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Helios Nieuws, een periodiek van de
kampeervereniging “Helios”, verschijnt 4
maal per jaar en wordt toegezonden aan
donateurs, leden en relaties van de
vereniging.
Voor inlichtingen over en het opgeven van
advertenties in het Helios Nieuws kunt u
zich wenden tot de redactie via
redactiehelios@gmail.com.

Website: www.heliosnieuws.nl
Redactieadres website:
Janneke Willemse //
redactiehelios@hotmail.com
Illustratie voorblad:
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BESTUUR HELIOS
Voorzitter: Simone Tacx
heliossimone@gmail.com
Domela Nieuwenhuisstraat 33,
1069 SH Amsterdam
Tel: 06 30887007
Secretaris: Remco Koppen
Helios.secretariaat@planet.nl
Mient 114, 2141 TE Vijfhuizen
Tel: 023-5631902 of 06 19930880

Alle wijzigingen en verzoeken dienen zo
spoedig mogelijk schriftelijk of per mail
(helios.secretariaat@planet.nl) aan de
secretaris van de vereniging te worden
doorgegeven. Vergeet uw
correspondentienummer niet te
vermelden.
Kopij voor het volgende nummer graag
vóór 22 augustus 2015 inzenden naar
redactiehelios@gmail.com
Het volgende nummer kunt u in
september 2015 verwachten.

Penningmeester: Yvonne Diesbergen
ydiesbergen@kpnmail.nl
Breem 22, 2151 RJ Nieuw Vennep
Tel: 0252-686246
Gironummer Helios:
NL 25 INGB 0000573325 tnv KV HELIOS,
Breem 22, 2151 RJ Nieuw Vennep
Bestuursleden:
Martin Zijlstra, Bert Jansen,
John Tier, Leo Dijkstra
Aanspreekpunt Sportcommissie:
Irma Geestman (750)
sportcommissiehelios@gmail.com
Aanspreekpunt Bar: John Tier
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VAN DE VOORZITTER
We staan allemaal weer op het strand. Op een dag na heeft iedereen lekker kunnen
bouwen en zijn tentje weer in orde kunnen maken. Helaas was het voorseizoen erg fris
en hebben veel kampeerders het ’s nachts goed koud gehad. Maar we laten ons niet
kisten en blijven toch komen, want er gaat niets boven het strand. Hopelijk wordt het
snel warmer en kunnen we genieten van zwoele zomeravonden op de dijk.
Ook zijn er deze zomer weer leuke evenementen gepland in het verenigingstent. Zoals u
heeft kunnen zien bij het inleveren van de paaltjes en de checklist is de Vierling onder
handen genomen. Dat was heel hard nodig. De ergste lekkages en rotte plekken zijn
weggewerkt. Daarna is er prachtig behang op de muren geplakt en zijn alle kisten en
deuren geschilderd. Vanaf deze plek wil ik die stille gouden krachten hartelijk bedanken
voor hun vele werk. Met een aantal mooie schilderijtjes van leden van de schildersclub
en een paar fraaie planten kunnen we hopelijk nog zeker een paar jaar te genieten van
onze verenigingstent.
Een fijne zomer allemaal!
Simone Tacx

REDACTIONEEL
Allereerst hartelijk dank voor de vele positieve berichten over de eerste digitale editie
van het Helios Nieuws.
Ik begrijp dat het voor sommige even wennen is en dat het vorige krantje een kolos was
om zelf uit te printen. Deze keer gelukkig een minder dikke editie.
We zijn nog steeds druk bezig om alle email adressen van leden en donateurs op orde
te krijgen. Velen hebben al gereageerd op de vorige oproepen, hetzij door een email aan
de redactie te sturen of door het formulier op de Helios Nieuws website in te vullen.
Mocht u nog leden of donateurs kennen die nog geen email adres hebben doorgegeven,
geef dan gaarne aan deze mensen door dat we graag hun email gegevens ontvangen.
Ook zou ik graag nog een oproep willen plaatsen voor leuke strandfoto’s. Stuur vooral
jullie mooiste kiekjes op, en wie weet worden ze in de digitale editie van Helios Nieuws
geplaatst. Voor foto’s met kinderen erop wil ik graag toestemming van de
desbetreffende ouders voordat ze geplaatst kunnen worden.
Ingezonden stukken zijn natuurlijk ook van harte welkom, daar is dit blaadje tenslotte
ook voor, om elkaar op de hoogte te houden van onze belevenissen op en rond het
strand.
Veel leesplezier!
Carla Zwaanstra
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TRANSPORT, SHOVEL
& HANDELSONDERNEMING
Gebroeders

MAX PLANCKSTRAAT 17
2041 CX ZANDVOORT
Tel: 023–5718395 of 023–5713259

OOK VOOR VERVOER & OPSLAG
VAN UW TENTHUISJE
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INGEZONDEN STUK
Di.14-04-2015
Iedereen, zoals altijd, is weer op tijd om 12.30 uur achter de tribune van het circuit.
Het is weer zover. De ploeg die het al jaren doet was er klaar voor. Een beetje koud,
gure wind, maar handen uit de mouwen en direct aan het werk. Tegels van het dak,
metalen afdekplaten er af, rubberen afdichtkabels er tussen uit wurmen. Iedereen weet
zijn taak.
U heeft het natuurlijk al door. Tijd voor de verenigingstent.
Na een telefoontje van Bert moet het weer gebeuren. We kunnen dus starten met
het scheiden van de units om daarna te wachten op vervoer. Als de eerste units naar
het strand gaan, gaat de helft van de ploeg mee. De anderen blijven wachten op het
vervoer van de rest.
Op het strand verloopt alles soepel omdat iemand in het verleden op het idee kwam
permanent betonnen balken als ondergrond voor de units op het strand te laten
liggen. Het werkt voortreffelijk en bespaart veel tijd omdat waterpassen overbodig
is geworden.
Als de laatste units op het strand arriveren zijn de eerste units al gemonteerd.
Stuk voor stuk worden de delen tegen elkaar geschoven. Een ingenieus systeem van
metalen geleiders zorgt ervoor dat de units precies op hun plaats terecht komen. De
onderlinge afstand tussen de units moet precies zijn in verband met de afdichting.
Dit wordt weer bereikt door Jan zijn afstandplankje. De geleiders en het plankje
zijn bedacht door Jan Slot, de jarenlange baas en inspirator van de ploeg.
Door de rust die Jan uitstraalde bleef de ploeg bij elkaar en was het prettig om met
elkaar te werken. Het Bestuur had er geen omkijken naar.
Jan heeft nog steeds een vinger in de pap. Zoon Jan die ook al de helpende hand biedt
treedt al aardig in de voetsporen van zijn vader.
Paul Vaumont is de man die de moeilijke klussen opknapt. Nog altijd van de partij is
Frans Tersteege met zijn technische adviezen en altijd bereid om aan te pakken, niet
weg te denken uit de ploeg.
Sinds een paar jaar is Jan Mars ingevallen voor Ruud Deen. We hoeven Jan niets
meer over het werk te vertellen. Wat te denken Van Tinus Tramper. Al jaren lang
geen lid meer maar altijd aanwezig om alle voorkomende klussen aan te pakken.
Een bedankje is op zijn plaats want mede door hem staat die tent er toch maar weer.
Even terug naar het strand. Uren later staan de units weer aaneengeregen en is
het weer een verenigingstent geworden. Tijdens het werk worden we verrast door
Simone die ons komt trakteren op lekkere dorstlessers. Dank Simone.
Eind goed al goed. Voor het avondeten is het wel wat laat geworden maar een leuk
karwei was weer geklaard.
Iedereen kan er weer veel plezier aan beleven
AE.
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015
Locatie : Restaurant “de Zoete Inval” te Haarlemmerliede.
Datum: dinsdag 24 maart 2015.
Aanvang: 20.00 uur
AGENDA
Opening Voorzitter.
Ingekomen en uitgaande brieven e.d.
Simone noemt de namen van leden en geplaatste donateurs op die zich officieel hebben
afgemeld.
Verklaring kascontrole commissie.
Jaarverslag secretaris:
Geen op/aanmerkingen.
Er wordt door de leden decharge verleend aan de secretaris en het gehele bestuur voor
het in 2014 gevoerde beleid.
Verslag kascommissie:
Bestaande uit:
Mike Grootveld
Mevr. Habets (voor 2015 geen kandidaat meer)
Op 18 februari 2015 boeken gecontroleerd en in orde bevonden.
Zij verleent decharge aan de Penningmeester.
Mevr. Habets stopt en wordt voor 2015 vervangen door Thea Tacx.
Nieuw reserve leden kascommissie:
Marjan Claasen (732)
Jacqueline Seitz (694)
Financieel verslag 2014 en begroting 2015:
Financieel verslag 2014: Akkoord
Er wordt door de leden decharge verleend aan de penningmeester en het gehele
bestuur voor het in 2014 gevoerde financieel beleid.
Financiële begroting 2015: Goedgekeurd en akkoord bevonden
Uitschrijven donateurs:
Simone verwijst naar de lijst die gepubliceerd is in het HeliosNieuws van februari/maart.
Totaal aantal uitgeschreven donateurs: 54
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015
(vervolg)
Aanname nieuwe leden 2015:
De volgende donateurs worden, conform de statuten, aangenomen als lid met ingang
van 7 april 2015:
Correspondentie nr. & Donateurs nr. per 31 december 2014.
1343
Flip Klok
1348
Robin Sluijzer
1352
Tim Bijl
1355
Annelinde Bakker-Roozen
1362
John Egthuysen
1369
Jasper Roord
1371
Eduard Driessen

355
356
357
360
362
366
367

Er wordt door de leden geen bezwaar gemaakt.
Nieuw Huishoudelijk Reglement:
Begin 2014 hebben de leden concept versie 0.1 ontvangen. Naar aanleiding hiervan
hebben 10 leden gereageerd en heeft het bestuur diverse aanpassingen gedaan wat
resulteerde in concept versie 0.2.
Vraag van Rien de Lange over verplicht stellen van het gebruik van plexiglas of
veiligheidsglas in de schotten op de hoekplaatsen i.v.m. doorkijk wat ten goede komt
aan de veiligheid.
Plexiglas of veiligheidsglas wordt niet opgelegd maar geniet wel de voorkeur. Het
bestuur vindt de doorkijk in het kamp op dit moment voldoende.
Concept versie 0.2 wordt ter stemming gebracht en met een meerderheid van de
vereiste stemmen goedgekeurd.
Concept versie 0.2 wordt per 25 maart 2015 omgezet in een definitieve versie 1.0. en is
per direct actief.
Het Huishoudelijk Reglement is een “levend” document en zal bij gewenste
aanpassingen terugkeren op de agenda van de Algemene Ledenvergadering.
PAUZE
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015
(vervolg)
Bestuur mededelingen:
Het bestuur is op zoek naar een nieuwe penningmeester vanwege het stoppen van
Yvonne Diesbergen.
Iedereen heeft een hele baal stro voor de beplanting van de dijk.
7 april worden deze geleverd en neergelegd in de poortjes van de boven-rij.
Verzoek om balen stro niet naar beneden te gooien omdat Paap de beneden-rij nog
moet bulldozeren.
Beneden-rij wordt verzocht te wachten met het beplanten van de dijk totdat Paap de
juiste hoek/schuinte heeft aangebracht in de dijk.
Kampcontrole is op 19 mei 2015. Na eerste controle volgt +/- 2 weken later de tweede
kampcontrole.
Federatieve mededelingen:
Petitie parkeervergunningen.
Petitie parkeervergunning is in oktober aan de gemeente Zandvoort aangeboden.
Gemeente Zandvoort is van mening dat de parkeervergunning een waarde
vertegenwoordigd van ruim €4000. (365 dagen maal dagtarief à €12)
Gemeente Zandvoort ziet dan ook geen enkele noodzaak om de prijs van de
parkeervergunning naar beneden toe aan te passen.
Er komt binnen de gemeente Zandvoort wel een nieuw parkeerbeleid maar deze zal niet
voor de boulevard gelden.
Kampeergeld:
Dit jaar is het kampeergeld met €40 verhoogd.
Ook de toeristenbelasting is dit jaar met €40 verhoogd. De verhogingen, totaal €80, zijn
opgenomen in het staangeld. Komende jaren wordt dit door de Gemeente Zandvoort
geïndexeerd aangepast.
Toiletunits.
Overeenkomst met Gemeente Zandvoort eindigt in 2016. Commissie bekijkt de
alternatieven.
HeliosNieuws digitaal: In oktober had Marjan Claassen aangegeven te willen stoppen
met de redactie van het HeliosNieuws. In Carla Jansen heeft het bestuur iemand
gevonden die de redactie over wilde nemen. Gelijktijdig is er de stap gemaakt om het
Helios Nieuws te digitaliseren.
In verband met digitalisering van het HeliosNieuws wordt het donateursgeld per 2016
naar één bedrag toe gebracht.
Na hun jarenlange inzet worden Marjan Claassen en Jan Verhoeven onder luid applaus
bedankt en in de bloemen gezet.
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2015
(vervolg)
Rondvraag:
John Tier geeft als kantinebeheerder antwoord op de ingezonden vraag van Henk
Kuijper.
De vraag van Henk was als volgt: Momenteel is de verenigingstent alleen geopend als
er een evenement is.
Is het mogelijk om te inventariseren of er behoefte is onder de kampeerders dat de
verenigingstent buiten de gebruikelijke tijden ook open is/gaat. Zelf denk ik aan een
vrijdag- en zaterdagmiddag.
Natuurlijk kunnen de tijden beperkt blijven van bijvoorbeeld 16.00 tot 19.00 uur.
Is er hier behoefte aan?
Zijn er vrijwilligers voor bardiensten?
Antwoord van John: Bij voldoende belangstelling is er ruimte voor. De vraag is of de
kampeerders hier ook daadwerkelijk behoefte aan hebben.
Fred van der Erf, die gestopt is met kamperen, wordt door Leo Dijkstra in de bloemen
gezet en bedankt voor zijn jarenlange bijdrage binnen de vereniging, zowel op
bestuurlijk vlak als bij het organiseren van activiteiten.
Fons v Loveren:
Traditiegetrouw het bedanken van het bestuur voor het vele werk wat is verzet.
Sluiting vergadering om 21.25.
Opgemaakt door:
Remco Koppen
Secretaris K.V.Helios
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KLEUR VAN DE FIETSPADEN LANGS DE BOULEVARD
Weet iemand waarom de fietspaden langs de boulevard niet rood zijn maar grijs?
Onze eigen Freek Niemand vroeg het aan de gemeente Zandvoort. Na enig heen en
weer (de gemeente was in de veronderstelling dat het gedeelte van de boulevard tussen
het NH Hotel en Bloemendaal aan Zee in beheer was van de provincie Noord-Holland,
wat later niet zo bleek te zijn) kwam er het volgende antwoord uit:
“De kleur van een fietspad is niet verplicht. Tot een paar jaar geleden werden fietspaden
in Zandvoort in grijs asfalt uitgevoerd. Sinds enkele jaren past Gemeente Zandvoort bij
wegreconstructies rode fietspaden toe. Beetje bij beetje worden de belangrijkste wegen
in Zandvoort gereconstrueerd en zullen de fietspaden rood worden.
Tijdens het ontwerpproces is bij de Boulevard tussen het NH Hotel en Bloemendaal aan
Zee gekozen voor grijze betonnen elementen. De reden waarom hiervoor is niet te
achterhalen, maar heeft waarschijnlijk in een esthetische bron.
Het gebeurt wel vaker dat een fietspad tussen een parkeerstrook en een trottoir ligt. Het
is aan de weggebruiker (in dit geval voetganger) om dan goed uit te kijken voor ze het
fietspad oversteken. Elke weggebruiker moet rekening houden met de andere
weggebruikers. Een ouder is verantwoordelijk voor zijn/haar kinderen.”
Namens de gemeente Zandvoort dus: kijkt u alstublieft goed uit voor u het fietspad
oversteekt..

BINGO
Zaterdag 25 juli, aanvang 20.00 uur, vol = vol
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ZICHTBAARHEID HUISNUMMER EN WATERLEIDING
ZICHTBAARHEID HUISNUMMER STRANDHUISJE OOK IN DE WINTER!
Het bestuur vraagt u om uw huisnummer ook zichtbaar te laten zijn tijdens de
winteropslag zodat bij calamiteiten kampeerders tijdig kunnen worden geïnformeerd.
Bij het niet zichtbaar zijn van het huisnummer, doordat vlonders omhoog zijn gezet of
dat delen zijn afgetimmerd, is het behoorlijk puzzelen om er achter te komen bij wie
welke unit hoort.
Plak, schilder of schrijft u aan de onderkant van uw vlonder, wanneer deze het
huisnummer afschermt, of op het afgetimmerde deel uw huisnummer zodat het voor alle
instanties duidelijk is aan wie welke unit toebehoort.
U helpt ons er enorm mee.
En dan nog even een herhaalbericht.
Graag uw aandacht voor het volgende:
Het blijkt dat leden en/of donateurs hun waterleiding toch op een verkeerde manier
afkoppelen en de koppeling op de ringleiding meenemen.
Gevolg is dat leden en donateurs die het seizoen erop van plaats veranderen
geconfronteerd worden met een ontbrekende koppeling en zelf voor de aanschaf,
inclusief de kosten die daaraan verbonden zijn, moeten opdraaien.
Het bestuur vindt het onwenselijk dat leden en/of donateurs door gemakzucht van
medekampeerders met deze extra kosten worden geconfronteerd.
Per 2015 gaat er dan ook gecontroleerd worden wie zijn koppeling aan het eind
van het seizoen mee naar huis neemt.
Degene waarbij de koppeling aan het eind van het seizoen ontbreekt, kan een
rekening à €25 voor een nieuwe koppeling tegemoet zien.
Mocht u niet weten hoe u uw waterleiding dient los te maken van de ringleiding kijkt u
dan even in de herentoiletten. Hier hangt de handleiding voor het loskoppelen van uw
waterleiding.
Of vraag het even aan een bestuurslid.
Dank voor uw medewerking.
Het bestuur
K.V.Helios

12

TEKENING WATERLEIDING

Uw 16 mm waterleiding, nr. 4, kan u ook 2 cm achter nr. 6, wanneer deze nog
gemonteerd is, afzagen

Onderdeel 1 (Terugslagklep, T-stuk en kraan) onderhoud Waterleidingcommissie.
Onderdelen 2 t/m 6 Onderhoud kampeerder
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VERZOEKEN VOOR SEIZOEN 2016
Alle leden, met een unit maar ook degene met een bouwhuisje, die een andere plaats
willen aanvragen voor het seizoen 2016 dienen hun verzoek vóór 1 juli door te geven.
Dit kunt u doen d.m.v. het sturen van een mail met daarin uw aanvraag naar
helios.secretariaat@planet.nl
Geef in uw aanvraag duidelijk aan, naar welke plek uw voorkeur uitgaat. Dit kan
specifiek met een plaatsnummer, maar kan ook aangegeven worden met
Noord/Midden/Zuid-Onder of met Noord/Midden/Zuid-Boven, afhankelijk waar uw
voorkeur naar uit gaat.
Aanvragen voor plaatsverandering van leden, met een unit of een bouwhuisje, die
gedaan worden ná 1 juli 2015 lopen het risico niet meegenomen te kunnen worden in
het seizoen 2016.
Dit in verband met de logistiek van de vrachtrijders.
Donateurs kunnen een verzoek voor een staanplaats in 2016 indienen vanaf 15
augustus t/m 1 december 2015.
Verzoeken van donateurs na 1 december 2015 kunnen niet meer in behandeling worden
genomen.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben dan lees of hoor ik dat
graag.

Remco Koppen
Secretaris K.V.Helios
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VERRASSING
Een verrassing, dat mag je wel zeggen. Bijzonder aangenaam.
Grote bos bloemen en een hartverwarmende speech.
Niet op gerekend zo aan het einde van de avond,
en een beetje op het verkeerde been gezet door Simone.
Heel hartelijk bedankt “Helios”.
Met veel plezier hebben we ervaren dat in onze kleine gemeenschap er
meerderen zijn die ook waardering verdienen. Het is toch prachtig
dat er velen zijn die zich inspannen om het plaatsje op het
strand in stand te houden.
Bij deze wil ik dan ook al die mensen bedanken die het voor
ons mogelijk hebben gemaakt een groot deel van ons leven op het
strand door te brengen.
Nogmaals hartelijk dank en nog velen mooie strandseizoenen toegewenst
Als vanouds AE

BETALING TWEEDE TERMIJN
Graag uw aandacht voor het volgende!
De betaling van het 2e termijn staangeld ad. Euro 460.00 moet uiterlijk op 30 juni 2015
op het rekeningnummer NL 25 INGB 0000 5733 25 van Kampeervereniging Helios,
Nieuw Vennep staan, o.v.v. uw correspondentienummer.

Ik wens u nog een hele fijne en zonnige zomer.

Yvonne Diesbergen-Nusse.
Penningmeester.
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CORRESPONDENTIE NUMMERS
LEDEN EN STAANDE DONATEURS
Naam

Corr. Nr.

Naam

Corr. Nr.

A. VAN SUTPHEN

1158

GREEUW R.A.J.

716

AGTERHOF J.B.

1305

GROOTVELD E.

651

ALKEMADE H.

270

GROOTVELD J.

750

AS van F.

424

GROOTVELD M.

104

AS van J.J.

356

GROOTVELD P.

640

ASSEMA van M.A.

249

HARZER S..

333

BAKKER M.

176

HEILBRON J.

BAKKER N.A.

611

HILLEGE P.

1396

BAKKER ROOZEN J.E.

1355

HOEKSTRA B.

653

BALEN van W.P.

541

HOEKSTRA J.

636

BARENDSE M.E.

419

HOEKSTRA T.

BARENDSE W.

23

HOFF VAN 'T M.R.

1341

BERG v.d. H

225

HOFFMAN G

644

BIJL T.E.

1352

HONINGH-SOETENS C.

724

BLOOS G.B. Mevr.

491

HOOGTEYLING K. Mevr.

657

BLOOS R.

637

HOP A.

283

BOEREE P.

717

HOP T.

625

BOEREE R.H.M.

703

HORST van der R.

271

BOESER D.

125

HUISSTEDEN van J.H.

669

BREEMEN V. R.M. - BOERHOOP

358

IKELAAR B.

742

BROERS-DIJKSTRA G.T.

1326

INGEN van E

453

BROODKOORN D./D. KLENE

1445

JAGER de R.

52

BRUSEKER C.W.F.

621

JAGER de-BRUSEKER de G.A.

639

BURER R

1468

JANSEN A

633

CLAASSEN R.

730

JANSEN R.

92

DALIE de R.J.

740

JONKER D.

709

DEEN M.

732

JONKER J.

120

DEEN R.

715

JONKER R.

264

DIESBERGEN K. CH.

744

JONKER ROB

615

DIJKSTRA L./voorzitter

700

KAARSGAREN P.J.T.

1205

DIJKSTRA S.M.

88

KINGMA S.J.G.

418

DOTING I.N.

440

KION B.

183

DREIJER J.F.

738

KION J.B.

630

DREIJER J.F.

774

KLOK F.

1343

DREIJER S.

140

KLOOSTER-HIRS M.

726

DRIESSEN E.H.M.

1371

KLUIT V.D.E.

178

DUIST v. C.

664

KONINGSHOVEN van A. Mevr.

701

DURING D.

151

KOPPEN J.

9

DURING J.

154

KOPPEN J.F.S.

77

DURING M.

1041

KOPPEN R.

210

DURING R.H.

658

KOST N.

791

EERDE van A.L.

702

KUIJPER H.

686

EERDE van N.

90

KUNST A.

65

EGTHUIJSEN J.J.

1362

KUNST E.

64

FAILE M.

383

KUNST G.

622

GEESTMAN R.N.

296

LANGE de M.A.

263

78

94
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CORRESPONDENTIE NUMMERS
LEDEN EN STAANDE DONATEURS
Naam

Corr. Nr.

Naam

Corr. Nr.

LEEUWEN-WINTER van J.H.

616

SIJMONS-DEEN N.

609

LINTHORST D

1463

SLAAP-BEEKMAN A.A.E.Mevr.

1029

LOVEREN van A.F.

778

SLOT J.P.

675

MAIER B.

251

SLOT J.W.

MAIER B.

746

SLUIJZER R.

1348

MAIER D.

252

SMIT R.

776

MAK-VEENHOF J.C.M.

272

SMIT Y.

770

MANTEL W.

665
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