieten van dit mooie 
weer en van de mooie 
omgeving rond het park.  

 

 Terugblik op de jaarlijkse 
contactavond in mei  
Tijdens de contactavond in mei hebben we 
afscheid genomen van drie bestuurders, Carel 
van Velzen, Antoon van Aken en Joep van 
Buuren die zich ingezet hebben voor het park. 
We vonden het fijn te zien, dat zoveel 
erfpachters ook dit jaar weer aanwezig waren 
op de contactavond. Er zijn weer een aantal 
tips en opmerkingen gemaakt waarmee het 
bestuur aan de slag kan.  

 

Nieuw speeltoestel  
Zoals jullie waarschijnlijk hebben gezien is er 
onlangs een nieuw speeltoestel geplaatst in 
de speeltuin. Dit toestel is geplaatst door onze 
beheerders met hulp van de heren Braber en 
Van ’t Hof. Bij deze wil het bestuur hen beiden 
hartelijk bedanken voor hun inzet. We hopen 
dat de kinderen veel plezier beleven aan het 
nieuwe speeltoestel.  

 
 

Kinderactiviteiten tijdens de 
zomerperiode 
Dankzij de vrijwilligers Milada Rook en 
Alexander Pronk zijn er ook dit jaar tijdens de 
zomerperiode kinderactiviteiten op het park. 
Met veel enthousiasme en grote inzet 
verzorgen beiden de filmavonden en de 
kinderbingo. Het bestuur wil deze beide 
erfpachters hartelijk bedanken voor hun 
bijdrage om het park ook voor kinderen 
aantrekkelijk te houden.  
 

 

 
Vergroening park  
Vanwege de extreme 
droogte in de afgelopen 
periode heeft het bestuur 
de keuze gemaakt nog niet 
aan de slag te gaan met 
het plaatsen van de 
nieuwe beplanting. Als het 
wat minder warm is  zal 
worden begonnen met de 
werkzaamheden.  
Er is nog nader onderzoek 
gedaan naar geschikte 
plantenbakken voor het 
grote parkeerterrein. Hier-
bij is de keuze gevallen op 
het plaatsen van ijzeren 
plantenbakken, omdat 
deze aanzienlijk goed-
koper zijn dat stenen 
bakken, maar daarnaast 
ook veel makkelijker te 
verplaatsen zijn.  

 Wat ligt er verder op de bestuurstafel? 
 Afronden van de acties die voortkomen uit de voorwaarden die gemeente en brandweer 

hebben gesteld in verband met de gebruiksvergunning voor het park.  

 In goed overleg tussen de eigenaren van snackbar “Didi” en het bestuur van het HON 
nieuwbouw realiseren in het najaar van 2018.  

 Overleg met de gemeente Goeree en stichting “‘t Blaeuwe Huus” over het afgeven van 
vergunningen van permanente bewoning op het park zonder overleg.  

 Zoeken en vinden van nieuwe bestuursleden.  
 
 

Vacatures in het bestuur  

Tijdens de contactavond in mei is Rienus de Klepper namens de erfpachters gekozen als nieuw 
bestuurslid. Er zijn daarnaast echter nog een aantal vacatures in het stichtingsbestuur vanwege 
het vertrek van bestuursleden. De afgelopen periode hebben we een inventarisatie gemaakt 
van vacatures die nog ingevuld moeten worden in het bestuur.   
 
Op dit moment zouden we graag in contact komen met  erfpachters, die tijd en enthousiasme 
willen steken in het bestuur van het park.  
 
Natuurlijk is het mogelijk om eerst een oriënterend gesprek met een afvaardiging van het 
bestuur te hebben voordat de keuze gemaakt wordt om aan te melden voor het bestuur.  
 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij één van de bestuursleden, of via de beheerders 
laten weten dat zij interesse hebben, of aanmelden via het emailadres van het secretariaat: 
honsecretariaat@gmail.com We hopen op veel spontane reacties en aanmeldingen.  
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De vereniging 
Een vereniging heeft 
leden. Bij een vereniging 
zijn de leden de baas. De 
algemene leden-
vergadering bepaalt het 
beleid.  
De leden stellen dus de 
contributie vast en het 
beleid.  
De leden kiezen een 
verenigingsbestuur aan. 
De leden kunnen zelfs het 
bestuur naar huis sturen.  
 
De stichting 
Bij een stichting zijn geen 
leden. De oprichters 
kiezen een stichtings-
bestuur. Dat bestuur 
bepaalt het beleid.  
De bestuursleden voorzien 
zelf in hun opvolging. Het 
bestuur benoemt ook de 
nieuwe bestuursleden. 
Een bestuur kan uit één of 
meer leden bestaan, 
gebruikelijk is in ieder 
geval drie bestuursleden. 
Stichtingen kunnen advies 
vragen bij hun achterban, 
maar dit advies is niet 
bindend. Bij een stichting 
is er dus geen sprake van 
een ledenvergadering.  

Stichting “‘t Blaeuwe Huus” en stichting “Het Oude Nieuwland” 
 
Er wordt regelmatig gevraagd wat het verband is tussen de stichting “ ‘t Blaeuwe Huus” en 
stichting “Het Oude Nieuwland”. Zowel “ ‘t Blauewe Huus” als het “Het Oude Nieuwland” zijn 
een stichting. Een stichting heeft geen leden die bijvoorbeeld een bestuur kiezen en 
beslissingen nemen, zoals bij een vereniging. Uitleg over het verschil tussen een vereniging en 
een stichting leest u in de kolom hiernaast. 
 
 
Stichting “ ‘t Blaeuwe Huus” 
Het bestuur van Stichting “‘t Blaeuwe Huus” bestaat uit drie vrijwillige leden. De stichting  is 
eigenaar van de grond van het park. Aan deze stichting betaalt iedere eigenaar van een huisje 
(erfpachter) jaarlijks de erfpachtbijdrage voor het gebruik van de grond. Het bestuur van deze 
stichting bepaalt of een aspirant- koper toestemming krijgt om een huisje te mogen kopen. Bij 
aan- of verkoop van een huisje (voor een toestemmingsversklaring) kan gemaild worden met 
het secretariaat van stichting “  ’t Blaeuwe Huus”. (info@vvvgoeree-overflakkee.nl) Ook bepaalt 
dit bestuur wat zij doet met de inkomsten die zij ontvangt  uit de erfpachtbijdrage. Hiervan 
wordt onder andere een bijdrage betaalt voor de instandhouding van het VVV van Ouddorp.  
 
Stichting “Het Oude Nieuwland” 
Het bestuur van stichting “Het Oude Nieuwland” heeft als taak ervoor te zorgen, dat het park 
goed beheerd wordt. Dit houdt onder andere in, dat dit bestuur de werkgever is van de 
beheerders, er samen met de beheerders voor zorgt dat het park er verzorgd uit ziet en er een 
zorgvuldig financieel beleid gevoerd wordt.  Ook zorgt het bestuur ervoor dat er materiaal is, 
zodat de beheerders hun werk naar behoren kunnen doen. Naast deze taken heeft het bestuur  
contacten met de gemeente, brandweer en andere belanghebbenden. Het bestuur van “Het 
Oude Nieuwland” betaalt de kosten die voortkomen uit het beheer van het park uit de jaarlijkse 
parkbijdrage van de erfpachters, inkomsten uit overnachtingsgelden en parkeergelden. Het 
bestuur van stichting “Het Oude Nieuwland” bestaat uit 7 leden. In het bestuur van  stichting 
“Het Oude Nieuwland” zitten 3 leden op voordracht van erfpachters. Er is voor het park een 
reglement opgesteld waar iedere erfpachter zich aan dient te houden. 
 
 
Het bestuur van “Het Oude Nieuwland” vindt goed contact met de achterban belangrijk. Omdat 
er geen ledenvergadering kan zijn, organiseert het bestuur elk jaar een contactavond. Daar 
vertellen de bestuursleden wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan en wat de plannen zijn. Ze 
kunnen daarover van gedachten wisselen met de erfpachters.   
Wilt u op een ander moment iets bespreken met het bestuur van de stichting die het park 
beheert? U kunt daarvoor een afspraak maken via honsecretariaat@gmail.com.  
 
De bestuursvergaderingen zijn dit jaar op 15 september, 20 oktober en 17 november. 
 
 
Overleg tussen beide stichtingen 
Minstens één keer per jaar hebben de besturen van “ ‘t Blaeuwe Huus” en het bestuur van “Het 
Oude Nieuwland” een overleg. Indien nodig is er ook tussentijds overleg tussen beide besturen 
als het gaat om onderwerpen die beiden aangaan.  
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