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VAN DE VOORZITTER

Nog heel even geduld en dan mogen we naar het strand. Laten we hopen dat we weer 
kunnen genieten van prachtige zonsondergangen, feestjes in de verenigingstent en alle 
andere fantastische dingen die op onze vertrouwde stek te doen zijn. 
Maar eerst is op dinsdag 22 maart de jaarvergadering in de Zoete Inval. In het vorige 
Helios Nieuws heb ik gezegd dat het bestuur dan een nieuwe penningmeester zou 
voordragen. Helaas gaat dit toch niet gebeuren. De beoogde penningmeester heeft zich 
vorige week teruggetrokken.  In verband met zijn snel groeiende bedrijf en het opzetten 
van een aantal andere bedrijven heeft hij op dit moment geen tijd om iets voor de 
vereniging te doen. Dat betekent dat Helios nu geen penningmeester heeft. Yvonne 
Diesbergen is natuurlijk wel zo aardig om nog even door te gaan, maar dit is een 
tijdelijke oplossing.  Mijn verzoek is dan ook mee te denken wie de penningmeester van 
onze mooie vereniging zou kunnen worden. Bent u het zelf of iemand in uw omgeving? 
Laat het ons weten.  Ik reken op u.

Hopelijk zie ik u allemaal op de jaarvergadering en anders op het strand. 

Simone Tacx

Het is me weer een best dik nummer geworden, deze voorjaarseditie van het Helios
Nieuws. Veel nuttige informatie die in de loop van dit seizoen nog handig van pas kan 
komen, wellicht is het dus handig om enkele pagina’s uit te printen en in uw huisje neer 
te leggen (of de informatie terug te zoeken op de website, hier staan ook alle 
belangrijkste data vermeld). 

Ook ben ik er meerdere malen op gewezen dat er spam wordt verstuurd uit naam van 
Redactie Helios. Dit gebeurt niet vanuit ons email adres maar van iemand die zich net 
zo noemt. Kijkt u dus goed uit of de email wel van redactiehelios@gmail.com afkomstig 
is voordat u dit bericht opent. 
Er wordt ook naar gekeken om vanuit een ander, veiliger email adres het krantje te 
sturen. Ik zal u hierover informeren zodra hier meer bekend over is. 

Voor nu, veel leesplezier! 

Carla Zwaanstra

REDACTIONEEL

mailto:redactiehelios@gmail.com
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JAARVERSLAG SECRETARIAAT 2015 (1/4)

Het is half februari. Buiten waait de wind om het huis, binnen staat de kachel op een 
behagelijke temperatuur van 21 graden dus tijd om het jaarverslag te maken over 2015.
Traditioneel begin ik met het vermelden van de kampeerders die ons ontvallen zijn. 
In 2015 en begin 2016 werden we helaas geconfronteerd met het overlijden van drie 
kampeerders te weten Corrie van der Schaaff, Ger Kunst en, heel recent, Bert Hoekstra.
Kampeerders die vele jaren deel uit maakten van onze vereniging.
Het bestuur wenst de nabestaanden langs deze weg nogmaals veel sterkte toe met het 
verwerken van dit enorme verlies.
Ook wil ik namens het bestuur alle andere kampeerders en donateurs sterkte toe 
wensen die het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren.
Tevens wil ik langs deze weg (oud-) leden en donateurs die getroffen zijn door een 
aandoening of ziekte heel veel sterkte toewensen met het herstel. Mocht het bestuur iets 
voor u kunnen betekenen, dan kunt u altijd een beroep op ons doen.

Op 25 maart 2015, tijdens de Algemene Jaarvergadering, werd het nieuwe Huishoudelijk 
Reglement van kracht. Hierin staan de aanvullende regels op de statuten waaraan de 
kampeerders zich dienen te houden. 
In de zomer heeft, bijna, iedereen een papieren versie ontvangen van het Huishoudelijk 
Reglement. Een excuus van “dat wist ik niet” kan niet meer aangedragen worden voor 
het overtreden van de regels. Immers, u dient kennis te dragen van de inhoud van het 
Huishoudelijk Reglement en de Statuten. Zie hiervoor artikel 1 van het Huishoudelijk 
Reglement.
Doen wij dat als kampeerders dan ook? Helaas moet het bestuur concluderen dat 
sommige kampeerders blijkbaar vinden dat deze regels niet op hen van toepassing zijn.
Het bestuur heeft dan ook het voornemen om per direct kritischer te kijken naar het 
naleven van het Huishoudelijk Reglement door de kampeerders.
Dit zou kunnen inhouden dat, wanneer men zich niet wilt houden aan de regels zoals wij 
die met z’n allen hebben aangenomen op de Algemene Jaarvergadering van 25 maart 
2015, het bestuur eerder dan voorheen officiële waarschuwingen gaat uitdelen.
Douchekoppen, windschotten die permanent uitstaan etc. etc. worden niet meer 
getolereerd.
Zijn wij als bestuur dan strenger geworden? 
Misschien wel, maar we willen het leefbaar houden binnen de vereniging en als we ons 
met z’n allen houden aan datgene wat we met elkaar hebben afgesproken, dan valt het 
reuze mee.
Ook het bestuur zit liever in de zon, met een drankje en een hapje, dan een gesprek te 
moeten aangaan met kampeerders die de regels overtreden of een brief te schrijven met 
daarin een officiële waarschuwing. 
Iets wat de afgelopen jaren iets te vaak heeft moeten gebeuren naar de smaak van het 
bestuur.
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JAARVERSLAG SECRETARIAAT 2015 (2/4)

Dan het seizoen 2015.

Mei kenmerkte zich door een behoorlijke voorjaarsstorm en lage temperaturen. 
Kacheltjes waren geen overbodige luxe om in je huisje te hebben.
In deze maand zijn er ook de kampcontroles en helaas, en dan verwijs ik ook naar 
bovenstaande tekst aangaande het Huishoudelijk Reglement, hadden diverse 
kampeerders hun zaken niet op orde. Ook niet bij de tweede controle.
Na een koude maand mei volgde de warme maand juni.
Hoge temperaturen met zelfs een hittegolf tot gevolg. Dit was wel heel vroeg in het 
seizoen, maar schepte verwachtingen voor de maanden juli en augustus.

Hoe Hollands kan je het krijgen, want….Op 25 juli 2015 werden we getroffen door de 
zwaarste storm ooit sinds 1901.
De weersvoorspellingen waren al niet veel belovend voor die dag, maar in de ochtend 
leek het mee te vallen. Niets was minder waar toen de wind zijn piek haalde rond het 
middaguur.

Terwijl ik met mijn buurman, schuilend tegen de wind en turend door de vereniging of 
alles goed ging, buiten stond te praten zagen wij ineens een aantal kampeerders van 
Noord beneden naar boven stormen. De wind had grip gekregen op het huisje van Koen 
Wiegman. Van groot tot klein, van donateurs die voor het eerst stonden tot aan leden die 
al jaren staan, probeerden we te redden wat er te redden viel. Terwijl het huisje van 
Koen afgebroken werd en zijn spullen over diverse huisjes verdeeld werden, moest er 
actie ondernomen worden om een volgend huisje te redden. Dit keer op Midden 
beneden bij Tim Hoekstra. Met man en macht werden er spanbanden en touwen om het 
huisje gespannen om de schade zoveel mogelijk te beperken.
Ook hier de inzet van vele kampeerders die aanwezig waren binnen de vereniging.
Terwijl een aantal zich hiermee bezig hielden liepen diverse kampeerders door de 
vereniging om te kijken waar men hulp nodig had.
Mijn dochters hadden dit nog nooit meegemaakt, maar zeiden allebei dat dit toch wel het 
ware verenigingsleven is. Elkaar helpen.

Na regen en storm volgt meestal zonneschijn en zo ook de volgende dag. Overal werd 
gekeken wat de schade was en iedereen was druk bezig alles weer op orde te krijgen. 
Het seizoen ging immers door en was nog lang.
Het huisje van Koen werd met vereende krachten gerepareerd en weer opgebouwd. 
Ook het huisje van Tim kon na reparatie en wat hulp weer worden neergezet, zodat ook 
zij weer verder konden met kamperen.
Een aantal andere kampeerders hadden ook diverse schades opgelopen maar ook bij 
deze kampeerders kon alles gelukkig gerepareerd worden.
Wat het bestuur wel verbaasde, was dat een aantal kampeerders het volstrekt onnodig 
vonden om naar hun huisje te komen om te controleren of alles nog in orde was. 
Het verantwoordelijkheidsgevoel staat bij deze kampeerders schijnbaar op een laag 
pitje. Niet iets waar het bestuur vrolijk van wordt.
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JAARVERSLAG SECRETARIAAT 2015 (3/4)

Tevens wijst het bestuur nogmaals op de kampcontroles die wel degelijk nut hebben. 
Gebreken bij de bouw van huisjes zijn hierdoor vroegtijdig onderkend en hebben 
mogelijk verdere schade voorkomen.
De zomer kabbelde op een Hollandsche manier voort met soms wat regen en soms wat 
zonneschijn en voor we het wisten zat het seizoen er al weer op en gingen de huisjes 
naar de opslag.

Bestuurlijke zaken:
Afgelopen jaar heeft het bestuur wederom negen vergaderingen belegd waarin een 
nieuwe verenigingstent het hoofdonderwerp was. Meer hierover krijgt u te horen op de 
Algemene Ledenvergadering.
Ook stelt het bestuur een aantal wijzigingen voor in het Huishoudelijk Reglement. In dit 
Helios Nieuws kunt u deze voorstellen terug vinden.
Vorig jaar had Yvonne Diesbergen, onze huidige penningmeester, al aangegeven te 
gaan stoppen. Het bestuur dacht een opvolger te hebben gevonden, echter de realiteit 
heeft ons eind februari ingehaald. Door onverwachte snelle groei van zijn bedrijf en 
daarmee ook het bijbehorende extra werk heeft deze kampeerder helaas moeten 
beslissen om toch af te zien van het penningmeesterschap. Dit terwijl hij al ruim een half 
jaar mee draaide om de taken van Yvonne over te nemen. Het bestuur begrijpt zijn 
beslissing maar betreurt het wel. De wereld draait echter door dus zullen we op zoek 
moeten naar een andere kampeerder die de taken van Yvonne zou willen, en kunnen, 
overnemen. 
Hoe één en ander op korte termijn op te vangen en ingevuld zal gaan worden is nog niet 
duidelijk. Zodra hierover meer nieuws is zullen wij dit communiceren in het Helios
Nieuws.
Vanaf 2016 zijn wij dan overgestapt naar het automatisch incasseren van het 
verschuldigde staangeld en donateursgeld. Niet alles verloopt helaas nog even soepel. 
Het is een proces dat verbetering behoeft, maar wij gaan er van uit dat de foutjes die er 
ingeslopen zijn, er in 2017 uit zullen zijn gehaald, waardoor het uiteindelijk allemaal 
beter moet gaan lopen. 

Ook in dit seizoen zijn er traditiegetrouw weer vele sportevenementen geweest waarbij 
de sportcommissie veel werk heeft verzet.
Namens het bestuur wil ik de sportcommissie bedanken voor hun inzet en de sporters 
die een medaille hebben gewonnen feliciteren met de behaalde resultaten. 
Tegen degenen die naast de prijzen hebben gegrepen, kan ik alleen maar zeggen dat er 
in het nieuwe seizoen weer nieuwe rondes komen met nieuwe kansen. Alleen niet meer 
voor het zwemmen. K.V.A heeft aangegeven te stoppen met het organiseren van de 
zwemwedstrijden vanwege organisatorische redenen. Heel jammer dat er na zoveel jaar 
een einde komt aan dit traditioneel evenement. Aan de andere kant ziet ook het bestuur 
van Helios wel in dat er steeds minder animo is voor dit evenement. 
Mogelijk biedt dit kansen om een ander evenement te organiseren voor onze kinderen 
op het strand.
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JAARVERSLAG SECRETARIAAT 2015 (4/4)

Langs deze weg wil ik iedereen, maar vooral de kinderen, vragen om na te denken over 
zo’n nieuw evenement of evenementen. Iets wat de kinderen graag georganiseerd willen 
zien op het strand. Hierbij moet gedacht worden aan een evenement dat geschikt is voor 
kinderen in de leeftijdscategorie tussen de 6 en de 15 jaar oud.

Zo, lang genoeg achter de computer gezeten. Het jaarverslag zit erop. Ik ga er vanuit 
dat ik iedereen weer op de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 22 maart 2016 zal 
aantreffen.
Altijd weer gezellig om elkaar na ruim een half jaar weer te zien en bij te praten. 
Sommigen zien dit als het begin van het strandseizoen.
De agenda van deze vergadering kunt u elders in deze editie terugvinden. 
Veel leesplezier en een zonnig strandseizoen toegewenst.

Remco Koppen
Secretaris K.V.Helios
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JAARVERSLAG SECRETARIAAT 2015

Het is half februari. Buiten waait de wind om het huis, binnen staat de kachel op een 
behagelijke temperatuur van 21 graden dus tijd om het jaarverslag te maken over 2015.
Traditioneel begin ik met het vermelden van de kampeerders die ons ontvallen zijn. 
In 2015 en begin 2016 werden we helaas geconfronteerd met het overlijden van drie 
kampeerders te weten Corrie van der Schaaff, Ger Kunst en, heel recent, Bert Hoekstra.
Kampeerders die vele jaren deel uit maakten van onze vereniging.
Het bestuur wenst de nabestaanden langs deze weg nogmaals veel sterkte toe met het 
verwerken van dit enorme verlies.
Ook wil ik namens het bestuur alle andere kampeerders en donateurs sterkte toe 
wensen die het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren.
Tevens wil ik langs deze weg (oud-) leden en donateurs die getroffen zijn door een 
aandoening of ziekte heel veel sterkte toewensen met het herstel. Mocht het bestuur iets 
voor u kunnen betekenen, dan kunt u altijd een beroep op ons doen.

Op 25 maart 2015, tijdens de Algemene Jaarvergadering, werd het nieuwe Huishoudelijk 
Reglement van kracht. Hierin staan de aanvullende regels op de statuten waaraan de 
kampeerders zich dienen te houden. 
In de zomer heeft, bijna, iedereen een papieren versie ontvangen van het Huishoudelijk 
Reglement. Een excuus van “dat wist ik niet” kan niet meer aangedragen worden voor 
het overtreden van de regels. Immers, u dient kennis te dragen van de inhoud van het 
Huishoudelijk Reglement en de Statuten. Zie hiervoor artikel 1 van het Huishoudelijk 
Reglement.
Doen wij dat als kampeerders dan ook? Helaas moet het bestuur concluderen dat 
sommige kampeerders blijkbaar vinden dat deze regels niet op hen van toepassing zijn.
Het bestuur heeft dan ook het voornemen om per direct kritischer te kijken naar het 
naleven van het Huishoudelijk Reglement door de kampeerders.
Dit zou kunnen inhouden dat, wanneer men zich niet wilt houden aan de regels zoals wij 
die met z’n allen hebben aangenomen op de Algemene Jaarvergadering van 25 maart 
2015, het bestuur eerder dan voorheen officiële waarschuwingen gaat uitdelen.
Douchekoppen, windschotten die permanent uitstaan etc. etc. worden niet meer 
getolereerd.
Zijn wij als bestuur dan strenger geworden? 
Misschien wel, maar we willen het leefbaar houden binnen de vereniging en als we ons 
met z’n allen houden aan datgene wat we met elkaar hebben afgesproken, dan valt het 
reuze mee.
Ook het bestuur zit liever in de zon, met een drankje en een hapje, dan een gesprek te 
moeten aangaan met kampeerders die de regels overtreden of een brief te schrijven met 
daarin een officiële waarschuwing. 
Iets wat de afgelopen jaren iets te vaak heeft moeten gebeuren naar de smaak van het 
bestuur.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016

DINSDAG 22 MAART 2016
Restaurant “de Zoete Inval” te Haarlemmerliede

Aanvang: 20.00 uur
Opening zaal: 19.30 uur

A G E N D A 

1) Opening Voorzitter
2) Ingekomen en uitgaande brieven e.d.
3) Jaarverslag secretaris
4) Verslag kascommissie 
5) Verkiezing kascommissie
6) Financieel verslag 2015 en begroting 2016
7) Vervanging penningmeester
8) Uitschrijven donateurs
9) Aanname nieuwe leden
10) Aanpassing Huishoudelijk Reglement

P A U Z E

11) Bestuursmededelingen
12) Rondvraag

Vragen daarvoor dienen voor zondag 13 maart 2016 bij de secretaris schriftelijk/per 
email ingediend te zijn.

13) Sluiting vergadering
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DEFINITIEF PLAATSINGSSCHEMA 2016 (1/2)

In deze editie van het Helios Nieuws vindt u het definitieve plaatsingsschema 2016.
Wederom toch nog kleine mutaties in het plaatsingsschema ten opzichte van het 
concept zoals deze gepubliceerd was in het Helios Nieuws van januari.
Hierdoor heb ik nog drie donateurs blij kunnen maken met een plekje in het seizoen 
2016.
Onderstaand vindt u de geplaatste donateurs in 2016:

Corr.nr. Donateursnr. Plaats 2016

283 82 626 Anja Hop

367 95 786 Wout en Yvonne Roosendaal

147 233 772 Marjolijn Willemse

1158 239 682 Ans v Sutphen

1194 298 754 Michiel Schaeffer

1273 300 724 Sorissa Hakkaart

1321 318 678 Anton Roskam

1332 321 614 Richard Overberg

1396 344 618 Philomeen Hillege

1418 354 616 Gerard Thiel

1433 368 718 Geertje Smits

1394 372 638 Carola Ruijrok

1445 376 708 Dennis Klene

1461 384 740 Robin Ox

1463 386 674 Daphne Linthorst

1468 389 620 Rina Burer

1500 409 612 Marcel Appels

1505 413 622 Wouter v Delft

1516 417 781 Tessy de Werd
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DEFINITIEF PLAATSINGSSCHEMA 2016 (2/2)

Even uw aandacht voor het volgende:

Het plaatsingsschema wordt gebruikt bij het uitzetten van de paaltjes. Deze paaltjes 
staan in een zodanige lijn dat alle huisjes aan de voorkant op één lijn komen te staan, de 
rooilijn genoemd.
Let erop dat bij het plaatsen van uw huisje de voorkant op de rooilijn staat zodat alle 
huisjes aan de voorkant in één lijn komen te staan.
De beste manier om dit te doen is om een touwtje te trekken tussen u beider buren en 
dit touwtje aan te houden bij het plaatsen/bouwen van uw huisje. 

Vorig jaar zijn kampeerders hun waterleiding in gaan graven terwijl de vrachtwagens nog 
bezig waren met het vervoeren van huisjes binnen de vereniging.
Hierdoor werden er geulen geschept die een onverwachts gevaar opleverden voor de 
vrachtwagens met een huisje erop, die door deze slecht dichtgegooide geulen alle 
kanten werden opgeslingerd. Zelfs zodanig dat sommige kampeerders schade hebben 
opgelopen als gevolg hiervan.
Ik vraag daarom iedereen om te wachten met het ingraven van uw waterleiding totdat de 
vrachtwagens niet meer rijden.

Namens het bestuur
R.Koppen
Secretaris K.V.Helios
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DEFINITIEF PLAATSINGSSCHEMA NOORD 2016

Definitief Plaatsingschema Noord 2016

Corr.nr. Huisjesnr. Noord-achter tentmaat Huisjesnr Noord-voor tentmaat Corr.nr.

Toiletcontainer 709 Deen, R CONT 715
704 710 Oussoren, J CONT 711 Lange de, R CONT 263
701 712 Koningshoven, A CONT 713 Vermeeren, Q 350 112
716 714 Greeuw, R 350 715 Klok, F 350 1343

1326 716 Broers, G CONT 717 Jonker, D CONT 709
1433 718 Smits, G 350 719 Vulink, Y CONT 736
1369 720 Roord, J 350 721 Tier, J CONT 40
1307 722 Wortelboer, D 350 723 Koppen, R CONT 210
1273 724 Hakkaart, S 350 725 Heilbron,J CONT 78
609 726 Sijmons-Deen CONT 727 Deen, M CONT 732
226 728 Berg, van de C CONT 729 As, van J CONT 356
726 730 Hirs, M                 CONT 731 Tersteege, E 350 153
730 732 Claasen, R CONT 733 S. Dijkstra 350 88
611 734 Bakker,N CONT 735 Kunst, E CONT 64
616 736 Leeuwen-Winter, van K CONT 737 Koppen, F CONT 77
738 738 Dreijer J 350 739 S. Dreijer CONT 140

1461 740 Ox, R 350 741 A. Kunst CONT 65
742 742 Ikelaar, B 355 743 M. During CONT 1041
744 744 Diesbergen, K CONT 745 D. During 350 151
746 746 Maier-v.Putten 350 747 Oudeweetering CONT 712
750 748 Grootveld, J CONT 749 Honingh-Soetens CONT 724
296 750 Geestman, R CONT 751 Dreijer, JF jr. CONT 774

1371 752 Driessen, E 350 753 Jager, de R 350 52
1194 754 Schaeffer, M 350 755 Ploeg, van de 350 606
1205 756 Kaarsgaren, P 350 757 Velde vd, J 350 1258
146 758 Willemse, J 350 759 Willemsteijn, K 350 772
568 760 Wiegman, K 350 761 Maier, D 350 252
541 762 Balen, van W 350 763 Mak, L 350 272
440 764 Doting, I CONT 765 Tacx, H CONT 722
430 766 Regelink, I CONT 767 As, van F CONT 424
762 768 Vlaar, B CONT 769 Horst, van der R 350 271
204 770 Vlaar, J 350 771 Faile, M 350 383
147 772 Willemse, M 350 773 Jonker, J CONT 120
428 774 Booren, van P 350 775 Bakker,M 350 176

1145 776 Mantje, B 350 777 Volwater-Vlaar, M CONT 162
776 778 Smit,R 350 779 Jonker, R CONT 264
778 780 Loveren, van F 350 781 Werd, de T 350 1516
21 782 Stofberg, R CONT 783 Slaap, M 350 1029
770 784 Smit, Y CONT 785 Martijn, P CONT 435
367 786 Roosendaal, W CONT

TB = toiletbeheerder
Plaats 654 is oorspronkelijke plaats Valstar als toiletbeheerder

Overslaanders 2016: Huisjesnr.
Boeree, F 715
Roggekamp, S 718 350
Sluijzer, R 781 CONT

Opgezegd 2016:
Meijer, M 612
Kion, B 613
Tersteege, R 706
Neut vd J 757
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DEFINITIEF PLAATSINGSSCHEMA ZUID-MIDDEN 2016

Definitief Plaatsingsschema 2016 Zuid-Midden

Corr.Nr. Huisjesnr. zuid-achter tentmaat Huisjesnr. zuid-voor tentmaat Corr.Nr.

270 606 Alkemade, van H CONT 603 Ingen, van E 350 453
201 610 Sattler, M CONT 605 Harzer, S CONT 333
1500 612 Appels, M 350 607 Bogert, van de N 350 420
1332 614 Overberg, R CONT 609 Bakker, A CONT 1355
1418 616 Thiel, G 350 611 Breemen v R CONT 358
1396 618 Hillege, P CONT 613 Bloos, GB 350 491
1468 620 Burer, R 350 615 Pluijm, vd R 350 205
1505 622 Delft v W 350 617 Jonker, R CONT 615
1362 624 Egthuysen, J 350 619 Tramper, P CONT 661
283 626  Hop, A 350 621 Bruseker, C.W.F 350 621
633 628 Jansen, A CONT 623 Pluijm, vd V CONT 206
628 630 Montauban, mevr CONT 625 Hop, T CONT 625
630 632 Kion, J.B. CONT 627 Nusse, R CONT 244
632 634 Pluijm, JM vd CONT 631 Slot, J 350 675
636 636 Hoekstra, J CONT 635 Jansen, R CONT 92
1394 638 Ruijgrok, C 350 637 Troost, M 350 635
640 640 Grootveld, P 350 639 Bloos, R CONT 637
71 642 Valstar, P 350 641 Jager, G.A. de 350 639

644 644 Hofman, G 350 643 Tacx, F CONT 641
57 646 Tacx, S CONT 645 Mul, J CONT 14
10 648 Vaumont, P CONT 647 Ophem, L van CONT 617

622 650 Kunst-Beckman, M.H. CONT 649 Mul, F 350 613
652 652 Valstar, W. (toil.) CONT 651 Grootveld, E CONT 651

midden-achter midden-voor
TOILETCONTAINER 653 Hoekstra, B CONT 653

657 654 Hoogteijling-de Jong CONT 655 Peppel, RG vd 350 623
23 656 Barendse, W 308 657 Neeft, E 350 543

658 658 During, R 350 659 Hoff v 't M CONT 1341
660 660 Schaaff, vd CONT 661 Huissteeden 354 669
664 662 Duist, C.V CONT 663 Mantel, W CONT 665
668 664 Prins, J.S CONT 665 Slot, J CONT 99
670 666 Mars, J CONT 667 Hoekstra, T 350 94
418 668 Kingma CONT 669 Barendse, M 350 419
90 672 Eerde, N. van 350 671 Assema, van M.A. CONT 249

1463 674 Linthorst, D CONT 673 vierling 350
248 676 Montauban, JM 350 675 vierling 350
1321 678 Roskam, A 350 677 vierling 350
1352 680 Bijl, T 350 679 vierling 350
1158 682 Sutphen, v A 350 679A Opslagcontainer 240
251 684 Maier, B 350 681 Agterhof, J.B. CONT 1305
125 686 Boeser,D 350 683 Kluit, V 350 178
104 688 Grootveld, M CONT 685 Vriend, P CONT 685
684 690 Nieman, F CONT 687 During, J CONT 154
686 692 Kuijper,H CONT 689 Ruiter, G CONT 1335
688 694 Seitz, T CONT 691 Roosendaal,N CONT 89
7 696 Nieuwhoff, J 355 693 Tersteege, F CONT 713
9 698 Koppen, J CONT 695 Troost, G 350 693

791 700 Kost, N CONT 697 Tier, WHG CONT 695
700 702 Dijkstra, L CONT 699 Zijlstra, M CONT 603
702 704 Eerde, A.L.van CONT 701 Wedekind. F CONT 600
671 706 Verhoeven, J CONT 703 Boeree-Vermeeren, M CONT 703
1445 708 Klene, D CONT 705 Dalie, de R CONT 740

707 Venings, T 350 447

TB = toiletbeheerder
Plaats 654 is oorspronkelijke plaats Valstar als toiletbeheerder
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INGEZONDEN STUK

Nieuw in 't land: vulpenstekel strandbeerdier

Langs de Nederlandse kust is een nieuw zeebeestje gevonden: het vulpenstekel 
strandbeerdiertje. Hetis vrijwel niet te zien met het blote oog, want het is ongeveer 0,2 
millimeter. Er waren al vijf andere soorten beerdiertjes bekend. Dat meldt de site 
naturetoday.com zondag.
Het heeft bij de staart een karakteristieke stekel die een beetje lijkt op de punt van een 
vulpen. De eerste wetenschappelijk beschrijving ervan stamt uit 1946 en sindsdien heeft 
de soort zich over de hele wereld verspreid.

Onlangs hebben Japanse wetenschappers beerdiertjes en hun eitjes, die op Antarctica 
zijn ontdekt en dertig jaar in poolijs bewaard zijn gebleven, ontdooid. De volwassen 
dieren kwamen meteen weer tot leven en hebben nog enkele weken geleefd. De eitjes 
zijn uitgekomen en die dieren hebben ook nog ruim drie weken geleefd.

Bron: ANP 31-01-2016
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VOORSTEL TOT WIJZIGINGEN HUISHOUDELIJK
REGLEMENT

Het bestuur stelt voor om de volgende wijzigingen door te voeren in het Huishoudelijk 
Reglement:

1. Voorstel om artikel 1f. te verwijderen uit het HR.
Artikel 1f : 
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. 
Ten opzichte van artikel 25a:
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
Reden: Dit vanwege makkelijker besluitvorming aangaande wijzigingen in het HR.

2. Voorstel om artikel 23d. te verwijderen.
Artikel 23d: Het voeren van vogels is alleen toegestaan aan de vloedlijn.
Reden: Voeren van meeuwen is, volgens een Algemeen Plaatselijke Verordening 
van de gemeente Zandvoort, verboden.

3. Voorstel tot opnemen van de volgende tekst in artikel 23:
Tekst: Het is verplicht om een spanband of touw aanwezig te hebben, lengte 
minimaal 15 meter, in de kast waar de gasflessen staan.
Reden: bij zware storm waarbij strandhuisjes het zwaar te verduren hebben zijn er 
zo voldoende middelen ter beschikking om huisjes te borgen zodat schade binnen 
de vereniging beperkt blijft.

4. Voorstel tot opnemen van de volgende tekst in artikel 17:
Tekst: Er dient een brandblusser aanwezig te zijn van tenminste 2kg in de kast waar 
de gasflessen staan.
Reden: In geval van brand zijn er zo voldoende brandblussers direct beschikbaar 
om te blussen.

Reactie op de voorgestelde wijzigingen kunt u tot 13 maart 2016 sturen naar:
helios.secretariaat@planet.nl

Namens het bestuur
Remco Koppen
Secretaris K.V.Helios
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REGELS WERKZAAMHEDEN

Regels Werkzaamheden K.V. Helios seizoen 2016. 

Het bestuur heeft het kampeerseizoen opgedeeld in vier periodes.
In drie periodes mogen er werkzaamheden verricht worden.
In één periode, van 9 juli 2016 tot 21 augustus 2016, mogen er helemaal geen
werkzaamheden aan of rondom de unit/huisjes verricht worden.
U wordt dringend verzocht om u aan onderstaande regels te houden:

Periode tot 1 juni:
Grote werkzaamheden aan huisjes met gebruik van elektrische apparatuur als zijnde 
schuurmachines etc. zijn TOT 1 JUNI 2016 van MAANDAG t/m ZONDAG toegestaan.

Periode 1 juni tot 9 juli:
VANAF 1 JUNI 2016 TOT 9 JULI 2016 (begin zomer vakantie Regio Midden) van 
MAANDAG t/m VRIJDAG zijn schilderwerkzaamheden en/of kleine werkzaamheden, 
zonder gebruik van elektrische apparatuur, aan huisjes toegestaan.
Op ZATERDAG en ZONDAG zijn geen werkzaamheden toegestaan!

Periode 9 juli tot 21 augustus:
VANAF 9 JULI 2016 t/m 21 AUGUSTUS 2016 zijn er GEEN werkzaamheden aan en 
rondom de huisjes toegestaan.

Periode 21 augustus 2016:
VANAF 21 AUGUSTUS 2016 zijn alle werkzaamheden weer toegestaan.

De periode van werkzaamheden in de zomervakanties wordt jaarlijks aangepast!

Namens het bestuur
R.Koppen
Secretaris K.V. Helios
.
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CALAMITEITENPLOEG 2016

Calamiteitenploeg 2016
612 M. Appels
620 R. Burer
622 v. Delft
626 A. Hop
781 T. de Werd

De calamiteitenploeg is door het bestuur geformeerd en zal elk jaar uit een andere 
samenstelling bestaan. Het voornaamste doel van de calamiteitenploeg is om met name 
het onderhoud rondom de verenigingstent te bewaken, zoals bijvoorbeeld het zandvrij 
houden, en op 28 Augustus om 1400 uur, helpen bij het opruimen van de buitenboel van 
de verenigingstent

Indien er een beroep gedaan wordt op de calamiteitenploeg en iemand is niet 
beschikbaar dan dient diegene zelf voor vervanging te zorgen. Indien iemand zonder 
opgaaf van reden afwezig is en geen vervanger heeft aangewezen, zal het bestuur 
passende maatregelen treffen.

Het bestuur hoopt met de samenstelling van een calamiteitenploeg ervoor te zorgen dat 
een aantal mensen per seizoen ervoor kunnen zorgen dat eventuele calamiteiten in 
goede banen geleid kunnen worden en verholpen kunnen worden zoals in de eerste 
alinea vermeld.

De coördinatie van de calamiteitenploeg ligt in handen van :             
Martin Zijlstra  tel.06-53698302  en  Bert Jansen tel. 06-50836834

WERKPLOEG 2016

AFLADEN STRO OP HET STRAND : 18 APRIL  18.00 uur  Boulevard afgang zuid  o.l.v. 
: B. Jansen 628
R. v/d Pluim 615 – T. Hoekstra 667 – J.M. Montauban 676 – Q Vermeeren 713 –
J.Heilbron 725 – M.Bakker 775 – J. Jonker 773

RINGLEIDING PLAATSEN BOVENRIJ : 24 APRIL 11.00 uur    
Noord   : B .Maier 746 - B. Vlaar 768 – C. v d Berg 728 – W. van Balen 762
Midden : J. Mars 666 – F. Nieman 690 – T. Seitz 694 
Zuid      :W .Valstar 652 – H. Meilof 646 – P. Vaumont 648 

DE 4-LING NAAR HET STRAND BRENGEN : 25 APRIL  7.00 uur o.l.v.  J.P. Slot 631
T. Tramper XXX – F. Tersteege 693 – P . Vaumont 648 – B. Jansen 628 – J. Mars 666 –
J. Slot 665 – v/d Schaaf 660
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WERKPLOEG 2016 (vervolg)

WERKZAAMHEDEN OP HET STRAND : Zaterdag 30 APRIL 12.30 uur  4-LING ( schep 
meenemen )
o.l.v. M. Grootveld 688
N.Roosendaal 691 – M.Satler 610 – R.Nusse 627 – J.Hoekstra 636 – Kingma 668
M.A. v Assema 671 – J. Egthuysen 624 – N. Kost 700 – G. Broers 716 – M. Hirs 730 

R.Stofberg 782 

RINGLEIDING PLAATSEN BENEDENRIJ : 1 MEI 11.00 uur        
Noord   : J. Volwater 777 – L. Mak 763 – H.Tacx 765 – R . Jonker 779
Midden : Boeree 703 – R .de Dalie 705 – F. Wedekind 701
Zuid      : P. Valstar 642 – T. Hop 625 - J.M. v/d Pluim 634 

STRO PLANTEN TOILETCONTAINERS : ZONDAG 1 MEI  12.30 uur   melden in de 
vierling
A. Bakker 609 – Hoekstra 653 – N. van Eerde 672 – J.B. Agterhof 681 
S. Hakkaart 724 – R. Overberg 614 – R.Ox 740  

SCHOONMAKEN EN INRUIMEN V/D 4-LING : ZONDAG 8 MEI 12.00 uur 
(emmer/schoonmaak spullen)    o.l.v. Barploeg
C.W.F. Bruseker 621 – C. Montauban 630 – G. Hofman 644 – W. Barendse 656
P. Vriend 685 – R. Greeuw 714 – v/d Ploeg 755 – P.Mantje 776 – R. Smit 778 
Y. Smit 784 

AFWERKEN TOILETCONTAINERS : ZONDAG 15 MEI  12.00 uur melden in de vierling                                    
als de loopplanken nog niet geplaatst zijn wordt het ZONDAG 22 MEI OM 13.00 UUR !!!!
T. Bijl 680 – N. v/d Bogert 607 – V. v/d Pluim 623 – J. Roord 720 – F. Klok 715 
F. Koppen 737 – E. Driesen 752 – D. Maaier 761 – Willemsteijn 759

SCHOONMAKEN EN OPRUIMEN V/D 4-LING : ZONDAG 28 Augustus 12.00 uur
o.l.v. Barploeg
T. Vennings 707 – F. Mul 649 – M. Barendse 669 – M. Sijmons 726 – M. During 743 
I. Dotting 764 – P. v. Booren 774                       

OPRUIMEN RONDOM DE 4-LING: ZONDAG 28 Augustus 14.00 uur
E. v. Ingen 603 - R. Jansen 635 – E. Neeft 657 – D. Wortelboer 722 – J. v. As 729 
K.Wiegman 760 - M. Slaap 783 – P. Martijn 785 – Calamiteitenploeg 

4-LING VAN HET STRAND :DATUM NOG NIET BEKEND!       o.l.v.    J.P. Slot 631
T. Tramper XXX – F. Tersteege 693 – P. Vaumont 648 – B .Jansen 628 – J. Mars 666 

J. Slot 665 – v/d Schaaf 660

Als u verhinderd bent dient u zelf voor een vervanger te zorgen, onderling ruilen geen 
probleem maar wel graag even melden en voor vragen bel  Martin Zijlstra  0653698302
Bij het verzuimen van de werkplicht volgt een boete van tenminste € 50,- en het volgend 
seizoen de werkplicht voldoen in de calamiteiten ploeg.
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BELANGRIJKE DIVERSEN

Dit jaar wordt de ringleiding op de boven rij op 24 april aangesloten, de beneden rij een 
weekend later.

De kampcontrole vindt plaats op dinsdag 17 Mei. Indien er gebreken zijn 
geconstateerd, ontvangt u binnen een week nog een brief of email, en dient u deze 
gebreken direct te verhelpen.         
Onleesbare gasslangen worden afgekeurd (zie foto’s) zorg ervoor dat er voldoende 
gasslang met een datum aanwezig is in de gaskast .                                                                                                                        
De tweede controle vindt plaats binnen 14 dagen. De gebreken die niet verholpen zijn , 
worden gepubliceerd op het mededelingenbord bij de toiletten.                                                                
Na ongeveer een week volgt de laatste controle. Als de gebreken dan nog niet 
verholpen zijn, kan een schorsing het gevolg zijn voor het seizoen 2016.

Zondag 22 Mei van 12.00 uur tot 13.00 inleveren van de paaltjes en de checklist.

Deze checklist vindt u in het  Maartnummer van het Helios nieuws  op 
www.heliosnieuws.nl, en er zijn een beperkt aantal lijsten verkrijgbaar bij de 
toiletbeheerders.                                             
Graag de lijst van dit jaar gebruiken en geen oude lijst daar deze ieder jaar wordt 
aangepast aan de nieuwe regels zo ook dit jaar.  En als het kan graag op een A4-tje, ga 
voor je op print drukt eerst naar de instellingen van de printer en selecteer hier 
“handmatig dubbelzijdig printen” en daarna op print. Scheelt een berg papier en een 
hoop werk met het uitzoeken van welke voorkant bij welke achterkant hoort.  
Deze lijst is een wezenlijk onderdeel van uw vergunning en dient dan ook door iedereen 
ingeleverd te worden.  

Op het niet of te laat inleveren van de paaltjes staat een boete van € 25. Het niet of te 
laat inleveren van de checklist kost ook € 25. 

Eventuele excuses zoals vakantie, verjaardagen, visite, etc. worden niet geaccepteerd. 
Iedereen is tijdig geïnformeerd en kan zodoende passende maatregelen treffen.

M.Z.       

http://www.heliosnieuws.nl/
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WINST- EN VERLIESREKENING 2015

Lasten 2015 Begroot 2015 Baten 2015 Begroot 2015

Kampeerlasten

Afdracht Gemeente Zandvoort

Staangeld, afschrijving aanleg  119,219.73 121,000 Staangeld + toeristenbelasting 208,860.70 210,000

riolering /rioolrecht en afschr. rioleringskosten etc.

Toeristenbelasting 62,513.10 63,000

Contributies, incl.   17,800.00 17,500

Keerkleppen w aterleiding etc. 689.62 1,000 leden overslaan 2015

Toiletten Spoelunits 3,738.41 4,100

Waterverbruik 3,231.53 3,600 Donaties 12,149.99 10,000

Electra toiletunits/douches 2,222.42 1,900

Levering stro + transport 1,294.80 2,000 Gebruik douches 3,463.50 3,300

Contributie Federatie 700.00 712

Bulldozeren 18,454.60 19,000 Advertenties 1,040.00 990

Verenigingstent/infrastructuur Rente 2,045.58 1,000

Verzekeringen 3,641.47 4,000

Verbruik elektra verenigingstent 459.17 600 Evenementen "De Vierling 3,927.57 0

Vervoer + opslag 7,665.01 9,000

Materiaal, onderhoud, 1,224.47 2,000

Onderhoud buiten de verenigingstent 1,116.55 1,000

EHBO 0.00 250

Sport

Helios (zw emmen-atletiek) 134.79 500

Aanschaf materiaal/kleding 69.03 500

Federatieve sport J.d.B + handbal 784.77 1,000

Kinderfeesten 127.73 700

Algemene kosten

Helios nieuw s 642.20 500

Opzet automatische incasso 1,533.81 0

Bestuurskosten 1,071.42 1,000

Diverse kosten 381.02 300

Kosten t.b.v. Fin. Administratie 527.95 600

Kosten w ebsite 93.53 150

Onderhoud Defibrillator 0.00 300

Aankoop vlaggen 807.01 0

Jaarvergadering 695.35 950

Overige huur vergaderruimtes 189.00 250

Donatie Reddingsbrigade 250.00 250

Reserveringen

Fonds opstal/inventaris ver.tent 10,000.00 2,628

Voordelig Saldo 5,808.85 0

249,287.34 242,790 249,287.34 242,790
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TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING
2016 (1/3)

Winst- en verliesrekening

Lasten

Afdracht Gemeente Zandvoort
Deze kosten zijn gelijk aan de factuur die door de Gemeente Zandvoort aan onze 
vereniging in rekening is gebracht.

Toeristenbelasting
Gedurende de periode dat de begroting wordt opgemaakt is het aantal kampeerders 
wel/niet woonachtig in Zandvoort, nog niet duidelijk.

Keerkleppen, waterleiding etc.
Ook dit jaar zijn de kosten voor de waterleiding binnen de begroting gebleven.

Toiletunits / 2 stuks
De vereniging huurt de toiletunits van de Gemeente Zandvoort tot en met 2016.
De Gemeente Zandvoort is verantwoordelijk voor de onderhoudskosten van de
toiletunits.
Een aantal posten zijn voor rekening van de vereniging, o.a. de reparatiekosten aan een
muntautomaat.

Water
Het verbruik van water is binnen de begroting gebleven.

Elektrakosten t.b.v. de toiletunits en douches.
Dit blijft een variabele post en is o.a. afhankelijk van de bezetting van de huisjes, 
aansluitend het gebruik van douches en toiletten.

Levering stro + transport
De prijs per baal en het aantal stuks strobalen was nog niet helemaal duidelijk om een 
exact bedrag te budgetteren. De prijs voor de levering- en transport van het stro kan 
afwijken van voorgaande jaren. Dit jaar is de prijs per baal goedkoper ingekocht.

Bulldozeren
De totale kosten voor het bulldozeren zijn altijd afhankelijk van de situatie van het strand 
wanneer Paap gaat starten met het bulldozeren. Ook tijdens het seizoen kunnen wij 
extra kosten verwachten.
Ondanks de enorme storm waar wij mee werden geconfronteerd, zijn de kosten voor het 
bulldozeren binnen de begroting gebleven.



25

TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING
2016 (2/3)

Verenigingstent/infrastructuur

Verzekeringen.
De vereniging heeft diverse verzekeringen lopen die noodzakelijk zijn om bij eventuele 
calamiteiten aanspraak te kunnen maken op een van deze polissen. 

Verbruik elektra verenigingstent
Afhankelijk van het gebruik van onze verenigingstent zijn dit de kosten geweest voor 
2015.

Vervoer + Opslag
De kosten zijn opgebouwd als volgt. Vervoer van de verenigingstent + opslagcontainer 
v.v. incl. de kosten voor de winterstalling. 

Materiaal, onderhoud
Het testen van blustoestellen, het aanbrengen van behang, verf en diverse reparaties 
zijn uitgevoerd.

Onderhoud binnen onze verenging.
Deze kosten zijn in rekening gebracht voor het transport van rijplaten, transport v.v. van 
schotten, incl. de winterstalling etc.

Sport

Federatieve sportevenementen
Het organiseren van het Jeu de Boules evenement en Atletiek vallen onder de 
verantwoordelijkheid van Helios.

Algemene kosten

Kosten Heliosblad
Het Helios Nieuws wordt vanaf 2015 per e-mail naar de leden en donateurs verzonden.
Er was tijd nodig om alle e-mail adressen op tijd te ontvangen. Nu zijn er nog kosten
zijn gemaakt voor het handmatig verzenden van een aantal boekjes.

Automatische incasso
In 2015 ben ik gestart om uw betalingen door middel van een automatische incasso te 
ontvangen. 
Het drukwerk en de bijbehorende porti zijn opgenomen in deze post.

Bestuurskosten etc.
Deze kosten bestaan uit, papier, porti, enveloppen, cartridges, onderhoud software, 
girokosten, de kamer van koophandel en overige kosten etc. etc. 
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TOELICHTING WINST- EN VERLIESREKENING
2016 (3/3)

Vlaggen
Onze vlaggen gaan een aantal jaren mee. Om de kosten te dekken nemen wij een 
aantal vlaggen meer af.

Jaarvergadering en overige huur vergaderruimte.
Deze posten zijn binnen de begroting.

Donatie Reddingsbrigade 
De Reddingsbrigade is altijd direct paraat, niet alleen voor de problemen op zee maar 
ook
voor noodgevallen binnen onze vereniging. 

Fonds opstal/inventaris verenigingstent
Onze verenigingstent moeten wij op korte termijn vervangen.
Mede door de kosten die binnen de begroting zijn gebleven en een hogere opbrengst 
dan begroot kunnen wij een flink bedrag toevoegen aan de reservering voor de aanschaf 
van een nieuwe verenigingstent.

Deze uitkomst heeft er ook toe bijgedragen dat het vermogen van onze vereniging is 
verhoogd, 

Baten

Donaties
In de loop van het seizoen ontvangen wij, ondanks het afvoeren van donateurs, toch 
meer nieuwe aanmeldingen.

Gebruik van de douches
Afhankelijk van de bezetting van het kamp, blijft dit een variabele post.

Advertenties
Wij hebben nog genoeg ruimte binnen het Helios Nieuws voor nieuwe adverteerders. 

Rente
Tijdstip van betalingen, directe stortingen op de spaarrekening zijn o.a. van invloed
om een meer rente te ontvangen. Helaas is het rentepercentage steeds lager geworden.

Opbrengst evenementen De Vierling 
De evenementen waren weer geslaagd en de barcommissie heeft enorm hun best 
gedaan om de evenementen te begeleiden.
Deze post heeft heel veel invloed op de reservering voor een nieuwe verenigingstent.
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BALANS 2015

Debet Credit

Vaste Activa Vermogen

Kapitaal 1 januari 2015 27,191.56

Vlottende activa Voordelig Saldo 2015 5,808.85

Kapitaal per 31 december 2015 33,000.41

Vorderingen

Fondsen

Borg Frankeerkosten PTT Post 74.87 Opstal + inventaris verenigingstent per 1/1/2015 63,412.81

74.87 Reservering 2015 10,000.00 73,412.81

Saldo 31 december 2015

Liquide middelen Vooruit ontvangen donaties  boekjaar 2016 48.00

Spaarrekening 133,588.34

Giro 690.39 Reservering inrichting/onderhoud ver. Tent 3,225.20

134,278.73

Nog te betalen Federatie sport 950.00

Nog te betalen electra toiletunits 2,040.00

Reservering onderhoud toiletunits 1,205.00

Voorziening Helios 80 jaar 10,000.00

Voorziening bulldozerkosten 4,000.00

Nog te betalen crediteuren 6,472.18

134,353.60 134,353.60

TOELICHTING BALANS 2015

Balans

Debet

De borg voor de frankeerkosten is een doorlopende post.

Credit

Het kapitaal per 1 januari 2015 was een bedrag Euro 27.191,56.
Dit bedrag is verhoogd met een positief resultaat van Euro 5.808,85 naar Euro 
33.000,41
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TOELICHTING BALANS 2015 (vervolg)

Fondsen
Altijd zijn er een aantal kampeerders bij de verenigingstent betrokken om, daar waar 
nodig is de Vierling op te knappen of te herstellen.
Het totaal gespaarde bedrag voor de aankoop van een nieuwe verenigingstent en 
inventaris bedraagt per 31 december 2015 Euro 73.412,81 

Vooruitontvangen van leden/donateurs 
Deze bedragen zijn in 2015 ontvangen en hebben betrekking op het seizoen van 2016.

Inrichting- onderhoud verenigingstent
Wanneer de kosten voor het onderhoud van de huidige verenigingstent aanzienlijk veel 
hoger gaan uitvallen dan was begroot, kunnen wij dit bedrag aanspreken. 

Federatieve sportevenementen
In 2015 heeft er nog geen verrekening plaatsgevonden tussen de verenigingen.

Te betalen elektra toiletunits
Dit zijn facturen die in 2016 zijn binnengekomen en betrekking hebben op het seizoen 
2015.

Reservering toiletunits
Dit bedrag wordt pas aangewend wanneer de vastgestelde begroting niet toereikend is.
Het zijn oude units en wij moeten rekening houden met eventuele extra kosten.

Jubileumfonds
Deze voorziening blijft staan voor de viering van het 80 jarig Jubileum van onze 
vereniging. 

Voorziening bulldozerkosten
Wanneer de bulldozerkosten tijdens een seizoen hoger gaan uitvallen dan begroot, gaan 
wij dit bedrag aanspreken om de meerkosten in mindering te brengen van deze post. 
De weersomstandigheden gedurende het voorseizoen en tijdens het lopende seizoen 
kunnen wij nooit schatten.

Crediteuren
Nog te betalen kosten in 2016 betrekking hebbende op het jaar 2015
Administratiekosten, Buma Stemra, naheffing porti post nl., kosten barcommissie, 
bestuurskosten, eventueel nog aan te schaffen kleding voor de sportevenementen, 
girokosten, munten nog in omloop en een reservering voor notariskosten.
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BEGROTING 2016

Lasten 2016 Begroot 2015 Baten 2016 Begroot 2015

Kampeerlasten

Afdracht Gemeente Zandvoort

Staangeld, afschr. aanleg riolering 121,000 121,000 Staangeld + toeristenbel. 209,000 210,000

en rioleringskosten

Toeristenbelasting  175 huisjes 63,000 63,000

Contributies   17,500 17,500

Keerkleppen, kosten w aterleiding 1,000 1,000

Toiletten Spoelunits 4,100 4,100 Donaties 10,000 10,000

Water 3,600 3,600

Electra toiletunits/douches 2,400 1,900 Gebruik douches 3,300 3,300

Levering stro + transport 1,800 2,000

Contributie Federatie 700 712 Advertenties 1,040 990

Bulldozeren 20,000 19,000

Rente 1,000 1,000

Verenigingstent/infrastructuur

Verzekeringen 3,800 4,000 Evenementen de "Vierling" 0 0

Verbruik elektra verenigingstent 600 600

Vervoer + opslag 9,000 9,000  

Onderhoud binnen- en buiten 3,300 3,000

EHBO 250 250

Sport

Helios (atletiek) 300 500

Aanschaf materiaal/kleding 500 500

Federatieve sportevenementen 1,000 1,000

Kinderfeesten 700 700

 

Algemene kosten

Helios nieuw s 300 500

Bestuurskosten 1,100 1,000

Diverse kosten 400 300

Kosten t.b.v. Fin. Administratie 800 600

kosten w ebsite 150 150

Onderhoud Defibrillator 300 300

Jaarvergadering 1,000 950

Overige huur vergaderruimtes 250 250

Donatie Reddingsbrigade 250 250

Reserveringen

Fonds opstal/inventaris verenigingstent 240 2,628

241,840 242,790 241,840 242,790

Opbouw  kosten per huisje 2016

Afschrijving riolering 67.80

Rioolrecht/afvoer toiletten 16.00

Stageld Gemeente Zandvoort 601.00

Toeristenbelasting 369.90

Contributie 100.00

Overige kosten 155.30

1,310.00
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TOELICHTING BEGROTING 2016 (1/4)

Lasten

Afdracht Gemeente Zandvoort
De Gemeente Zandvoort heeft dit jaar het staangeld niet verhoogd.
De kosten voor een parkeervergunning blijft Euro 150,00 per huisje.
Het te betalen bedrag voor de parkeervergunning zal ook dit jaar rechtstreeks aan de 
Gemeente Zandvoort door u moeten worden overgemaakt.

Toeristenbelasting
De Gemeente Zandvoort heeft de toeristenbelasting niet verhoogd. 
Het bedrag blijft Euro 369,90 per huisje.

Toiletunits
Een aantal nog niet op te noemen reparaties etc. aan de toiletunits zijn voor rekening 
van onze vereniging.

Water en Elektra toiletunits/douches 
Wij rekenen weer op uw medewerking om alle extra handelingen t.a.v. het water tot een 
minimum te beperken. 

Levering stro + transport
De kosten voor de levering en het transport van het stro zijn nog niet bekend.
Blijft een punt van aandacht. Als u ziet dat er geen hele baal stro nodig is voor uw dijk, 
gooi de rest van het stro dan niet achter schotten en/of in de duinen, maar neem contact 
op met Martin Zijlstra.
Martin kan dan aangeven welke kampeerders er misschien nog stro nodig hebben
Zo proberen wij met zijn allen de kosten binnen de perken te houden.

Bulldozeren
Wanneer blijkt dat het bedrag te laag is opgenomen in de begroting, kunnen wij de post 
voorziening bulldozerkosten, aanspreken. Deze post is opgenomen in de balans. 
Tijdens het opmaken van deze begroting is de verhoging voor 2016 nog niet bekend.

Verenigingstent/infrastructuur

Verzekeringen
De premies voor de verzekeringen worden ieder jaar door de verzekeringsmaatschappij 
aangepast. 

Vervoer en opslag
Wij moeten rekening houden met een verhoging voor deze kosten.
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TOELICHTING BEGROTING 2016 (2/4)

Materiaal, onderhoud binnen- en buiten de verenigingstent.
Het zijn de vrijwilligers waar wij als de vereniging altijd op kunnen rekenen, om de 
verenigingstent in een optimale staat te houden.
Zij zijn beschikbaar voor onderhoud aan de verenigingstent, tijdens- en na het seizoen.
Uiteraard zijn er meerdere kampeerders die direct klaarstaan als de vereniging hulp 
nodig heeft. 
Gezien de staat van onze verenigingstent is deze post niet te hoog begroot.

Algemene kosten
Ons blad is nu digitaal te ontvangen.
Toch zijn er nog een aantal leden en donateurs die aan onze redactie nog geen e-mail 
adres hebben doorgegeven. Bovendien willen wij u er op attent maken om bij wijziging 
van uw e-mail adres dit direct aan onze redactie te melden.

Baten

De opbouw van het staangeld, toeristenbelasting etc. is o.a. inclusief de 
afschrijvingskosten aanleg riolering, volgens onderstaande specificatie. 

Advertenties.
Als u belangstelling heeft voor het plaatsen van een advertentie in ons Heliosblad, 
neemt u dan contact op met de penningmeester of de redactie.

Rente
De rente wordt nog steeds verlaagd. Wij kunnen nog maar een minimale opbrengst 
verwachten.
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TOELICHTING BEGROTING 2016 (3/4)

Het bestuur heeft besloten om op basis van deze begroting het staangeld voor 2016 niet 
te verhogen.

De opbouw van het staangeld etc. blijft als volgt;

Afdracht staangeld Gemeente Zandvoort Euro 601,00
Toeristenbelasting ,, 369,90
Contributie ,, 100,00
Afschrijving aanleg riolering ,, 69,80
Rioolrecht/afvoer toiletten ,, 16,00
Overige kosten zoals transport/opslag, ,, 153,30
 bestuurskosten, algemene kosten, ,,
 water, elektra etc.

Totaal te betalen seizoen 2016 Euro 1.310,00

Aan u in rekening gebracht
1e termijn 2016 Euro -850,00

Te betalen 2e termijn 2016 Euro 460,00

Graag uw aandacht voor de leden en donateurs die geen automatische incasso 
hebben ingezonden.

De betaling van het 2e termijn moet uiterlijk op 30 juni 2015! op de rekening van Helios
staan, o.v.v. uw correspondentienummer.
Wanneer de betaling, uiterlijk 30 juni a.s., niet op de rekening staat, dient u er rekening
mee te houden dat u volgend jaar het bedrag in een keer, in januari 2017, moet 
overmaken.
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TOELICHTING BEGROTING 2016 (4/4)

Zoals u al hebt begrepen is het donatiebedrag voor 2016 Euro 21,00 geworden voor alle
donateurs.
Op basis van de jaarlijkse ontvangsten aan donaties, hebben wij het gemiddelde 
genomen van de binnengekomen bedragen, om te doen besluiten om voor alle 
donateurs Euro 21,00 in rekening te brengen
Over het algemeen is in het geval van onze vereniging een donateur een aspirant lid, die 
in de toekomst aanspraak kan maken om lid te worden van onze vereniging. 
Een geregistreerde donateur kan altijd gebruik maken van alle evenementen binnen 
onze vereniging 
Een donateur draagt mede iets bij aan de toekomstige investeringen van onze 
vereniging.

Automatische incasso
De eerste opdracht aan de bank voor het incasseren van het 1ste termijn staangeld en de 
donatie heeft wat vertragingen opgeleverd door o.a. een aantal wijzigingen in de 
afgegeven machtiging die niet aan de penningmeester zijn doorgegeven.

Wilt u er rekening mee houden dat, zodra er gegevens wijzigen in de door u afgegeven 
machtiging, dit direct aan de penningmeester wordt doorgegeven.
Wanneer wij hiervan niet in kennis worden gesteld kan dit leiden tot een vertraging van 
het incasseren van de betalingen. 

Ik wens u nog een hele fijne en zonnige zomer.

Yvonne Diesbergen-Nusse.

Penningmeester.
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