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Huishoudelijk Reglement Helios
Artikel 1

Begrip huishoudelijk reglement
a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.

h.

Artikel 2

Het huishoudelijk reglement dient ter ondersteuning van de statuten.
Het huishoudelijk reglement, verder benoemd als HR, is geldig vanaf
24 maart 2015.
De leden en kamperende donateurs dienen kennis te dragen van de
inhoud van het HR en de statuten.
De regels vermeld in het HR en de statuten dienen door de leden en
kamperende donateurs te worden nageleefd.
Regels die betrekking hebben op het kamperen en door officiële
instanties zijn opgelegd zijn niet in het HR opgenomen. Zij dienen te
worden nageleefd.
Het HR kan gewijzigd worden door de algemene ledenvergadering, bij
besluit van twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
Voorstel tot wijziging kan worden gedaan door minimaal vijfentwintig
leden.
Ten minste 14 dagen voor de algemene ledenvergadering dient het
voorstel schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.
Het bestuur is bevoegd wijzigingen door te voeren in het HR. Het bestuur
dient dat kenbaar te maken aan de leden op de eerst volgende algemene
ledenvergadering.
In gevallen waar het HR niet in voorziet, beslist het bestuur of een
bevoegde instantie.

Lidmaatschap
a.
b.
c.
d.

e.
f.
g.

Onder kampeerder wordt verstaan; lid en kamperende donateur.
Aanmelding als lid dient schriftelijk of per mail te geschieden.
Aanneming als lid geschiedt volgens het rangnummer op de
donateurslijst.
Lidmaatschap kan ingaan als de kandidaat voldoet aan de gestelde eisen
in artikel vier van de statuten van de vereniging, met dien verstande dat
minimaal twee jaar als proeftijd wordt aangemerkt.
Het bestuur correspondeert in alle kampeerzaken, die in de statuten en
het HR vermeld staan, met het hoofdverantwoordelijke lid.
Het hoofdverantwoordelijke lid is hij of zij die onder naam staat
ingeschreven bij het secretariaat.
Het hoofdverantwoordelijke lid blijft in alle gevallen verantwoordelijk
voor de daden van de andere gezinsleden, familie en visite.
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Artikel 3

Rechten lidmaatschap
Het lid heeft;
- Stemrecht.
- Recht op interpellatie, amendement en initiatief.
- Toegang tot de algemene ledenvergadering, bijeenkomsten en
evenementen.
- Recht op gebruikmaking van een kampeerplaats na toewijzing door
het bestuur.
- Recht op eenmaal overslaan van een kampeerseizoen binnen een
tijdsbestek van vijf jaar, mits dit voor 1 december van het lopende jaar
schriftelijk of per email is aangevraagd bij het secretariaat en
bevestigd is door het bestuur. In uitzonderingssituaties kan van deze
regel worden afgeweken. Dit is ter beoordeling van het bestuur.

Artikel 4

Verplichtingen lidmaatschap
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.
h.

i.

Het lid is verplicht om jaarlijks voor 31 januari de eerste termijn van de
verschuldigde contributie en staangeld aan de penningmeester te voldoen.
De tweede termijn dient betaald te worden voor 30 juni van het lopende
verenigingsjaar.
Indien men niet voldoet aan de verplichtingen aangaande de termijnen
gesteld in punt a, dient men het jaar opvolgend het volledige bedrag in
één keer vóór 31 januari over te maken.
De door de leden en/of donateurs aan Kampeervereniging Helios te
betalen bedragen kunnen alleen maar per bankoverschrijving op het
rekeningnummer van Helios worden overgemaakt.
Cash geld wordt niet geaccepteerd.
Mutaties per kas zijn daarom niet aanwezig.
Het lid dat het recht heeft om een strandhuis op het strand te plaatsen
moet van dat recht gebruik maken, tenzij hij met toestemming van het
bestuur een jaar over mag slaan. Plaatst hij zonder het bestuur in kennis
te stellen het strandhuis niet op het strand, dan vervalt het lidmaatschap.
Het strandhuis, inclusief de omgeving, dient voor 15 mei compleet
afgebouwd op het strand te staan en in een ordelijke staat te verkeren,
tenzij het bestuur kenbaar maakt dat hiervan wordt afgeweken.
Het kamperend lid is verplicht beschikbaar te zijn voor de vereniging
voor het verrichten van werkzaamheden van algemene aard. Het is
toegestaan een plaatsvervanger dit werk te laten doen. Bij het niet komen
opdagen en het ook niet sturen van een vervanger, krijgt het kamperend
lid een boete, inclusief een berisping. Bij herhaling binnen 5 jaar volgt
automatisch een schorsing.
Jaarlijks wordt via het Heliosnieuws en de website bekend gemaakt wie
welke werkzaamheden dient te verrichten.
Het strandhuis heeft in principe een vaste staanplaats op het strand. Deze
plaats wordt vermeld in het kampschema dat jaarlijks voor de algemene
ledenvergadering bekend wordt gemaakt in het Heliosnieuws en op de
website.
Onderling van staanplaats ruilen is mogelijk indien dit schriftelijk bij het
secretariaat kenbaar is gemaakt en goedgekeurd is door het bestuur.
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j.
k.
l.
m.
n.

o.

p.

q.
Artikel 5

Aanvraag tot ruil van plaats in het volgend seizoen dient vóór 15 juli van
het lopend jaar plaats te vinden.
Een kampeerder die met een unit van plaats wil ruilen of veranderen
dient rekening te houden met de planning van de vervoerder.
Het lid is zelf verantwoordelijk voor het transport van en naar de
winterstalling.
Het lid is aansprakelijk voor het naleven van de regels met betrekking tot
neerzetten, monteren, afbreken en verwijderen van het strandhuis.
Vrije staanplaatsen ontstaan door opzegging van het lidmaatschap,
plaatsen waarvan het lid een jaar overslaat of uitbreiding van het totaal
aantal kampeerplaatsen.
Uitgaande van eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot een klacht,
dient ieder lid eerst zelf de klacht trachten op te lossen. Nadat duidelijk is
geworden dat er geen oplossing is gevonden, zal het bestuur de klacht in
behandeling nemen.
Klachten over personen moeten schriftelijk of per email bij het bestuur
worden ingediend. In het schrijven dient de aard van de klacht en de
naam van de klager te worden vermeld.
Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Plaatsingsbeleid
a.

b.

c.
d.
e.

f.

g.
h.

i.

j.

Publicatie van tot dan toe bekende lege plaatsen voor het aankomende
seizoen worden gepubliceerd in het Heliosnieuws van oktober en op de
website van Helios.
Plekken die nog na oktober definitief vrijkomen worden ingevuld door
donateurs of leden voor de duur van één jaar. Deze lege plaatsen worden
gepubliceerd in het Heliosnieuws van oktober het jaar opvolgend.
De verzoeken van leden hebben voorrang op die van donateurs.
De unieke aanvragen van leden kunnen direct worden ingevuld.
Meerdere aanvragen door leden voor dezelfde plaatsen worden
toegewezen op basis van duur lidmaatschap, leeftijd en wanneer dit geen
uitkomst brengt loting.
Donateurs komen in aanmerking voor definitieve vrije plekken die
beschikbaar komen na het uitbrengen van het Heliosnieuws in oktober.
Deze plekken komen echter het jaar opvolgend weer ter beschikking van
de leden.
Open plekken die niet zijn aangevraagd door leden worden opgevuld
door donateurs.
Donateurs met een plaatsingsverzoek worden geplaatst aan de hand van
de donateurslijst waarbij degene met het laagste donateursnummer (nr.
1= laag, nr. 500 = hoog) het eerst aan de beurt is.
Leden met een unit die van plek willen veranderen zijn afhankelijk van
de logistiek van de vervoerder. Hierdoor kan het voorkomen dat het
verzoek niet gehonoreerd kan worden
Het bestuur houdt zich het recht voor om af te wijken van bovenstaande
procedure.

3

Artikel 6

Einde lidmaatschap
a.

b.

c.
d.

e.

f.
g.

h.
i.
j.
Artikel 7

Het lidmaatschap kan bij overlijden van het lid worden voortgezet door
de echtgenoot, echtgenote, partner bij geregistreerd partnerschap of
samenlevingscontract op vertoon van een notariële acte.
Bij echtscheiding kan het lidmaatschap worden voortgezet door degene
aan wie het lidmaatschap is toegewezen door de wettelijke instanties of
bij vertoon van een notariële acte.
Het lid dient beëindiging van het lidmaatschap schriftelijk aan het
bestuur mee te delen voor 1 december van het lopende verenigingsjaar.
Indien geen schriftelijk bericht van beëindiging bij het bestuur is binnen
gekomen maar niet voldaan is aan het betalen van de contributie voor de
1ste termijn welke betaald dient te worden vóór 31 januari, vervalt het
lidmaatschap.
Plaatsing op het kampeerterrein is dan niet meer mogelijk.
Schorsing door het bestuur kan op elk moment ingaan;
- Bij het niet nakomen van de eisen, die in de statuten, het HR en/of
door een officiële instantie aan het lidmaatschap zijn gesteld.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt op voordracht van het bestuur
door de algemene ledenvergadering.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt wanneer het lid in strijd met de
statuten, het HR, besluiten van het bestuur en/of officiële instanties
handelt. Ontzetting is ook van toepassing als het lid de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
Ontzetting uit het lidmaatschap genoemd onder sub f) kan alleen
geschieden wanneer het lid eerst door het bestuur is geschorst.
Bij beëindiging van het lidmaatschap, na indeling van het lid in het
kampschema, blijft het lid de financiële bijdrage schuldig.
Verlies van lidmaatschap houdt in: Verlies van alle rechten.

Donateurschap
a.

b.

c.
d.
e.

f.
g.

h.

Zij die donateur wensen te worden, dienen een voor dat jaar geldende
donatie over te maken naar de rekening van de vereniging onder
vermelding van naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer.
Donateurs krijgen een donateursnummer en een correspondentienummer
en worden in volgorde van inschrijving op de donateurslijst geplaatst
nadat eerst aan de donatie is voldaan.
Het donateursnummer verandert als lagere rangnummers uit de
donateurslijst verdwijnen.
De donateurslijst wordt eenmaal per jaar in het Heliosnieuws en op de
website gepubliceerd.
Donateurs dienen de jaarlijkse contributie vóór 31 januari van het lopend
verenigingsjaar te voldoen onder vermelding van een hun verstrekt
correspondentienummer.
De contributie wordt vastgesteld door het bestuur en wordt medegedeeld
op de algemene jaarvergadering.
Van de donateurs die op 31 januari het donateursgeld niet hebben
overgemaakt aan de penningmeester vervalt het donateurschap. Deze
donateurs worden automatisch van de donateurslijst verwijderd.
Donateurs kunnen meedoen aan alle evenementen die in de vereniging
georganiseerd worden.
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i.

j.
k.
l.

Artikel 8

Algemene ledenvergadering
a.
b.

c.
d.
e.

f.

Artikel 9

Donateurs worden niet toegelaten tot de algemene jaarvergadering,
behoudens de voor dat seizoen staande donateurs of wanneer ze worden
uitgenodigd door het bestuur.
Donateurs hebben geen stemrecht.
Donateurs hebben eenmaal per jaar recht op ontvangst van het
Heliosnieuws. Per huishouden wordt één exemplaar toegestuurd.
Donateurs die geen staanplaats voor een strandhuisje krijgen toegewezen
behouden het rangnummer op de donateurslijst, met inachtneming van
het onder sub. c) gestelde.

De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter of een
door het bestuur aangewezen plaatsvervanger.
Ontbreekt bij aanvang van de algemene ledenvergadering de voorzitter
en diens plaatsvervanger, dan treedt een ander door het bestuur aan te
wijzen bestuurslid als voorzitter op.
De algemene ledenvergadering wordt ten minste één maal per jaar
gehouden.
Ingekomen stukken dienen 14 dagen voor de algemene ledenvergadering
plaatsvindt in het bezit te zijn van het bestuur.
Door de leden kan onder verantwoordelijkheid van het bestuur, een
commissie worden ingesteld voor het organiseren van diverse activiteiten
binnen de vereniging.
Bestuur en commissie leden hebben recht op een vergoeding van de
gemaakte kosten die zijn ontstaan in het belang van de vereniging.

Bestuursfuncties
a.

Taken van de voorzitter;
- Het leiden van de bestuurs- en algemene ledenvergadering.
- De voorzitter draagt de verantwoordelijkheid bij de uitvoering van alle
aan het bestuur toegedeelde taken en zorgt met de overige
bestuursleden voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk
reglement. Hij ondertekent met de secretaris de goedgekeurde notulen
en zorgt voor de stipte uitvoering en controle van genomen besluiten
tenzij deze aan anderen is opgedragen
- Toezien op de stemprocedures.
- Tekenen van alle in aanmerking komende stukken.
- Mededelingen doen op de algemene ledenvergadering over zaken die
sinds de laatste algemene ledenvergadering met betrekking tot de
vereniging zijn voorgevallen.

b.

Taken van de secretaris;
- Is belast met het voeren van alle van de vereniging uitgaande
correspondentie.
- Het schrijven van notulen van bestuurs- en algemene
ledenvergadering.
- Schrijven van het jaarverslag.
- Beheren van het archief.
- Beheren van de ledenlijst, tenzij dit aan een ander bestuurslid is
gedelegeerd.

5

- Samenstellen van het kampschema.
- Bijeenroepen van de algemene ledenvergadering in overleg met de
voorzitter en penningmeester.
- Houdt de veranderingen bij die van toepassing zijn op het HR en de
Statuten.
- Uitvoeren van overige werkzaamheden die tot die functie behoren.
c.

Taken van de penningmeester;
- Is belast met het beheer van de financiën en houdt hiervan de
administratie nauwkeurig bij.
- Is verantwoordelijk voor de berustende gelden en daarop betrekking
hebbende bescheiden.
- Maakt de balans op en geeft een overzicht van de begroting van een
nieuw verenigingsjaar.
- Brengt op de algemene ledenvergadering financieel verslag uit en
geeft indien nodig toelichting.
- Na akkoord van gehele dagelijks bestuur kan tot publicatie over
financiële verantwoording plaatsvinden. Publicatie naar de leden
gebeurt in ieder geval voor en ten behoeve van de jaarlijkse algemene
ledenvergadering.
- Na akkoord van de kascommissie in de algemene ledenvergadering
wordt decharge verleend aan het gehele bestuur voor het in het
afgelopen boekjaar gevoerde financiële beleid en beheer.
- Is verantwoordelijk voor de bezittingen van de vereniging waarvan hij
het beheer in overleg met de voorzitter over kan dragen aan een mede
bestuurslid.
- Uitgaven boven de € 5000, - kunnen slechts door de penningmeester
worden gedaan met voorafgaande goedkeuring van de voorzitter of de
secretaris.
- Is verplicht aan de kascontrole commissie ten behoeve van de
kascontrole de nodige bescheiden ter beschikking te stellen.

d.

Taken overige bestuursleden;
- Ondersteuning van de taken van de voorzitter, secretaris en
penningmeester,
- Houden toezicht op verplichte werkzaamheden die verricht worden
door de leden tijdens de opbouw en het afbreken van het kamp.
- Worden ingezet bij controle van diverse werkzaamheden.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud van het HR.
Publicaties in het Heliosnieuws en op de website geschieden onder
verantwoordelijkheid van het bestuur.

e.
f.

Artikel 10

Staanplaats
De periode dat de kampeerder gebruik mag maken van het strand loopt
van 15 april tot 15 september, tenzij hiervan wordt afgeweken door
officiële instanties.
Een toegewezen staanplaats is strikt persoonlijk.
De naam van het lid dat ingeschreven staat bij het secretariaat is
hoofdverantwoordelijk voor alle zaken met betrekking tot de staanplaats
en het kamperen in het algemeen.
De staanplaats mag niet verhuurd of verkocht worden.
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Artikel 11

Strandhuis
a.

Afmetingen
1. De afmetingen van het strandhuis mag de volgende maten niet
overschrijden gerekend vanaf de begane grondvloer.
- Oppervlakte maximaal
25,78 vierkante meter,
- Lengte
maximaal
7,20 meter,
- Breedte
maximaal
3,58 meter,
- Nokhoogte maximaal
2,60 meter,
2. Onder strandhuis wordt verstaan;
- Een demontabel strandhuis dat elk seizoen opgebouwd en afgebroken
wordt.
- Een strandhuis dat is geplaatst op een metalen
ondersteuningsframe en in zijn geheel geplaatst en weggehaald wordt.
- Een z.g. unit die in zijn geheel geplaatst en weggehaald wordt.
3. De kampeerder dient zich regelmatig op de hoogte te stellen van de
toestand van het strandhuis en eventuele schade direct te herstellen ter
voorkoming van verdere schade en schade aan derden.
4. Indien huisjes dusdanig zijn opgezet dat ze bij storm e.d. gevaar
opleveren voor de medekampeerders, is het bestuur gerechtigd
noodzakelijk geachte maatregelen te nemen. Daaruit voortvloeiende
kosten worden de desbetreffende kampeerder in rekening gebracht,
eventueel gevolgd door strafmaatregelen.

b.

Eisen
- Aan de voor- en achterzijde van het strandhuis dient het
plaatsingsnummer zichtbaar te zijn.
- Het strandhuis dient overwegend wit te zijn.
- Het strandhuis dient van materiaal gemaakt te zijn met een
brandwerendheid van vijftien minuten.
- Het strandhuis dient voorzien te zijn van een puntdak.
- Elektrische bedrading dient geïsoleerd te zijn uitgevoerd en op
isolatoren te zijn aangebracht volgens de geldende Nen-normen.
- Het is niet toegestaan om obstakels te bevestigen aan het strandhuis
die hinder veroorzaken.
- Antennes mogen niet boven de nokhoogte uitsteken.
- Deuren en ramen, uitgezonderd een slaapkamerraam t.b.v. ventilatie
welk geen gevaar mag opleveren voor de doorloop, mogen niet aan de
zuidzijde zijn aangebracht.

c.

Plaatsing
- Volgens het kampschema wordt de plaats van het strandhuis op het
strand gemarkeerd door piketpaaltjes voorzien van het plaatsnummer.
- Datum en plaats voor het inleveren van de piketpaaltjes wordt
gepubliceerd in het Heliosnieuws, op de website en op het
mededelingenbord.
- Bij het niet of niet tijdig inleveren van de piketpaaltjes krijgt de
kampeerder een boete.
- De toegewezen plaats mag niet worden overschreden.
- De strandhuisjes dienen in rechte lijn ten opzichte van elkaar te worden
geplaatst.
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- Voor de kampcontrole, waarvan de datum in het Heliosnieuws en op de
website wordt gepubliceerd, dient het strandhuis volledig bewoonbaar
te zijn en dient de omgeving ordelijk te zijn ingericht. Om dringende
reden kan het bestuur uitstel verlenen.
- Het plaatsen van het strandhuis geschiedt op eigen risico.
- Bij een strandhuisje op frame dient het frame vlak op het strand te
worden geplaatst waarbij de bovenkant van het frame niet meer dan 10
cm boven maaiveld mag uitsteken.
Maaiveld=het hoogteniveau van het strand op de eerste rijdatum van de
huisjes.
- Zowel de nok- als de zijhoogte wordt gemeten vanaf de grondvloer.
Hierbij wordt er van uitgegaan dat de grondbalk/frame op het maaiveld
ligt ( zonder stelpoten o.i.d.)
d.

Artikel 12

Omgeving
- Iedereen is verplicht gedurende het gehele kampeerseizoen de naaste
omgeving van het strandhuis in ordelijke staat te houden.
- De voordijk van het strandhuis en gangpaden dienen in zijn geheel
bedekt te zijn met vlonders of ander soort bedekking.
- Gangpaden dienen vrij te zijn van obstakels.
- Buitenverlichting is toegestaan mits deze geen hinder veroorzaakt voor
de omgeving.
- Op het talud dient een goed begaanbare trap te zijn aan gebracht.
Hiervan zijn vijf strandhuisjes links en rechts van de afgang
uitgezonderd.
- Huisjes op de bovenrij mogen 1 trap per 2 huisjes delen.
- Huisjes op de benedenrij dienen allemaal een trap te hebben. De eerste
vijf huisjes vanaf de afgang zijn hiervan uitgezonderd.
- De dijk aan de voorzijde van het strandhuis dient minimaal 1.50 meter
diep te zijn tot een maximum van 4 meter.
- Het talud dient tegen verstuiving van het zand beplant te zijn met stro.
- Het stro voor de beplanting wordt door het vereniging beschikbaar
gesteld.
- Onder het grondoppervlak dient een goed functionerende put te worden
aangebracht ten behoeve van afvoer van water.
- Schotten of beschoeiing, zijschotten, niet in gebruik als huisje, en
windschotten mogen niet hoger zijn dan 125 cm.
- Schotten of beschoeiing tegen de duinen mogen, ter bescherming, op
gelijke hoogte van het prikkeldraad.

Verblijf in het strandhuis (Federatieve afspraak)
a.

b.

c.
d.

Het is; tot het gezin behorende maar niet thuiswonende kinderen, ouders
of schoonouders van het lid buiten zijn aanwezigheid toegestaan in het
strandhuis te verblijven. Zij dienen wel donateur te zijn.
Na schriftelijke aanvraag mogen genoemde personen onder sub a) in
totaal, dus niet per persoon, maximaal 23 dagen per seizoen in het
strandhuis verblijven.
De onder sub b) genoemde aanvraag moet ten minste 14 dagen vooraf,
schriftelijk of per mail, worden ingeleverd bij het secretariaat.
Het bestuur houdt zich het recht voor een gevraagde toestemming
genoemd onder sub a) te weigeren of in te trekken.
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e.

f.
g.
h.
Artikel 13

Gezinsoppas (Federatieve afspraak)
a.

b.

c.
Artikel 14

Bij wangedrag of onjuiste opgave personalia kan verder verblijf in het
strandhuis de tijdelijke bewoner direct worden ontzegd. Voor het
hoofdverantwoordelijke lid kan hieruit schorsing en mogelijk ontzetting
van het lidmaatschap voortvloeien.
Nachtverblijf van derden in het strandhuis zonder aanwezigheid van een
lid of staande donateur is niet toegestaan.
Kinderen onder 18 jaar mogen niet zonder volwassenen in het strandhuis
overnachten.
Het is verboden het strandhuisje te verhuren.

Hoofdverantwoordelijk lid kan, na toestemming van het bestuur, aan ten
hoogste twee, niet tot het gezin behorende meerderjarige personen
toestaan, eenmaal per seizoen, gedurende ten hoogste 23 dagen
achtereen, in zijn of haar strandhuis nachtverblijf te hebben. Echter
uitsluitend als gezinsoppas ten behoeve van het verzorgen van zijn/haar
kinderen onder de leeftijd van 18 jaar.
Een aanvraag voor het onder sub a) bedoelde nachtverblijf moet ten
minste 14 dagen van tevoren, schriftelijk of per mail, bij het bestuur
worden ingeleverd.
Deze gezinsoppas dient donateur te zijn.

Verkoop strandhuis (Federatieve afspraak)
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.
j.

k.

Het lid is toegestaan eenmaal per vijf jaar met behoud van lidmaatschap
het strandhuis te verkopen. In een verkocht strandhuis mag het lid niet
meer kamperen.
Het is kamperende donateurs niet toegestaan tijdens het seizoen hun
huisje te verkopen.
Vanaf 15 mei mag verkoop van een huisje door een lid plaatsvinden.
Indien verkoop plaatsvindt vanaf 15 mei tot 1 juli vervalt het
lidmaatschap.
De verkoop van het strandhuisje, waarbij de kampeerder zijn of haar
lidmaatschap kan behouden, kan eerst op of na 1 juli plaatsvinden.
Wanneer een lid zijn huisje verkoopt met opzegging van zijn/haar
lidmaatschap, kan de koper het huisje niet eerder betrekken dan 15 mei.
Indien een onder a) bedoeld lid zelf voor 1 juli een reeds op het strand
staand strandhuisje koopt, mag hij/zij het eigen strandhuisje voor 1 juli,
maar niet eerder dan 15 mei zonder verlies van het lidmaatschap
verkopen.
De verkoper dient het gehele staangeld van het seizoen voor de
overdracht te voldoen.
De koper moet donateur zijn van de vereniging. Hij dient vóór de
overdracht aan de daaraan verbonden financiële verplichting te voldoen.
Verkoop van het strandhuis voor of tijdens het seizoen dient te
geschieden via een verkoopformulier dat bij het secretariaat of bij de
penningmeester verkrijgbaar is. Het verkoopformulier dient voor de
overdracht bij de penningmeester ingeleverd te worden.
Indien een koper het door hem gekochte strandhuis doorverkoopt, is de
verkoop pas toegestaan aan het eind van het seizoen.
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l.
m.

n.
o.

Artikel 15

Verwijderen strandhuis
a.
b.
c.

d.

e.

Artikel 16

Het lid is verplicht zijn strandhuis voor 15 september te verwijderen.
Deze datum kan door een officiële instelling per jaar gewijzigd worden.
Bij het niet nakomen van de onder sub a) genoemde verplichting kan het
bestuur een nader te bepalen boete opleggen.
Het bestuur is bevoegd op kosten van het lid zijn eigendommen die na
genoemde data onder sub a) op het strand zijn achtergelaten, te laten
verwijderen.
Bij het beëindigen van het seizoen is het lid verplicht alle materialen,
welke gediend hebben tegen verstuiving van zand of versteviging van het
talud, te verwijderen, behalve het ingeplante stro.
De put onder het grondoppervlak, bestemd voor afvoer van het water,
moet worden uitgegraven en verwijderd.

Algemene aansprakelijkheid
a.

b.

c.
d.
e.

f.
g.

Artikel 17

De koper heeft zich te houden aan de regels, gesteld in de statuten en HR,
welke hem door het bestuur worden uitgereikt.
De vereniging vraagt aan de verkoper een borgsom als onderpand voor
het schoon opleveren van de kampeerplaats aan het eind van het seizoen.
De verkoper blijft verantwoordelijk. De borg dient voor de overdracht op
rekeningnummer van de vereniging te worden gestort.
De borgsom wordt aan de verkoper teruggestort, nadat gebleken is dat de
kampeerplaats volgens de regels schoon is opgeleverd.
De verkoper is verplicht de koper te informeren over de regels gesteld in
het HR en de statuten.

Het lid is verplicht op het strand alle maatregelen te nemen om te
voorkomen dat er schade ontstaat aan de vereniging, aan een bij het
strand betrokken officiële instantie of aan derden.
Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
veroorzaakt door een lid, aan een bij het strand betrokken officiële
instantie of aan derden.
Het bestuur is niet aansprakelijk bij schade aan het strandhuis door storm
of andere calamiteiten.
Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
nalatigheid of wangedrag van de leden.
Artikelen uit de statuten en het HR hebben betrekking op het gebied
binnen het kampeerterrein dat begrensd wordt vanaf de voet van het
onderste talud tot de hekafscheiding van de duinen op de bovenste rij.
De leden kunnen geen rechten doen gelden op het vrije strandgebied,
anders dan de normaal geldende rechten van ieder strandbezoeker.
Het bestuur is niet aansprakelijk voor zaken die voortkomen uit
problemen tussen leden en overige strandbezoekers.

Brandveiligheid
a.
b.

De leden zijn verplicht al het mogelijke te doen om brand te voorkomen.
Ingeval van brand dient onmiddellijk de brandweer en de politie
gewaarschuwd te worden. (112).
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c.
d.
e.
f.

g.

h.

i.
j.
k.
l.
m.
Artikel 18

De leden worden geacht, daar waar mogelijk, bij bluswerk behulpzaam te
zijn.
De aanwijzingen van de brandweer en politie dienen opgevolgd te
worden.
In ieder strandhuis dient een brandmelder, een schep en bedrijfsklare
brandblusser aanwezig te zijn.
Kook- en verwarmingstoestellen die niet zijn ingebouwd moeten op een
plaat van hittebestendig materiaal staan. De omgeving van de toestellen,
inclusief bij het gebruik van inbouw apparatuur, moet van
brandvertragend materiaal zijn.
Gebruik van gasslangen;
- Kook en verwarmingstoestellen dienen te worden aangesloten met een
koperen leiding of rubberen slang.
- Rubber gasslangen dienen elke drie jaar vernieuwd te worden of als de
er op aangegeven houdbaarheidsdatum op de slang verlopen is.
- Rubberen gasslangen moeten voorzien zijn van een geldigheidsdatum
- Rubberen gasslangen dienen gekoppeld te worden met metalen
klembanden.
- De omgeving van de gas- en verwarmingstoestellen dient goed
geventileerd te zijn.
Gebruik gascilinders;
- In of onder het strandhuis mogen geen gascilinders aanwezig zijn.
- Gascilinders moeten achter het strandhuis in een goed geventileerde
kast of kist worden geplaatst.
- Deze kast dient te allen tijde toegankelijk te zijn.
- Er mogen maximaal twee gascilinders per strandhuis aanwezig zijn.
- De inhoud van een gascilinder mag maximaal 26 liter bedragen.
- De gascilinders mogen niet gevuld zijn met LPG gas.
- Ingebouwde gascilinders in kook-, verlichting- of
verwarmingstoestellen mogen in het strandhuis niet worden gebruikt.
Accu’s, gascilinders en buitenkoelkast mogen niet in dezelfde ruimte
worden geplaatst.
Buitenboordmotoren mogen niet in of tegen het strandhuis worden
geplaatst.
Er mogen geen licht ontvlambare stoffen op de dijk en in of nabij het
strandhuis worden opgeslagen.
Het is niet toegestaan generatoren of aggregaten op de dijk en in of nabij
het strandhuis te gebruiken.
Geisers in het strandhuis zijn verboden.

Kampvuur
a.
b.
c.

Het aanleggen en onderhouden van kampvuren is verboden.
Bekeuringen door de politie zijn voor rekening lid.
Het bestuur zal geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden met het onder
a en b genoemde.

11

Artikel 19

Toiletten
a.

b.

c.

d.

e.

Plaatsing;
- Toiletten zijn eigendom van de gemeente Zandvoort.
- Ze worden door de gemeente Zandvoort in overleg met het bestuur
geplaatst en aangesloten op de riolering en overige nutsvoorzieningen.
- De toiletten worden legionellavrij opgeleverd.
- De toiletten worden aan het eind seizoen door de gemeente van het
strand verwijderd.
Beheer;
- Een toiletbeheerder wordt door het bestuur aangesteld.
- De toiletbeheerder dient de toiletten gedurende het gehele seizoen
dagelijks schoon te houden.
- De toiletbeheerder ziet toe op de hygiëne tijdens het gebruik van het
toilet.
- De toiletten zijn voor leden, donateurs en bezoekers van staande leden
gratis toegankelijk.
- Passanten kunnen tegen vergoeding gebruik maken van het toilet.
- Het bedrag van de vergoeding voor passanten wordt in het overleg met
het bestuur vastgesteld.
- Vergoeding voor de werkzaamheden van de toiletbeheerder wordt in
overleg tussen het bestuur en de toiletbeheerder jaarlijks vastgesteld.
Gebruik;
- Het toilet dient na gebruik schoon te worden achtergelaten.
- Toiletpapier dient zelf te worden meegenomen.
- Kinderen tot en met 6 jaar moeten worden begeleid door een persoon
ouder dan 14 jaar.
- Absorberend materiaal mag niet in het toilet worden gedeponeerd.
- Leden mogen geen veranderingen aan de toiletten aanbrengen.
- Schade ontstaan aan de toiletten die niet kan worden toegerekend aan
de leden of staande donateurs komt, indien niet gedekt door de
verzekering, voor rekening van de vereniging.
- Indien schade ontstaat door een lid komen de kosten voor rekening van
het lid.
Doucheruimte;
- Voor het douchegebruik zijn muntautomaten aan gebracht.
- De opbrengst van de munten komt ten bate van de vereniging.
- De muntautomaten vallen onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
- De doucheruimte dient na gebruik schoon te worden achtergelaten.
Gebruik toiletemmers/chemisch toilet;
- Toiletemmers en chemisch toilet dienen van ondoorzichtig materiaal te
zijn.
- Het legen van de toiletemmers of een chemisch toilet dient te gebeuren
aan de achterkant van de toiletunits in de daarvoor bestemde bak tussen
22.00 en 23.00 uur en tussen 6.00 en 9.00 uur.
- Uitzondering kunnen slechts worden toegestaan in overleg met de
toiletbeheerder.
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Artikel 20

Water
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Artikel 21

Vuilafvoer
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.

Artikel 22

Een ringleiding voor aansluiting op het waternet wordt door de
vereniging aangelegd bij aanvang van het kampeerseizoen.
De ringleiding, per aansluiting voor elk huisje voorzien van een T-stuk,
kraan en waterkeerklep, is eigendom van de vereniging.
De ringleiding dient door de leden onder 50 cm. zand te worden
gebracht.
Leiding die wordt afgetakt van de ringleiding naar het strandhuis dient
minimaal 50 cm. onder het zand te liggen.
Een slang aangesloten aan de buitenkraan mag niet langer zijn dan één
meter.
Het is verboden een buitendouche te hebben.
Na het afspoelen met een waterslang dient u deze leeg te laten lopen en
op te ruimen.
Een douche in het strandhuis is verboden.

Vuilnis en huishoudelijk afval dient in de vuilcontainer op het voorstrand
gedeponeerd te worden.
Grof vuil dient gebundeld op vijf meter van de afvalcontainer te worden
neergelegd in verband met het mechanisch legen van de afvalcontainer.
Het grof vuil wordt door de gemeente Zandvoort opgehaald volgens een
door de gemeente opgesteld schema. Het grof vuil mag alleen de avond
voordat het vuil wordt opgehaald op het strand worden neergelegd.
De afvalcontainers worden door de gemeente Zandvoort geleegd.
Chemisch afval mag niet in de vuilcontainer gedeponeerd worden. Voor
afvoer dient het lid zelf te zorgen.
Bij overvolle afvalcontainers mogen geen vuilniszakken naast de
container worden neergelegd.
Aan het eind van het seizoen mag geen afval en grof vuil op de
kampeerplek achterblijven.

Parkeervergunning
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.

Een lid of kamperend donateur komt in aanmerking voor een van
gemeentewege verstrekte parkeervergunning op de boulevard.
Per kampeerplaats wordt één vergunning verstrekt.
De parkeervergunning is op plaatsnummer van het strandhuis
verkrijgbaar.
De kampeervergunning wordt volledig door de gemeente Zandvoort
afgehandeld.
De verschuldigde vergoeding voor de parkeervergunning dient
rechtstreeks overgemaakt te worden aan de gemeente en staat los van de
contributie.
Het lid is verantwoordelijk voor aanvraag en ontvangst van de
parkeervergunning.
Wijzigen van gegevens komt voor rekening van het lid.
Bij verkoop van het huisje dient de parkeervergunning mee verkocht te
worden.
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Artikel 23

Algemene voorschriften
a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.

h.
i.

j.

k.

l.
m.
n.
o.

p.
q.

Het is verboden op het strand enige vorm van handel te drijven.
Het is verboden politiek te bedrijven.
Het houden van huisdieren is niet toegestaan, uitgezonderd kleine
knaagdieren en kleine vogels.
Het voeren van vogels is alleen toegestaan aan de vloedlijn.
Bij vernieling van de afrasteringen, hekwerk, afgangen of andere
eigendommen van een officiële instantie, door toedoen van een lid,
komen de kosten voor rekening van het lid.
De leden worden geacht, na een oproep van het bestuur, behulpzaam te
zijn bij ongevallen, slechte weersomstandigheden of andere
buitengewone situaties.
Voor zonsondergang dient de omgeving van het strandhuis te worden
opgeruimd. Obstakels, tafels, stoelen mogen geen belemmering zijn voor
een vrije doorgang. De benedenrij dient spullen op te ruimen tegen de
dijk van de bovenburen of tegen de achterkant van het strandhuisje. De
bovenrij dient spullen op te ruimen tegen de duinen of tegen de
achterkant van het strandhuisje.
Het is verplicht kuilen dicht te maken. Sigarettenpeuken, speelgoed, etc.
dienen te worden opgeruimd.
Losse objecten zoals windschotten dienen overdag goed bevestigd te zijn,
zodat de wind er geen vat op kan krijgen. Windschotten mogen na
zonsondergang niet blijven staan. Uitgezonderd zijn de strandhuisjes op
de hoeken van het kampeerterrein. Die mogen aan één kant van het
strandhuis een schot, met de maximale afmeting van 125 cm hoog en 300
cm breed, permanent bevestigen. Dit schot dient bij voorkeur te bestaan
uit plexiglas of veiligheidsglas.
Het is niet toegestaan tussen en in de directe omgeving van het
strandhuis, de verenigingstent en de toiletten enige vorm van balspelen of
andere spelen uit te oefenen.
Grote werkzaamheden aan huisjes met gebruik van elektrische
apparatuur als zijnde schuurmachines etc. zijn tot 1 juni van maandag tot
en met zondag toegestaan. Na 1 juni mogen schilderwerkzaamheden of
kleine reparaties verricht worden van maandag tot en met vrijdag. Hierbij
is gebruik van elektrische apparaten verboden.
In de zomer zijn tijdens de schoolvakanties van noord, midden en zuid
ALLE werkzaamheden verboden.
De periode van werkzaamheden in de zomervakanties wordt jaarlijks
aangepast en bekend gesteld door het bestuur.
Windmolens voor het opwekken van energie zijn verboden.
Het is verboden om trampolines en andere speeltoestellen tussen of bij de
strandhuisjes te hebben. Deze mogen alleen op het voorstrand worden
geplaatst.
Het is verboden te roken in de toiletten en in de verenigingstent.
Per 1 januari 2014 mag er in Nederland geen tabak of alcohol verkocht
worden aan jongeren onder de 18 jaar. Tevens mag een jongere onder de
18 jaar geen alcohol nuttigen in het openbaar.
Het kopen van alcohol en het nuttigen van alcohol in en om de
verenigingstent door personen onder de 18 jaar is dan ook ten strengste
verboden. Ouders dienen hier op toe te zien. De boetes komen voor
rekening van overtreder.
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t.
u.

Artikel 24

Permanente tentjes achter huisjes zijn verboden. Deze dienen dagelijks
na gebruik afgebroken te worden.
Het is niet toegestaan zich op het voortalud van anderen te begeven.
Scooters en bromfietsen mogen niet binnen het kampeerterrein geplaatst
worden.
Beschoeiing op de voordijk en/of aan de zijkant van de hoekplaatsen mag
niet hoger zijn dan 50 cm.

Strafbare handelingen
a.

b.

c.

d.

In het algemeen zal strafbaar zijn het zodanig handelen of nalaten in
strijd met de statuten, reglementen en besluiten van de organen van de
vereniging, waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
Het bestuur is bevoegd om in geval van dit handelen of nalaten de
volgende straffen op te leggen.
Boete.
Een boete is bedoeld voor een overtreding waarvoor geen officiële
waarschuwing of schorsing zal plaatsvinden. U wordt voordat de boete
wordt opgelegd, eerst door het bestuur in kennis gesteld.
Officiële Waarschuwing.
Een officiële waarschuwing zal schriftelijk door het bestuur worden
gegeven wanneer men in strijd handelt met de Statuten en het HR op een
zodanige manier dat een boete niet toereikend is en een schorsing nog
niet van toepassing is.
Wanneer men voor een tweede keer binnen 5 jaar een officiële
waarschuwing ontvangt volgt automatisch een schorsing voor 1 jaar.
Schorsing - ontzetting.
- Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van twaalf maanden
worden opgelegd. Gedurende de schorsingsperiode kunnen de aan het
lidmaatschap/donateurschap verbonden rechten niet worden
uitgeoefend. Nadat het bestuur tot schorsing heeft besloten wordt de
betrokkene zo spoedig mogelijk bij aangetekend schrijven van het met
redenen omklede besluit in kennis gesteld. Het bestuur geeft de
betrokkene daarbij kennis van de mogelijkheid om binnen een maand
na dagtekening van dit besluit schriftelijk onder opgave van redenen in
beroep te komen conform Artikel 6 van de statuten.
- Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft de
betrokkene geschorst.
- Ontzetting kan alleen worden uitgesproken als een lid/donateur in
ernstige mate handelt in strijd met statuten, reglementen en/of besluiten
van de organen van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt, dan wel na sommatie nalatig blijft aan al zijn financiële
verplichtingen te voldoen. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft
besloten, wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk bij aangetekend
schrijven van het met redenen omklede besluit in kennis gesteld. De
betrokkene kan binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving
schriftelijk in beroep gaan bij de algemene vergadering. Bekrachtiging
van het bestuursbesluit tot ontzetting zal door de algemene vergadering
moeten worden genomen met meerderheid van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid of de donateur geschorst.
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Artikel 25

Algemene Overgangs- en Slotbepalingen.
a.

b.
c.

Het HR en eventueel andere reglementen worden vastgesteld, aangevuld
en/of gewijzigd door de algemene vergadering. Een besluit daartoe wordt
genomen met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Deze reglementen mogen geen bepalingen inhouden die in strijd zijn met
de statuten.
In alle gevallen waarin niet of onvolledig bij statuten of HR is voorzien,
beslist het bestuur.
Dit HR is van kracht vanaf de dag volgend op de vaststelling door de
algemene vergadering.
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