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COLOFON
Nummer 2, juni 2016 – Jaargang 70
REDACTIE

OVER HELIOS NIEUWS

Redactieadres:
Carla Zwaanstra //
redactiehelios@gmail.com

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:
Tim Hoekstra

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 2016 inzenden naar
redactiehelios@gmail.com
Het volgende nummer kunt u in
september 2016 verwachten.

Penningmeester: Jan Hoekstra
janhelios@ziggo.nl
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. De meeste kampeerders hebben met lekker weer
gebouwd en geklust om hun tentje weer in orde maken. Daarna kon het seizoen
beginnen. Sommige nachten was het maar 5 graden buiten en moest ’s morgens
meteen het kacheltje aan. Gelukkig hebben we ook al heel mooi weer gehad en konden
we genieten de prachtige zonsondergangen op de dijk.
In de verengingstent zijn weer leuke evenementen gepland. Het klaverjassen is
begonnen en ook het jeu de boules gaat van start. De bingo is staat op de rol voor 16
juli, maar er kunnen nog leuke avonden en middagen bij! Hopelijk komen de kinderen
van Helios ook goed aan hun trekken, net als vorig jaar.
Tot slot wil ik nogmaals melden dat het bestuur erg blij is dat Jan Hoekstra tijdelijk het
penningmeesterschap op zich heeft genomen. Jan is geen onbekende binnen de
vereniging en op het gebied van financiën is hij een kei. Hij is dan ook per direct de
opvolger van Yvonne. Jan, dank je wel!
Laten we hopen dat we een prachtig seizoen krijgen. Een fijne zomer allemaal!
Simone Tacx

REDACTIONEEL
Na een enorme voorgaande editie van het Helios Nieuws is deze uitgave een ukkie.
Helaas geen ingezonden stukken, mocht u leuke foto’s, interessante feiten of grappige
verhalen te delen hebben, schroom dan niet en stuur deze naar de redactie!
Verder wens ik iedereen een heel fijn kampeerseizoen toe.
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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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016
Locatie : Restaurant “de Zoete Inval” te Haarlemmerliede.
Datum: dinsdag 22 maart 2016.
Aanvang: 20.00 uur
AGENDA
Opening Voorzitter.
Simone vraagt een minuut stilte voor de leden die ons in het afgelopen jaar ontvallen
zijn.
Ingekomen en uitgaande brieven e.d.
Simone geeft aan dat een aantal leden en geplaatste donateurs zich officieel hebben
afgemeld. Opvallende afwezigen hierin zijn Leo Dijkstra (door griep voor het eerst
afwezig) en Fons v Loveren. Wie doet traditioneel nu het slotwoord?
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 2015 gevoerde beleid.
Verslag kascommissie:
Bestaande uit:
Mike Grootveld (voor 2016 geen kandidaat meer)
Marjan Claassen
Op 17 februari 2016 boeken gecontroleerd en in orde bevonden.
Zij verleent decharge aan de Penningmeester.
Nieuwe kascommissie 2016:
Marjan Claassen huisjesnr.732 (Nog 1x kandidaat)
Thea Tacx huisjesnr. 643 (Nog 2x kandidaat)
Reserve leden kascommissie:
Jacqueline Seitz huisjesnr. 694 (Nog 2x kandidaat)
Jim Grootveld huisjesnr.748 (Nog 2x kandidaat)
Financieel verslag 2015 en begroting 2016:
Financieel verslag 2015: Akkoord
Er wordt door de leden decharge verleend aan de penningmeester en het gehele
bestuur voor het in 2015 gevoerde financieel beleid.
Financiële begroting 2016: Goedgekeurd en akkoord bevonden.
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016
(vervolg)
Vervanging penningmeester:
Helaas heeft de beoogde opvolger van Yvonne Diesbergen afgezegd. Yvonne stopt er
wel mee. Er is een oriënterend gesprek geweest met een administratie kantoor voor het
uitbesteden van de financiële administratie. Indien zich geen geschikte kandidaat
aanmeldt zullen wij in zee moeten gaan met dit administratiekantoor ondanks de kosten.
We zoeken dus zeker voor de zomer iemand die de lopende zaken in de gaten houdt.
Denkt u alstublieft met ons mee. Mocht zich een kandidaat melden mag deze dan
zonder toestemming van de ledenvergadering aangesteld worden?
De vergadering heeft toestemming gegeven.
Note:
Inmiddels zijn er diverse gesprekken gevoerd met 2 leden die aangegeven hebben het
financiële gedeelte op zich te willen nemen.
Uitschrijven donateurs:
Door onvoorziene omstandigheden is de lijst met donateurs waarvan het donatiebedrag
2016 niet op de rekening staat van de vereniging nog niet helemaal bijgewerkt.
Hierdoor is de lijst niet gepubliceerd en worden deze donateurs ook niet genoemd
tijdens de jaarvergadering.
Aanname nieuwe leden 2016:
De volgende donateurs worden, conform de statuten, aangenomen als lid met ingang
van 15 april 2016:
Correspondentie nr. & Donateurs nr. per 1 januari 2016.
283
82
Anja Hop
367
95
Wout T. Roosendaal
1194
298
Michiel Schaeffer
1396
344
Philomeen Hillege
1445
376
Dennis Klene.
Er wordt door de leden geen bezwaar gemaakt.
Aanpassing Huishoudelijk Reglement:
Het voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement, zoals gepubliceerd in het
HeliosNieuws van maart, wordt door de aanwezige leden met ruime meerderheid
goedgekeurd.
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016
(vervolg)
Het Huishoudelijk Reglement versie 1.0 van 25 maart 2015 wordt per 22 maart 2016
omgezet in versie 2.0 en is per die datum direct actief.
Het Huishoudelijk Reglement is een “levend” document en zal bij gewenste
aanpassingen terugkeren op de agenda van de Algemene Ledenvergadering.
PAUZE
Bestuur mededelingen:

▪

▪

Waterleiding: Ter voorkoming van de legionella bacterie zijn douchekoppen
verboden.
Dit conform het Huishoudelijk Reglement artikel 20f.
Mocht er iemand besmet raken met de legionella bacterie en dit wordt bekend bij de
gemeente Zandvoort dan zal de gemeente Zandvoort de vereniging ontruimen.
Waterleiding moet dus beter worden ingegraven. Ook dient de tuinslang
losgekoppeld te worden na het afspoelen.
De waterleiding moet ingegraven worden, hierdoor komt deze op de boven-rij voor
het prikkeldraad te liggen.
Op zondag 24 april tussen 9-12 uur mag er niets tegen het prikkeldraad aanliggen in
verband met het uitrollen van de waterleiding.
Vraag Paul Vaumont: Wat is de locatie van de waterleiding?
Reactie bestuur: De locatie is voor het prikkeldraad, tegen de palen aan.
Vraag Jan Mars: Is dit uitvoerbaar i.v.m. de bouwhuisjes en kisten die de zaterdag
ervoor gebracht worden.
Reactie Ger Troost: Op de beneden-rij is er geen prikkeldraad en lukt het ook dus
waarom zou het op de boven-rij niet lukken.
De bouwhuisjes mogen dus niet tegen het prikkeldraad gestapeld worden
De 15e gaat Paap de units rijden. Ook hier geldt dat er op 24 april niks tegen het
prikkeldraad gestapeld/gezet mag worden.
De waterleiding moet ingegraven worden! Zoveel mogelijk tegen de palen. Vraag
Jan Heilbron: Waarom niet op de voordijk?
Reactie bestuur: Dan moet het precies passen en heb je meer last als dit niet zo is.
Afsluiter komt dan midden in het talud te liggen.
Beneden-rij wordt verzocht te wachten met het beplanten van de dijk en het
neerleggen van de trap totdat Paap de juiste hoek/schuinte heeft aangebracht in de
dijk.
Vraag: Wat heeft een trap en het beplanten nog voor zin op de beneden-rij?
Kan/mag er een trap per 2 huisjes geplaatst worden?
Reactie bestuur: In eerste instantie is beplanting nodig tegen verstuiving. Bestuur is
zich er van bewust dat het nut van het stro planten teniet gedaan wordt door
verstuiving vanaf het voorstrand.
Bestuur neemt trap per 2 huisjes mee in eerst volgende bestuursvergadering.
Eindreactie bestuur: Trap per huisje is er zodat kampeerders op de boven-rij altijd
door een poortje naar het voorstrand kunnen komen. Voorkomt dat men een poortje
neemt waar geen trap ligt en over de dijk van kampeerder moet lopen.
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016
(vervolg)
▪

▪

Reden van opnemen van verplicht aanwezig zijn van spanband/dik touw lengte
minimaal 15m in gaskast.
Bij de zware storm van afgelopen zomer was er her en der spanband/dik touw
voorradig echter lang niet genoeg.
Vandaar het voorstel van een kampeerder om dit verplicht aanwezig te hebben in de
gaskast. Bestuur heeft dit voorstel overgenomen en opgenomen in het Huishoudelijk
Reglement.
Vraag Ton Seitz: Waarom wordt de verenigingstent als crisiscentrum niet open
gesteld bij calamiteit
Reactie bestuur: Bij afgelopen storm was ook het bestuur druk bezig om te helpen
en heeft daar op dat moment niet over nagedacht.
Zal bij volgende calamiteit worden meegenomen.
Verenigingstent:
John Tier geeft uitleg over de stand van zaken tot nu toe.
Commissie, bestaande uit Martin Zijlstra, John Tier, Leo Dijkstra en Ger Troost,
hebben de volgende opdracht gekregen:
Onderzoek de huidige staat van de verenigingstent aangaande veiligheid.
Aanvragen offertes nieuwe verenigingstent.
Inrichten nieuwe verenigingstent.
Afvoeren oude verenigingstent.
De staat waarin de huidige verenigingstent verkeerd kan, met aantal aanpassingen,
nog een jaar mee.
Naar aanleiding van gesprekken met K.V.S. en K.V.A. zijn de firma Snel en firma
Brouwer benaderd voor het uitbrengen van een offerte aangaande een nieuwe
verenigingstent.
Uitgebrachte offerte, ruim €120.000, van firma Snel is, in de ogen van het bestuur,
financieel niet haalbaar.
Uitgebrachte offerte, rond de €73.000, van firma Brouwer is financieel wel haalbaar.
Hiervoor levert firma Brouwer het volgende: 4 units in totaal 88m2 gemaakt van
gewapend naadloos polyester.
Voor de inrichting van de nieuwe verenigingstent wordt een beroep gedaan op de
deskundigheid en ervaring van kampeerders binnen de vereniging.
Afvoeren van de oude verenigingstent wordt nog onderzocht.
Vragen:
Geert Kingma: waarom geen renovatie.
Antwoord: Kosten renovatie zijn dermate hoog, €60.000, dat renovatie niet opweegt
tegen vervanging.
Willem Mantel: Firma ter Haak bouwt en verbouwd containers. Is dit een optie?
Antwoord: Deze containers voldoen niet aan de wensen en eisen van het bestuur.
Tevens zijn deze containers erg roestgevoelig voor weersinvloeden zoals deze
heersen op het strand.
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016
(vervolg)
▪

Rien de Lange: Gaan we, gezien de huidige rentestand, lenen?
Antwoord: Nee, de vereniging heeft de afgelopen jaren voldoende gespaard.
Krijnie Hoogteijling merkt op dat er zonder verenigingstent er geen vereniging is!
Het bestuur vraagt de Algemene Ledenvergadering om in te stemmen met de offerte
van firma Brouwer zodat de commissie verder kan met het traject “vervanging
verenigingstent”
De Algemene Ledenvergadering geeft akkoord voor het voortzetten van het
traject “vervanging verenigingstent”.
Het bestuur zal de leden de komende maanden op de hoogte houden van de
voortgang van het traject.

▪

•

▪

Federatie:
Toiletunits zijn eigendom van de gemeente Zandvoort.
Eind 2017 komt er een einde aan de overeenkomst met de Gemeente Zandvoort en
moeten de toiletunits door de Federatie worden overgenomen. In oktober is er
overleg geweest met de wethouder waarmee is overeengekomen dat de Gemeente
de toiletunits inclusief de planken/vlonders overdraagt. Hiertegenover staat geen
vergoeding.
Uitwerking van aantal details dient nog te gebeuren maar Federatie gaat er van uit
dat alles in orde komt.
Camper event 22,23 en 24 april:
Zo’n 3000 à 4000 campers worden op de boulevard/circuit gestald. Het gevolg is dat
bouwhulpen niet mogen parkeren. Parkeerautomaten worden afgesloten. Alleen de
vergunninghouders mogen parkeren. De gemeente heeft gegarandeerd dat alle
vergunninghouders in ieder geval kunnen parkeren.
Kampcontrole:
Kampcontrole is op dinsdag 17 mei, in juni en in juli.
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016
(vervolg)
▪

Afscheid van penningmeester:
Yvonne had vorig jaar al aangegeven te stoppen met het penningmeesterschap.
Een taak die zij uitvoerde vanaf 24 maart 1998 volgens de aanmelding bij de K.V.K.
Nu is het jaar om en loopt de jaarvergadering op zijn einde en daarmee ook het
penningmeesterschap van Yvonne
Tijd om Yvonne, en Karel als officieuze 2de penningmeester, in het zonnetje te
zetten met een toespraak van Simone, een bos bloemen, een passend cadeau en
een zeer gewaardeerd applaus van de Algemene Ledenvergadering.
Yvonne langs deze weg nogmaals ontzettend bedankt voor je inzet voor de
vereniging.
En dan zou normaal gesproken Fons van Loveren traditie getrouw het bestuur
bedanken voor het vele werk wat verzet is.
Althans, ik weet niet beter.
Zoals u eerder in dit stuk echter heeft kunnen lezen heeft Fons zich helaas af
moeten melden.
Gelukkig blijft de traditie in de familie en neemt Jacqueline Seitz dit jaar het stokje
even over.
Jacqueline bedankt het bestuur namens de leden voor het vele werk wat is verzet.

Sluiting vergadering om 21.45.
Opgemaakt door:
Remco Koppen
Secretaris K.V.Helios
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TEKENING WATERLEIDING

Uw 16 mm waterleiding, nr. 4, kunt 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 2017
Alle leden, met een unit maar ook degene met een bouwhuisje, die een andere plaats
willen aanvragen voor het seizoen 2017 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 2016 lopen het risico niet meegenomen te kunnen worden in
het seizoen 2017.
Dit in verband met de logistiek van de vrachtrijders.
Donateurs kunnen een verzoek voor een staanplaats in 2017 indienen vanaf 15
augustus 2016 t/m 1 december 2016.
Verzoeken van donateurs na 1 december 2016 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

BETALING TWEEDE TERMIJN
De betaling van de 2e termijn staangeld ad euro 460,00 moet uiterlijk 30 juni 2016 op het
rekeningnummer NL25INGB0000573325 van Kampeervereniging Helios staan. Graag
met vermelding van uw correspondentienummer.
Degene die een machtiging hebben afgegeven voor een automatische incasso krijgen
van ons nog een e-mail met vermelding wanneer u de afschrijving ongeveer kunt
verwachten. Zorg dat er in ieder geval voldoende geld op de rekening staat. Mocht de
automatische incasso niet lukken (door onvoldoende saldo, bankrekeningnummer
gewijzigd of iets dergelijks) maak dan zelf het bedrag alsnog over.
Overigens kunt u bij elektronisch bankieren bij uw rekening ruim van tevoren zien dat de
automatische incasso aanstaande is.
Jan Hoekstra
Penningmeester (ad interim)
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