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Aan: Alle Certificaathouders Ooghduyne (A/B/C) 
 
Datum:  03-01-2023 
 
Betreft Conceptnotulen gecombineerde A/B en C Certificaathoudersvergadering 
12 november 2022 
	
 
Geachte certificaathouders, 
 
Allereerst wens ik u namens het SAKO bestuur een mooi en gelukkig 2023 in goede 
gezondheid. 
 
Tevens onze dank aan alle certificaathouders die wij hebben mogen verwelkomen 
op 12 november jongstleden voor uw bijdrage aan de vergadering. Met betrekking 
tot het conceptverslag van die vergadering wil ik u zoals gebruikelijk het volgende 
verzoeken.  
 
Indien u opmerkingen heeft op het verslag, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit mij 
uiterlijk 26 januari 2023 per mail te laten weten. U kunt daarvoor mailen naar 
secretaris@ooghduynecertificaten.nl. Opmerkingen kunnen dan waar nodig 
worden verwerkt in de verslaglegging, waarna het SAKO bestuur de notulen vast 
kan stellen. 
 
Deze worden daarna als definitieve versie op de Landal eigenarensite èn op de 
certificatenwebsite geplaatst. 
 
Voor deze laatste site heeft u een account nodig, dat u zelf kunt aanmaken waarna 
ik het account kan vrijgeven. Zoals gemeld in de vergadering zal dit het platform zijn 
waar u alle documentatie kunt vinden en u uw eigen gegevens kunt bijhouden. 
Certificaten die u heeft en wilt verkopen kunt u daar zelf te koop aanbieden en met 
belangstellende kopers in contact komen. Het adres van de site is 
https://ooghduynecertificaten.nl. Een beknopte handleiding is opgenomen in de 
sheets van de CHV, en kan ik u ook op verzoek toesturen. 
 
De datum voor de CHV 2023 is nog niet aan u gecommuniceerd. Deze CHV is 
gepland op 11-11-2023. 
 
 
Hartelijke groet,  
  
 
 
Namens bestuur SAKO 
Liesbeth Dorama 


