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donateurs, leden en relaties van de 
vereniging.
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VAN DE VOORZITTER

Nog een paar weken en dan mogen we weer. Hopelijk wordt dit strandseizoen net zo 
mooi als het vorige en genieten we vele weken op onze dijk van het prachtige zeezicht, 
worden leuke evenementen georganiseerd en kunnen de kiters weer geweldige 
sprongen maken. Maar voor het zover is, is er natuurlijk nog de jaarvergadering. Op die 
vergadering kan iedereen heerlijk bijpraten, want we hebben elkaar natuurlijk maanden 
niet gezien.

Er staan ook leuke dingen op de agenda. Het aannemen van nieuwe leden is altijd een 
feestje, maar dit jaar krijgen we ook een nieuwe verenigingstent. Vanaf deze plek wil ik 
iedereen bedanken die met het bestuur heeft meegedacht. Verderop in het Heliosnieuws
meer aandacht voor Beachhouse Helios.

Veel leesplezier voor nu en tot op de jaarvergadering!

Simone Tacx

Ook deze keer weer een bomvol Helios Nieuws met (financiële) jaarverslagen, het 
definitieve plaatsingsschema, allerlei sport- en feestdata om te noteren en nog veel 
meer leuke artikelen.  

Geniet!

Carla Zwaanstra

REDACTIONEEL
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TRANSPORT, SHOVEL 
& HANDELSONDERNEMING    

OOK VOOR VERVOER & OPSLAG
VAN UW TENTHUISJE

MAX PLANCKSTRAAT 17
2041 CX ZANDVOORT

Tel: 023–5718395  of  023–5713259

Gebroeders
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JAARVERSLAG SECRETARIAAT 2016 (1/4)

Terwijl buiten de laatste sneeuw wegsmelt, op het strand de eerste paviljoens weer 
worden opgebouwd en de planning van Leen Paap gepubliceerd is op zijn website, duurt 
het niet meer zo lang voordat het strandseizoen gaat beginnen. Tijd dus om het 
jaarverslag van 2016 te gaan maken.
Allereerst wil ik namens het bestuur alle leden en donateurs sterkte toe wensen die het 
afgelopen jaar een dierbare hebben verloren. Vrij recent is Ome Rinus van Geenhoven 
overleden op de respectabele leeftijd van 93 jaar. Afgelopen zomer zagen wij hem nog 
heel even op visite binnen onze vereniging. In mijn beleving, en die van het bestuur, zou 
Ome Rinus minstens 100 jaar gaan worden. Het heeft niet zo mogen zijn. Het bestuur 
wenst de nabestaanden langs deze weg nogmaals veel sterkte toe met het verwerken 
van dit verlies.
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.

Seizoen 2016

Rond 20 april gingen de huisjes naar het strand en de temperatuur in de lente was lager 
dan de temperatuur in de winter en met Kerst. Men moest zelfs in deze tijd van het jaar 
het ijs van de autoramen krabben!!!! En de temperatuur daalde echter nog verder onder 
het vriespunt maar dat had een andere reden.
Het seizoen was nog niet begonnen of er was gelijk commotie. Op Zuid-Beneden 
stonden de uitzetpaaltjes niet meer op de plek waar ze geplaatst waren door de 
uitzetploegen van Helios, waardoor de poortjes niet een meter waren maar veel smaller. 
Heel veel smaller… Reden hiervan was dat onze buren van K.V.S, bij plaatsing van de 
units, er achter kwamen dat er iets niet goed was gegaan met het uitmeten. Waar het 
meten fout was gegaan was niet duidelijk alleen was er geen tijd meer om dit uit te 
zoeken of na te meten. Leen Paap kwam er namelijk al aan met de units dus snel 
handelen was geboden. Dit ten nadele van Helios, dat werd wel duidelijk. Daar heeft 
K.V.S ook zijn excuus voor aangeboden.
Het is een te lang verhaal om op te schrijven maar gedurende het seizoen hebben er 
diverse metingen en overleggen plaats gevonden tussen het bestuur van Helios en 
K.V.S om te kijken waar de fout nu daadwerkelijk lag. Conclusie: op basis van 
beschikbare gegevens blijkt niet te achterhalen waar exact de grens tussen K.V.S en 
waar Helios zich bevindt. Wel zou alles moeten passen met de maten die door beider 
verenigingen gehanteerd worden. Komend seizoen wordt er dan ook gezamenlijk 
uitgemeten om te voorkomen dat dit nog een keer voor gaat komen.

Uiteindelijk stond iedereen wel en kon het mooie weer komen. En begin mei kwam het 
mooie weer ook met temperaturen van 25 graden. Dit hield helaas geen stand, want half 
mei kelderde de temperatuur weer naar een frisse 13 graden. Kortom het weer was 
nogal grillig en dit zou zo blijven tijdens het seizoen met in september de warmste dagen 
ooit gemeten.
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JAARVERSLAG SECRETARIAAT 2016 (2/4)

Bestuurlijke zaken

Ook in 2016 heeft het bestuur wederom negen vergaderingen belegd met daarin als 
hoofdonderwerpen de nieuwe verenigingstent, overname van de toiletunits en in het 
seizoen natuurlijk de situatie met K.V.S.
De nieuwe verenigingstent is uiteindelijk besteld bij de Firma Brouwer uit Nijkerk. 
Meer hierover verderop in het Helios Nieuws en natuurlijk op de jaarvergadering van 21 
maart 2017.
De toiletunits dienen in 2017 te worden overgenomen van de Gemeente Zandvoort. 
Federatief zijn er afspraken gemaakt over de verdeelsleutel aangaande de kosten die nu 
volledig aan de verenigingen ten deel vallen. En de perikelen met K.V.S heb ik al in 
bovenstaand stukje summier beschreven. 
Op bestuurlijk vlak hebben John Tier en Bert Jansen aangegeven te stoppen met hun 
bestuursfunctie. Na een periode van 19 jaar vindt John het mooi geweest. Wel blijft John 
verantwoordelijk voor het bargedeelte t/m het seizoen 2018. We moeten dus op zoek 
naar een vervanger voor John als bestuurslid en na 2018 ook op zoek naar een 
beheerder van de bar.
Ook Bert vindt het na 9 jaar technische zaken welletjes geweest en heeft aangegeven 
het seizoen 2017 nog af te willen maken als technische man maar daarna te stoppen.
Ook voor Bert dient er dus een vervanger gezocht te worden. Het bestuur wordt 
daarmee aardig uitgedund, want behalve dat we op zoek moeten gaan voor vervangers 
van John en Bert hebben we ook nog steeds een ad interim penningmeester.
Kortom, mocht u geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie, laat het ons dan weten.
Wij zoeken een penningmeester, bestuurslid technische zaken en bestuurslid algemene 
zaken.

Er ligt nog wel een hoofdpijndossier: een artikel op te nemen in het Huishoudelijk 
Reglement aangaande het instellen van een beroepscommissie. Helaas is het bestuur, 
vanwege drukke werkzaamheden, hier nog niet aan toegekomen. Een kandidaat notaris 
heeft het artikel dat het bestuur voor ogen had gereviewd en daar zijn nogal wat 
kanttekeningen op teruggekomen. Het artikel moet niet in strijd zijn met de Statuten en 
zoals het bestuur het artikel voor ogen had was dit wel het geval. We moeten er weer 
mee aan de slag, maar de prioriteit lag even ergens anders omdat de mogelijkheid om in 
beroep te gaan al wel aanwezig is.

Sport

Ook in dit seizoen zijn er traditiegetrouw weer vele sportevenementen geweest waarbij 
de sportcommissie veel werk heeft verzet. Er is zelfs tijdens het seizoen, spontaan een 
nieuw evenement ontstaan en wel een volleybaltoernooi wat super gezellig was en waar 
volwassenen en jongeren aan mee konden doen. Wellicht is dit evenement een 
blijvertje.
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JAARVERSLAG SECRETARIAAT 2016 (3/4)

Sport (vervolg)

Namens het bestuur wil ik de sportcommissie bedanken voor hun inzet en de sporters 
die in de prijzen zijn gevallen, feliciteren met de behaalde resultaten. Komend seizoen 
wordt er weer van alles georganiseerd waarbij er nieuwe kansen komen om een 
medaille te winnen dus geef je op en doe mee!
Er wordt nog wel gezocht naar kampeerders die het Jeu de Boules zouden willen 
organiseren. Het zou zonde zijn als dit evenement verloren zou gaan.

Dan nog even dit

Vorig jaar heb ik mijn jaarverslag al aangegeven dat het bestuur kritischer zou gaan 
kijken naar het naleven van het Huishoudelijk Reglement. Het bestuur ziet zichzelf hierin 
niet als politieagent maar als, laten we zeggen, een scheidsrechter. En is scheidsrechter 
zijn nou zo leuk? Niet altijd, maar ze moeten er wel zijn om de wedstrijd goed te laten 
verlopen. Zo ook het bestuur. Niet als een politieagent, maar als een soort scheidrechter 
die het leefbaar voor iedereen wil houden binnen de vereniging, zonder dat 
kampeerders maar doen waar ze zelf zin in hebben. We zijn een vereniging die met 
elkaar afspraken hebben gemaakt dus verwacht het bestuur dat men die ook naleeft.
Wordt alles dan onder een vergrootglas gelegd? In de ogen van het bestuur niet. Kan 
ook niet, want dan wordt het bestuur wél die politieagent en dat is iets wat wij zeker niet 
willen. Wij zijn tenslotte ook kampeerders die vrijwilligerswerk verrichten.

Soms moet het bestuur echter wel optreden. Dat wordt niet altijd goed ontvangen door 
kampeerders die aangesproken worden, een boete krijgen voor het niet op komen 
dagen bij de verplichte werkzaamheden of een officiële waarschuwing krijgen. Het is niet 
leuk om een boete te moeten geven of een brief te moeten schrijven, maar het bestuur 
ontkomt er helaas niet aan. Tenzij de kampeerders het anders willen. U bent de 
vereniging en u bepaalt zelf de regels waaraan kampeerders zich dienen te houden.
Dit bestuur probeert zoveel mogelijk het Huishoudelijk Reglement aan te houden, maar 
net zoals een scheidsrechter moet je bij sommige regels de interpretatie wat ruimer 
nemen en bij andere niet omdat het dan steeds meer uit de hand gaat lopen.
Een scheidrechter moet dan een keuze maken tussen fluiten voor een overtreding, geel 
geven of direct rood. Zo ook uw bestuur.
Uitgangspunt is dat wij het voor iedereen helder en eenduidig willen houden zonder dat 
wij daarbij voor politieagent willen spelen. Het moet allemaal wel leuk blijven.
Mocht het nu zo zijn dat u het niet eens bent met een beslissing, kom dan met ons 
praten zodat wij uitleg kunnen geven wáárom wij zo handelen.
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JAARVERSLAG SECRETARIAAT 2016 (4/4)

Dit gezegd hebbende is het mooi geweest achter de computer. Voetbal begint zo, thee 
staat klaar dus het jaarverslag zit erop.
Ik ga er vanuit dat ik iedereen weer op de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 21 
maart 2017 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

SPORTCOMMISSIE

Beste kampeergenoten,

Zet maar alvast in jullie balboekje: op onderstaande data kunnen we springen, rennen, 
gooien, vangen, schoppen, kraken, ballen en weer rennen. Wat nog ontbreekt zijn de 
data voor de eigen jou de boules competitie. Als je wilt helpen om dit te organiseren: 
graag! Uiteraard krijg je alle hulp van de sportcommissie:-).

Dag Datum Activiteit Voor Organisatie in handen van

Zondag 23-jul-17 Helios atletiek jeugd 4 t/m 14 jaar HELIOS - sportcommissie

Zaterdag 29-jul-17 Helios Handbal toernooi (federatief) jeugd: jongens 6 t/m 9 
jaar, meiden 6 t/m 15 jaar HELIOS - sportcommissie

Zondag 30-jul-17 KVS Volleybal toernooi (federatief) vanaf 16 jaar KVS - teams opgeven bij 
sportcommissie Helios

Zaterdag 5-aug-17 Voorwaarts Voetbaltoernooi 
(federatief) van F'jes t/m C Voorwaarts - spelers opgeven bij 

sportcommissie Helios

Zondag 6-aug-17 Voorwaarts Voetbaltoernooi 
(federatief) van F'jes t/m C Voorwaarts - spelers opgeven bij 

sportcommissie Helios

Donderdag 10-aug-17 Klaverjassen selectie via Truus 
(vrijdagavond competitie)

KVS - aanmelden vrijdagavond 
competitie bij Truus

Zondag 13-aug-17 Helios Jeu de Boules toernooi 
(federatief)

selectie: winnaars jeu de 
boules Helios HELIOS - sportcommissie

Vrijdag 18-aug-17 KVS Strandloop iedereen KVS - aanmelden bij 
sportcommissie Helios

Zondag 20-aug-17 KVA Atletiek (federatief) jeugd 4 t/m 14 jaar KVA - aanmelden bij 
sportcommissie Helios

Woensdag 23-aug-17 KVS open jeu de boules iedereen KVS - nader bericht volgt



Studio Robin Sluijzer | T + 31(0) 204122106 | info@robinsluijzer.com | www.robinsluijzer.com 

Studio Robin Sluijzer is een interieur design bureau welke zowel op nationaal als internationaal 
niveau werkt. Al jaren worden er door Robin en zijn team succesvolle interieurconcepten voor 
woningen, winkels, restaurants, clubs en hotels ontwikkelt. Robin werkt nauw samen met de klant  

en verbindt  het echte verhaal met authentiek ambacht en innovatie, natuurlijke en rauwe materialen.

 fotograaf: Chiel de Nooyer

Bij Studio Robin Sluijzer kunt u terecht voor een Beach Cabin.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2017

DINSDAG 21 MAART 2017
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 2016 en begroting 2017
7) Uitschrijven donateurs
8) Aanname nieuwe leden
9) Nieuwe verenigingstent

P A U Z E

10) Bestuursmededelingen
11) Rondvraag

Vragen daarvoor dienen voor zondag 13 maart 2017 bij de secretaris schriftelijk/per 
email ingediend te zijn.

12) Sluiting vergadering
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NIEUWE REGELS 2017

Dit jaar wordt de ringleiding op de boven en beneden rij op 9 april 2017 uitgerold.
De kampcontrole is op dinsdag 16 mei 2017. 
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! Zorg er voor 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 2018.

Zondag 4 juni 2017 van 12.00 uur tot 13.00 inleveren van de paaltjes en de checklist.
Deze checklist vindt u in de maart editie van het Helios Nieuws en op 
www.heliosnieuws.nl. Tevens zijn er is een beperkt aantal lijsten verkrijgbaar bij de 
toiletbeheerders.
Graag de lijst van dit jaar gebruiken en geen oude lijst. De checklist wordt ieder jaar 
aangepast aan de nieuwe regels. 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 .   

Op de jaarvergadering van maart 2016 zijn de volgende regels aangenomen:

Artikel 17
Er dient een brandblusser aanwezig te zijn van ten minste 2 kg in de kast waar de 
gasflessen staan.
Reden: In geval van brand zijn er zo voldoende brandblussers direct beschikbaar om te 
blussen.                                                                                                             

Artikel 23
Het is verplicht om een spanband of touw 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.

http://www.heliosnieuws.nl/
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DEFINITIEF PLAATSINGSSCHEMA 2017

In deze editie van het Helios Nieuws vindt u het definitieve plaatsingsschema 2017.
Natuurlijk nog wat kleine mutaties in het plaatsingsschema ten opzichte van het concept 
zoals deze gepubliceerd was in het Helios Nieuws van januari.
Onderstaand vindt u de geplaatste donateurs in 2017:

Corr.nr. Donateursnr. Plaats 2017
72 16 616 Lars Bakker
73 17 622 Sven Bakker
155 42 678 Robert During
169 45 778 Lisanne Vlaar
196 59 747 Danielle Hoorns Zijlstra
147 223 774 Marjolijn Willemse
1158 229 680 Ans v Sutphen
1273 284 754 Sorissa Hakkaart
1321 298 674 Anton Roskam
1332 301 614 Richard Overberg
1433 345 772 Geertje Smits
1394 348 624 Carola Ruijrok
1461 359 740 Robin Ox
1463 361 676 Daphne Linthorst
1468 364 620 Rina Burer
1469 365 724 Thadé Goderie
1471 366 606 Lisette Snijders
1500 384 612 Marcel Appels
1516 392 610 Tessy de Werd

Wederom 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 uw beider buren en dit touwtje aan te houden bij het 
plaatsen/bouwen van uw huisje. 

Ook 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 verzoek daarom iedereen 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 ZUID-MIDDEN 2017

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

1471 606 Snijders, L 350 603 Ingen, van E CONT 453
1516 610 Werd, de T 350 605 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
72 616 Bakker, L 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
73 622 Bakker, S 350 617 Egthuysen, J 350 1362

1394 624 Ruijgrok, C 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
201 638 Sattler, M CONT 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 350 137
23 656 Barendse, W 308 655A Bijl, T 350 1352
658 658 During, Rob 350 657 Neeft, E 350 543
660 660 Schaaff, vd CONT 659 Hoff v 't M CONT 1341
664 662 Duist, C.V CONT 661 Huissteeden 354 669
668 664 Prins, J.S CONT 663 Mantel, W CONT 665
670 666 Mars, J CONT 665 Slot, J CONT 99
418 668 Kingma CONT 667 Hoekstra, T CONT 94
90 672 Eerde, N. van 350 669 Barendse, M 350 419

1321 674 Roskam, A 350 671 Assema, van M.A. CONT 249
1463 676 Linthorst, D CONT 673 vierling 350
155 678 During, Robert 350 675 vierling 350

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

791 700 Kost, N CONT 695 Troost, G 350 693
700 702 Dijkstra, L CONT 697 Tier, WHG CONT 695
702 704 Eerde, A.L.van CONT 699 Zijlstra, M CONT 603
671 706 Verhoeven, J CONT 701 Wedekind. F CONT 600

1445 708 Klene, D CONT 703 Boeree-Vermeeren, M CONT 703
705 Dalie, de R CONT 740
707 Venings, T 350 447

Definitief plaatsingsschema 2017 Zuid-Midden
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DEFINITIEF PLAATSINGSSCHEMA NOORD 2017

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 Oudeweetering CONT 712
716 714 Greeuw, R 350 715 Honingh-Soetens CONT 724

1326 716 Broers, G CONT 717 Klok, F CONT 1343
720 718 Roggekamp, S 350 719 Vulink, Y CONT 736

1369 720 Roord, J CONT 721 Jonker, D CONT 709
1307 722 Wortelboer, D CONT 723 Tier, J CONT 40
1469 724 Goderie, T 350 725 Koppen, R CONT 210
609 726 Sijmons-Deen CONT 727 Deen, M CONT 732
226 728 Muller, H 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 Hoorns-Zijlstra, D 350 196
750 748 Grootveld, J CONT 749 Schaeffer, M 350 1194
296 750 Geestman, R CONT 751 Dreijer, JF jr. CONT 774

1371 752 Driessen, E 350 753 Jager, de R CONT 52
1273 754 Hakkaart, S 350 755 Ploeg, van de 350 606
1205 756 Kaarsgaren, P 350 757 Velde vd, J 350 1258
146 758 Willemse, J CONT 759 Willemsteijn, K 350 772
568 760 Wiegman, K 350 761 Maier, D 350 252
541 762 Balen, van W 350 763 Vermeeren, Q 350 112
440 764 Doting, I CONT 765 Mak, L CONT 272
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

1433 772 Smits, G 350 773 Jonker, J CONT 120
147 774 Willemse, M 350 775 Bakker,M 350 176

1145 776 Mantje, B 350 777 Volwater-Vlaar, M CONT 162
169 778 Vlaar, L 350 779 Jonker, R CONT 264
778 780 Loveren, van F 350 781 Sluijzer, R CONT 1348
428 782 Booren, van P 350 783 Slaap, M CONT 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 2017: Huisjesnr. Tentmaat Corr.nr
Heilbron, J 725 CONT 78
Jonker, R 617 CONT 615
Smit,R 778 350 776

Opgezegd 2017:
Tacx, H 765
Stofberg, R 782
Alkemade, van H 606
Boeree, P 715

Definitief plaatsingschema Noord 2017
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NIEUWE VERENIGINGSTENT

Op 17 juli 2016 hebben we de nieuwe verenigingstent met behulp van een maquette en 
tekeningen aan u gepresenteerd en u gevraagd om eventuele op en aanmerkingen aan 
ons kenbaar te maken. De presentatie was goed bezocht en we hebben geluisterd naar 
de vele suggesties voor verbetering. Een aantal suggesties is ook meegenomen in de 
verdere besluitvorming. Dank daarvoor.

Hoe is het  nu verder gegaan en waar staan we op dit moment. De units zijn bij Brouwer 
uit Nijkerk  besteld. De commissie (bestaande uit Leo Dijkstra, Martin Zijlstra, John Tier 
en Ger Troost) is de afgelopen winter druk geweest met de inrichting en de aankleding 
van de tent. Gelukkig hebben we binnen onze vereniging een aantal deskundigen, die 
we bereid gevonden hebben ons te helpen. We hebben bij het bepalen van de bar 
indeling gebruik gemaakt van de horeca ervaring van Robin Ox. Met vragen over elektra 
kunnen we altijd bij Rob During terecht. Robin Sluijzer heeft een eigen interieur ontwerp 
studio in Amsterdam en heeft voor ons een ontwerp gemaakt voor de inrichting en 
aankleding van de nieuwe verenigingstent. Wij zijn er enthousiast over en hopen dat u 
dat ook zult zijn. Tijdens de jaarvergadering zal er tijd worden ingeruimd om het een en 
ander aan u te presenteren.

Dennis Klene heeft met ons meegedacht over de nieuw te maken bar en het benodigde 
timmerwerk. Hij neemt de verdere afbouw en constructie van de bar en de te maken 
banken voor zijn rekening. Het is fijn dat we door de belangeloze inzet van leden de 
kosten in de hand hebben kunnen houden. We gaan wel over de oorspronkelijke 
begroting heen maar het blijft binnen de perken.

Vervelend punt bij de uitwerking van de plannen was dat we de fundering hebben 
moeten vernieuwen, die onder de verenigingstent lag. Doordat de 4 units nu langer zijn 
(7,20m ipv 6,00m) zal de tent 1,20 m naar voren worden verplaatst. Dus gelijk aan de 
voorkant van de huisjes. Hierdoor loopt de aanrijroute van Paap over de put heen. Er 
moesten dus stelconplaten rond de put worden gelegd. Bovendien moesten de palen  
(12m lang) worden ingekort en verplaatst. Het bleek iets duurder te zijn om de palen te 
verkopen en een nieuwe fundering van stelconplaten onder de hele tent aan te brengen 
dan het gedeeltelijk plaatsen van stelconplaten en aanpassen van de palen.

We zijn intussen ook bezig met het invullen van de activiteiten die we gedurende het 
komend seizoen in en bij de verenigingstent kunnen organiseren. Dat zullen oude 
vertrouwde zaken zijn, maar afgelopen zomer zijn daar bijv. de zondagmiddagborrel en 
het beachvolleybal bijgekomen. Allebei zeer geslaagd. Wij juichen ieder nieuw initiatief 
toe, dus heeft u een idee, laat het ons weten. Op 20 mei willen we de nieuwe 
verenigingstent officieel in gebruik gaan nemen. Houd die datum dus vrij. We hopen dat 
meer leden de weg naar de verenigingstent zullen weten te vinden en gebruik zullen 
maken van de mogelijkheid om andere kampeerders te ontmoeten in een vernieuwde 
omgeving.

Namens het bestuur,
Jan Hoekstra 
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INGEZONDEN STUK (1/3)

Via Tinus Tramper ontving de redactie de volgende samenvatting en foto’s van een 
artikel dat in 'De Klink', een uitgave van Genootschap 'Oud Zandvoort‘, heeft gestaan. 
Vooral de foto’s geven een prachtige terugblik op het Helios van vele jaren terug. 

Na de oorlog in 1946 werd het strand vrijgegeven voor kampeerders. Geen w.c's, 
kranen e.d. De melkboer, de groentemannen, de haringvangst, ze kwamen langs. Om 
de beschikbare plaatsen werd geloot, de belangstelling was ook toen groter dan de 
beschikbare ruimte.
Het strand was zoals de natuur het achterliet. Bulldozers waren er niet dus zelf het 
strand vlak maken.
Later verscheen De Toko waar de boodschappen konden worden gedaan, de winkel 
werd gerund door Stien en Piet Wegman.
Dat de uitbaters populair waren blijkt uit het feit dat na het overlijden van Piet tussen de 
4 verenigingen werd gestreden om de "In memoriam Piet Wegman " beker.

bron: 'De Klink' (nr. 145 - Winter 2016)
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INGEZONDEN STUK (2/3)
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INGEZONDEN STUK (3/3)
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REGELS WERKZAAMHEDEN

Het bestuur heeft het kampeerseizoen opgedeeld in vier periodes.
In drie periodes mogen er werkzaamheden verricht worden.
In één periode, van zaterdag 8 juli 2017 t/m zondag 20 augustus 2017, mogen er 
helemaal geen werkzaamheden aan of rondom de unit/huisjes verricht worden.
Het lukt helaas niet om alle schoolvakanties klusvrij te houden.
U wordt dringend verzocht om u aan onderstaande regels te houden:

Periode t/m vrijdag 2 juni:
Grote werkzaamheden aan huisjes met gebruik van elektrische apparatuur als zijnde 
schuurmachines etc. zijn T/M VRIJDAG 2 JUNI 2017 van MAANDAG t/m ZONDAG 
toegestaan.

Periode zaterdag 3 juni t/m vrijdag 7 juli:
VANAF ZATERDAG 3 JUNI 2017 TOT VRIJDAG 7 JULI 2017 (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 zaterdag 8 juli t/m zondag 20 augustus:
VANAF ZATERDAG 8 JULI 2017 t/m ZONDAG 20 AUGUSTUS 2017 zijn er GEEN
werkzaamheden aan en rondom de huisjes toegestaan.

Periode maandag 21 augustus 2017:
VANAF MAANDAG 21 AUGUSTUS 2017 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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AFGEVOERDE DONATEURS

De volgende donateurs zijn wegens opzegging of niet hebben betaald van de lijst 
afgevoerd:

Corresp Corresp
numme Naam Reden nummer Naam Reden

19 P. Frantzen niet betaald 1544 S. Boumans niet betaald
91 B. Fox- van Eerde niet betaald 1551 D. Kogenhop niet betaald

291 K.H. Nederbergh niet betaald 1561 D. Hemersma opgezegd
390 P. Oosting niet betaald 1562 S. de Kruijf niet betaald
411 D. Oosting niet betaald 1575 J.F. van den Brink niet betaald
545 S. Woerlee opgezegd 1576 I.C.A.M. Brasser niet betaald
557 Ashley S. Poll niet betaald 1582 H.D.A. Blom niet betaald
567 A. Deen opgezegd 1584 CH. Leerdam niet betaald
593 Robine During opgezegd 1590 S. Bark niet betaald
792 L.G. Bol opgezegd 1591 T.Singels niet betaald

1051 J. Hoefnagel opgezegd 1594 J. van de Heij niet betaald
1199 D. Oosting niet betaald 1602 M.H. Smit niet betaald
1265 F. van der Klei niet betaald 1606 E.J.P. Cnossen-Helslootniet betaald
1266 O. van der Klei niet betaald 1607 E.D. van Berkel niet betaald
1267 P.O. van der Klei niet betaald 1608 E.H.M. Volkerijk-Loogmopgezegd
1271 van den Hondel niet betaald 1615 W.M. van de Velden niet betaald
1315 S. Duister niet betaald 1616 C. Fuchs niet betaald
1316 G.P. Duister niet betaald 1621 Charlie Mcgregor niet betaald
1317 Q. Duister niet betaald 1622 S. Soeters niet betaald
1389 T. Binkhorst niet betaald 1624 F.R. van Erkel niet betaald
1413 A.J.M. Pieper niet betaald 1630 2.Karpes niet betaald
1434 R.W.J.S. Koper niet betaald 1640 C. Sterkeboer niet betaald
1541 D. van Sorgen-Bulte niet betaald
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CALAMITEITENPLOEG 2017

603     E van INGEN
610     T. de WERD
747     D. HOORNS-ZIJLSTRA
678     R. DURING
778     L. VLAAR
783     M. SLAAP

De calamiteitenploeg is door het bestuur geformeerd en heeft elk jaar een andere 
samenstelling. Het voornaamste doel van de calamiteitenploeg is om met name het 
onderhoud rondom de verenigingstent te bewaken, zoals bijvoorbeeld het zandvrij 
houden, en op 27 augustus om 14.00 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. Als 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 kan 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,  Bert Jansen tel:  06-50836834

WERKPLOEG 2017

AFLADEN STRO OP HET STRAND : 7 APRIL  18.00 uur  Boulevard afgang zuid  
o.l.v. : B. Jansen 628
P. Tramper 619 – P. Grootveld 640 - de Jager 641 – D. Boeser 686 – D .Jonker 721– D. 
During 745 – J. Vlaar 770

RINGLEIDING PLAATSEN BOVENRIJ :  9 APRIL 11.00 uur    
Noord   : B .Maier 746 - B. Vlaar 768 – W. van Balen 762 – W. Roosendaal 786
Midden : J. Mars 666 – F. Nieman 690 – T. Seitz 694 
Zuid      : W .Valstar 652 – H. Meilof 646 – A. van de Pluijm 634

RINGLEIDING PLAATSEN BENEDENRIJ : 9 APRIL 11.00 uur        
Noord   : J. Volwater 777 – L. Mak 765 – R . Jonker 779
Midden : Boeree 703 – R .de Dalie 705 – F. Wedekind 701
Zuid      : P. Valstar 642– T. Hop 625- B. Jansen 628
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WERKPLOEG 2017 (vervolg)

DE VER. TENT NAAR HET STRAND BRENGEN :  13 APRIL  11.30 uur 
o.l.v.  J.P. Slot 631
F. Tersteege 693 – B. Jansen 628- J.Mars 666 – J. Slot 665

WERKZAAMHEDEN OP HET STRAND : Zaterdag 15 APRIL 12.30 uur. 4-LING ( schep 
meenemen )
o.l.v. M. Grootveld 688
S. Harzer 605 – van Breemen 611 – P. Hillege 618 – J. B. Kion 632 – J. S .Prins 664 –
A. Roskamp 674 - D. Linthorst 676 – A. van Sutphen 680 - G. Ruiter 689 – H. Kuiper 
692 - N. Bakker 734 – S.  Dreijer 739 – J. Grootveld 748 – P. Kaarsgaren 756 

STRO PLANTEN TOILETCONTAINERS : Maandag 17 APRIL  12.00 uur melden in de 
ver. tent
L. Snijders 606 – R.G. v/d Peppel 655 - A. L. van Eerde 704 – S. M. Dijkstra 733 – M. 

Schaeffer 749 - F. Dreijer 751 – van de Ploeg 755

AFWERKEN TOILETCONTAINERS : ZONDAG 7 MEI  12.00 uur   melden in de vierling                                     
als de loopplanken nog niet geplaatst zijn wordt het ZONDAG 14 MEI OM 13.00 UUR !!!!
L. Bakker 616 – S. Bakker 622 - M. Troost 637 – J. Huissteeden 661 – E. Tersteege 731 
– Driesen 752 – G. Smits 772

SCHOONMAKEN EN INRUIMEN V/D VER. TENT : ZONDAG 14 MEI 12.00 
uur(emmer/schoonmaak spullen)    o.l.v. Barploeg 
E. Grootveld 651 – M van t Hoff 659 - V. Kluit 683 – J. Nieuwhoff 696 – J. Koppen 698 –
R. de Lange 711 – S. Roggekamp 718 – H. Muller 728 – J. de Jager 753- J. van de 
Velde 757

SCHOONMAKEN EN OPRUIMEN V/D VER. TENT : ZONDAG  27 Augustus 12.00 uur
o.l.v. Barploeg
F. Tacx 643 – J. Mul 645 - Oudeweetering 713 – Honingh-Soetens 715 – van Leeuwen-
Winter 736 – B. Ikelaar 742 –– R. Bloos 639                           

OPRUIMEN RONDOM DE VER. TENT: ZONDAG 27 Augustus 14.00 uur
C. Ruijgrok 624 – A. Pietersen-Hop 626 – M. Deen 727 – R. v/d Horst 769 –
F.van As 767 – Faile 771 – M. Willemse 774

VER. TENT VAN HET STRAND :DATUM NOG NIET BEKEND!       
o.l.v. J.P. Slot 631
T. Tramper XXX – F. Tersteege 693 – B .Jansen 628– J. Mars 666 – J. Slot 665

Als u verhinderd bent dient u zelf voor een vervanger te zorgen, onderling ruilen geen 
probleem maar wel graag even melden. Voor vragen of ruilingen bel Martin Zijlstra  
06-53698302
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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VOORSTEL AANNAME NIEUWE LEDEN 2017

Het bestuur draagt langs deze weg de volgende donateurs voor, voor het lidmaatschap 
van K.V.Helios.

Donateursnummer per 01-01-2017

223     Marjolijn Willemse
229     Ans v Sutphen
298     Anton Roskam
345     Geertje Smits
348     Carola Ruijgrok
359     Robin Ox

Het beleid van het bestuur is om jaarlijks net zoveel leden aan te nemen als dat er leden 
opgezegd hebben.
In 2016 hebben 4 leden hun lidmaatschap opgezegd.
In 2017 heeft het bestuur 19 donateurs weten te plaatsen.
In 2017 worden er twee extra donateurs voorgedragen voor het lidmaatschap om het 
aantal plaatsen voor donateurs wat terug te dringen.
Streven is om het aantal plaatsen voor donateurs in de toekomst terug te brengen naar 
10 à 12.

Namens het bestuur
Remco Koppen
Secretaris K.V.Helios
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AANWEZIGHEID EHBO KISTEN

Beste leden en donateurs,

Afgelopen jaren waren er op diverse locaties binnen de vereniging 5 EHBO kisten 
aanwezig. Na inventarisatie blijkt dat er jaarlijks uit deze kisten dermate veel spullen 
gebruikt worden en/of verdwijnen, inclusief tekenpennen, dat het voor het bestuur 
ondoenlijk is om deze kisten constant aan te vullen. 

Het bestuur vindt dat kampeerders ook een eigen verantwoording hebben voor het in 
bezit zijn van EHBO benodigdheden en heeft daarom besloten terug te gaan van 5 
EHBO kisten naar 2 EHBO kisten binnen de vereniging.

De 2 EHBO kisten die gehandhaafd blijven zijn aanwezig in de verenigingstent.

Er gaat gekeken worden of 1 van deze EHBO kisten geplaatst kan worden in de kast 
waar ook de AED hangt. Deze kast is dan te openen met de WC sleutel.

Namens het bestuur,
Remco Koppen
Secretaris K.V.Helios



26

INGEZONDEN STUK

De redactie heeft vanaf de berg Olympus waar de halfgod Helios woont de hieronder 
afgedrukte brief ontvangen. Niet van Helios zelf, maar van een van zijn muzen. 

Geachte kampeerders,

Na de waarneming van de feestweek van 2013 heeft mijn tante Artemis jullie een brief 
geschreven. Zij was toen vol lof over jullie saamhorigheid en werklust om een feest te 
willen organiseren. 
Doordat zij zo enthousiast was over jullie heb ik sindsdien jullie ook gadegeslagen vanaf 
mijn plek op de Olympus en voor de wetten en regels in ogenschouw genomen. 

Wat is mij gebleken: een ingewikkeld en uniek recht geeft jullie de mogelijkheid in de 
zomermaanden een huisje op het strand te plaatsen. En wat ik ook heb gemerkt: weinig 
kampeerders zijn daarvan goed op de hoogte. Dat is jammer! 

De meeste bezitters van zomerhuisjes betalen aan diegene die de grond beschikbaar 
stelt. In jullie geval zou dat de gemeente Zandvoort zijn. Jullie zijn echter al vereniging 
autonoom met een eigen bestuur, waarvan de leden zelf ook op het strand staan. Een 
bestuur dat belangeloos heel veel werk bezet. Jullie betalingen gaan via het bestuur, de 
penningmeester, naar de gemeente. 

De vereniging (het bestuur) onderhoudt het contact met de gemeente en alleen als 
vereniging hebben jullie bestaansrecht. Dat bestuur is van groot belang. 

Het hebben van een verenigingstent hoort bij jullie ingewikkelde wettelijke constructie. 
En er komt een geheel naar jullie wensen nieuwe verenigingstent het komende seizoen, 
maar dit terzijde. 

Het is dus van het grootste belang mee te denken en jullie bestuur te ondersteunen. 
Zonder bestuur zou het kamperen onmogelijk worden! 

Ik wens jullie een heerlijke zomer met een nieuw clubhuis,

Clio
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JAARREKENING 2016

De winst en verliesrekening en de  begroting hebben een iets andere indeling gekregen 
dan voorgaande jaren. Aan de verlies en winstrekening is naast de kolom met de 
begroting een kolom toegevoegd met de cijfers van het voorgaande jaar om een goede 
vergelijking te kunnen maken. 
Bij de begroting 2017 is een kolom toegevoegd met de resultaten van het voorgaande 
jaar om de ontwikkeling van de posten te zien.
In de verlies en winstrekening is een onderscheid gemaakt in wat we moeten afdragen 
aan de Gemeente Zandvoort en welke kosten we als vereniging zelf maken. 

WINST- EN VERLIESREKENING 2016 (1/5)
resultaat begroting resultaat

2016 2016 2015
Baten

Staande leden en donateurs 227,030.60 226,200.00 226,360.60
Overslaande leden 300.00 300.00 300.00
Donaties 12,617.00 10,000.00 12,149.99
Advertenties 1,095.00 1,040.00 1,040.00
Rente 1,027.61 1,000.00 2,045.58
Totaal baten 242,070.21 238,540.00 241,896.17

Lasten
Gemeente Zandvoort

Staangeld 105,175.00 106,950.82 105,175.00
Afschrijving riolering 11,899.18 11,899.18 11,889.18
Toeristenbelasting 62,512.80 63,000.00 62,513.10
Reinigingsrecht 2,654.15 2,150.00 2,155.45
Totaal afdracht Gemeente 182,241.13 184,000.00 181,732.73

Baten minus afdracht Gem. Zandvoort 59,829.08 54,540.00 60,163.44

Kosten
Infrastructuur kamp 24,893.69 24,400.00 21,555.57
Toiletgroepen 6,523.82 6,800.00 5,728.86
Verenigingstent 16,940.43 13,460.00 17,341.08
Sport en spel 859.87 2,500.00 1,116.32
Algemene kosten 6,144.23 7,380.00 8,612.76
Totaal kosten 55,362.04 54,540.00 54,354.59

Resultaat 4,467.04 0.00 5,808.85
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WINST- EN VERLIESREKENING 2016 (2/5)

Toelichting op resultatenrekening 2016

Baten

Donaties
Er zijn in 2016 bijna 100 nieuwe donateurs bijgekomen en een 40 tal afgevoerd.

Rente
De spaarrekening is in 2016 toegenomen, echter het rentepercentage is nu slechts 
0,25% . Vandaar de lagere opbrengst.

Waterleiding
De waterleiding is door Bert Jansen gereviseerd, vandaar wat hogere kosten dan 
begroot. Volgend jaar dus lagere kosten verwacht. Zie begroting 2017.

Levering stro
Kosten betreft de levering en het vervoer van de strobalen en is conform de kosten in
voorgaande jaren.

Bulldozeren
Het egaliseren van het strand is dit jaar duurder uitgepakt dan begroot en vorige jaren.
Heeft te maken met het "dunnere" zand, het weer en dus vaker moeten bijwerken.

resultaat begroting resultaat
2016 2016 2015

Infrastructuur kamp
Waterleiding 1,230.65 1,000.00 689.62
Levering stro 1,286.80 1,800.00 1,294.80
Bulldozeren 21,558.96 20,000.00 18,454.60
Diversen 817.28 1,600.00 1,116.55

24,893.69 24,400.00 21,555.57



29

WINST- EN VERLIESREKENING 2016 (3/5)

De afrekening van de elektrakosten is in 2016 lager uitgevallen dan in voorgaande jaren.
Het waterverbruik lag in 2016 in m3 iets hoger dan in 2015. Echter in 2015 is er te 
weinig berekend door het PWN. Vandaar de toename van de kosten.
In 2017 nemen de kosten fors toe, omdat dan de toiletgroepen eigendom van de
verenigingen worden en daarmee ook de kosten voor rekening van de vereniging zijn.

De kosten voor de verenigingstent zijn in 2016 behoudens de reservering een stuk lager
dan begroot. Dat heeft alles te maken met de geplande vervanging en verkoop van de  
oude verenigingstent. De verzekering is per 15 september stopgezet.
Er is alleen opslag nodig voor de opslagcontainer en de vlonders, waardoor deze kosten
ook lager uitvallen. Aan onderhoud aan de oude tent is alleen het noodzakelijke gedaan
ivm de geplande vervanging. De kosten voor de reservering voor de verenigingstent
wordt apart toegelicht bij de toelichting op de balans. In de begroting werd in het 
verleden geen reservering opgenomen ter vervanging/afschrijving van de 
verenigingstent. Vanaf 2017 zal deze post wel in de begroting worden opgenomen.

resultaat begroting resultaat
2016 2016 2015

Verenigingstent
Verzekeringen 1,076.58 1,920.00 1,920.00
Verbruik elektra 444.37 600.00 459.17
Vervoer/opslag 5,718.45 9,000.00 7,665.01
Onderhoud 293.22 1,700.00 1,224.47
Aanschaf stelconplaten 6,050.00 0.00 0.00
Reservering ver tent  en inventaris 8,306.99 240.00 10,000.00

21,889.61 13,460.00 21,268.65
Opbrengst evenementen 4,949.18 0.00 3,927.57

16,940.43 13,460.00 17,341.08

resultaat begroting resultaat
2016 2016 2015

Kosten toiletgroepen
Huur 1,147.85 1,147.85 1,147.85
Onderhoud 555.36 652.15 290.56
Schoonhouden 2,300.00 2,300.00 2,300.00
Elektra 2,045.80 2,400.00 2,222.42
Waterverbruik 3,978.31 3,600.00 3,231.53

10,027.32 10,100.00 9,192.36
Opbrengst gebruik douches 3,503.50 3,300.00 3,463.50

6,523.82 6,800.00 5,728.86
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WINST- EN VERLIESREKENING 2016 (4/5)

Tegenvaller bij de vervanging van de verenigingstent is dat door de langere units
(7,20 ipv 6,00m) de aanrijroute van Paap over de put komt te liggen. Er moeten dus 
stelconplaten om en op de put worden gelegd. De betonnen palen moesten ook worden 
verlegd. Het bestuur heeft er voor gekozen om de hele fundering te vernieuwen en
stelconplaten onder de units, de opslagcontainer en op het terras te laten leggen. 
Kosten hiervoor 6.050,=, waarbij  de andere optie (gedeeltelijk en oude palen) 4.719,= 
kostte.
De opbrengst van de evenementen (bar omzet verminderd met de inkoop en de 
voor de evenementen gemaakte kosten) werd tot nu toe niet in de begroting
opgenomen. Gaat in 2017 wel plaatsvinden.

Het zwemmen is dit jaar niet doorgegaan door het stoppen van KVA met de organisatie.
De overige kosten zijn in lijn gebleven met vorig jaar.

resultaat begroting resultaat
2016 2016 2015

Sport
Helios (zwemmen/atletiek) 50.00 300.00 134.79
Materiaal 0.00 500.00 69.03
Federatieve sport 623.00 1,000.00 784.77
Kinderfeesten 186.87 700.00 127.73

859.87 2,500.00 1,116.32
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WINST- EN VERLIESREKENING 2016 (5/5)

Voor het Helios Neuws was eind 2015 meer gereserveerd dan nodig was, vandaar de 
negatieve post.

resultaat begroting resultaat
2016 2016 2015

Algemene kosten
Helios nieuws -173.95 300.00 642.20
Automatische incasso 481.15 300.00 1,533.81
Bestuurskosten 1,242.55 1,100.00 1,071.42
Diverse 262.87 350.00 381.02
Webmail 42.72 50.00 0.00
Financiële administratie 152.46 150.00 177.95
EHBO 0.00 250.00 0.00
Defibrillator 110.94 300.00 0.00
Bankkosten 504.85 350.00 350.00
Website 60.49 150.00 93.53
Vlaggen 0.00 0.00 807.01
Jaarvergadering 698.75 1,000.00 695.35
Vergaderruimte 0.00 250.00 189.00
Verzekeringen 1,811.40 1,880.00 1,721.47
Donatie reddingsbrigade 250.00 250.00 250.00
Contributie federatie 700.00 700.00 700.00

6,144.23 7,380.00 8,612.76



32

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

eind eind
2016 2015

Activa
Vlottende activa
Borg PTT post 0.00 74.87
Rekening courant bank 3,419.67 690.39
Spaarrekening 155,615.95 133,588.34

159,035.62 134,353.60

Passiva
Kapitaal
Kapitaal 1 januari 33,000.41 27,191.56
Resultaat boekjaar 4,467.04 5,808.85
Kapitaal 31 december 37,467.45 33,000.41

Voorzieningen en reserveringen
Verenigingstent 90,000.00 73,412.81
Stelconplaten 6,050.00 0.00
Jubileum 10,000.00 10,000.00
Bulldozeren 4,000.00 4,000.00
Onderhoud ver. Tent 0.00 3,225.20
Onderhoud toiletunits 0.00 1,205.00
Inventaris verenigingstent 0.00 800.00

110,050.00 92,643.01

Kortlopende passiva
Munten in omloop 2,277.56 2,277.56
Te betalen kosten 7,733.61 6,384.62
Vooruitontvangen 1,507.00 48.00

11,518.17 8,710.18

Totaal passiva 159,035.62 134,353.60
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TOELICHTING BALANS 2016

Kapitaal
Het kapitaal is in 2016 toegenomen met het positieve resultaat.

Voorziening verenigingstent
De verwachte investering in de nieuwe verenigingstent inclusief inventaris bedraagt
90.000,=.
De investering is volledig voorzien en als volgt opgebouwd:
Stand voorziening per 1 januari 73,412.81
Toevoeging voorziening onderhoud ver. tent 3,225.20
Toevoeging voorziening onderhoud toiletunits 1,205.00
Toevoeging voorziening inventaris 800.00
Opbrengst oude verenigingstent 2,100.00
Vrijval reservering te betalen aan federatie 950.00
Toevoeging vanuit resultatenrekening 2016 8,306.99

90,000.00

Voorziening stelconplaten 6,050.00
De stelconplaten voor de fundering van de verenigingstent zijn inmiddels geplaatst.

Voorziening jubileum
Het bedrag is gereserveerd voor het jubileum in 2018

Voorziening bulldozeren
Deze voorziening is gemaakt om tegenvallers in de kosten voor het bulldozeren te 
kunnen dekken.

Overige voorzieningen
De voorzieningen voor onderhoud verenigingstent, onderhoud toiletunits en  vervanging
inventaris kunnen vervallen en zijn gebruikt voor de investering in de nieuwe  
verenigingstent.

Munten in omloop
Betreft de nog in omloop zijnde munten waar tegenover een leveringsplicht bestaat.
De verkochte munten zijn dus nog geen opbrengst en worden pas als omzet geboekt 
als ze zijn ingeleverd.

Te betalen kosten
Betreft de kosten 2016 waarvoor eerst in 2017 de rekening is ontvangen en betaald.
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BEGROTING 2017

begroting resultaat begroting
2017 2016 2016

plaatsen 176 175
Baten

Staande leden en donateurs 228,340.00 227,030.60 226,200.00
Overslaand 300.00 300.00 300.00
Donaties 11,500.00 12,617.00 10,000.00
Advertenties 1,095.00 1,095.00 1,040.00
Rente 0.00 1,027.61 1,000.00
Totaal baten 241,235.00 242,070.21 238,540.00

Lasten
Gemeente Zandvoort

Staangeld 107,184.00 105,175.00 106,950.82
Afschrijving riolering 11,900.00 11,899.18 11,899.18
Toeristenbelasting 62,882.00 62,512.80 63,000.00
Reinigingsrecht 2,700.00 2,654.15 2,150.00

184,666.00 182,241.13 184,000.00

Baten minus afdracht Gem. Zandvoort 56,569.00 59,829.08 54,540.00

Kosten
Infrastructuur kamp 25,100.00 24,893.69 24,400.00
Toiletgroepen 17,520.00 6,523.82 6,800.00
Verenigingstent 14,590.00 16,940.43 13,460.00
Sport en spel 1,600.00 859.87 2,500.00
Algemene kosten 6,824.00 6,144.23 7,380.00
Totaal kosten 65,634.00 55,362.04 54,540.00

Resultaat -9,065.00 4,467.04 0.00
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TOELICHTING BEGROTING 2017 (1/4)

Gemeente Zandvoort

De Gemeente Zandvoort heeft het staangeld voor 2017 geïndexeerd en verhoogd met 
1,25%. De toeristenbelasting, het reinigingsrecht en de parkeervergunning worden niet 
verhoogd. Het staangeld gaat daarmee van 601,= naar 609,= per huisje.

Afschrijving riolering
De toiletunits zijn door de Gemeente in 2002 aangeschaft en voor de periode van 15 
jaar aan de verenigingen verhuurd. Na deze periode gaan de units in eigendom over en
moeten de verenigingen voor de kosten van de units zorg dragen. De huurperiode loopt
eind 2016 af en de kosten zijn vanaf 2017 voor rekening van de kampeerders.

In de zelfde vaststellingsovereenkomst met de Gemeente is vastgelegd dat de kosten 
voor de aanleg van de riolering  in 15 jaarlijkse termijnen door de verenigingen moesten 
worden betaald. Dit is pas met ingang van 2003 gebeurd.
Dit betekent dus dat we in 2017 al met veel hogere kosten voor de toiletunits te maken 
krijgen, terwijl de kosten voor afschrijving van de riolering nog 1 jaar doorlopen. 
Daardoor komen we in 2017 met een flink tekort in de begroting te zitten. 

De begroting ligt in lijn met voorgaande jaren. De waterleiding is in 2016 gereviseerd,
vandaar de lagere begroting.

begroting resultaat begroting
2017 2016 2016

Infrastructuur kamp
Keerkleppen waterleiding 500.00 1,230.65 1,000.00
Levering stro 1,400.00 1,286.80 1,800.00
Bulldozeren 22,000.00 21,558.96 20,000.00
Onderhoud 1,200.00 817.28 1,600.00

25,100.00 24,893.69 24,400.00
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TOELICHTING BEGROTING 2017 (2/4)

De toiletunits zijn per 1 januari 2017 om niet in eigendom overgegaan van de Gemeente
naar de Federatie van Kampeerverenigingen. De kosten worden via de Federatie 
betaald en komen uit op 3.450,=  euro per toiletunit. Hier zit in de kosten voor vervoer, 
het aan en afkoppelen, klein en groot onderhoud, verzekering, plaatsen en opslag 
vlonders en de hygiëne boxen.
Vervanging te zijner tijd van de units komt voor rekening van de vereniging. Dat betekent
dat er jaarlijks een bedrag moet worden gereserveerd voor de vervanging. In de 
begroting is rekening gehouden met een levensduur van 15 jaar voor de bestaande 
units. Per unit is 37.500,= per stuk nodig, vandaar de reservering van 5.000,=.

begroting resultaat begroting
2017 2016 2016

Kosten toiletgroepen
Huur 0.00 1,147.85 1,147.85
Vervoer, aan/afkoppelen etc. 6,900.00 0.00 0.00
Onderhoud 300.00 555.36 652.15
Schoonhouden 2,620.00 2,300.00 2,300.00
Electra 2,100.00 2,045.80 2,400.00
Waterverbruik 4,100.00 3,978.31 3,600.00
Reservering/afschrijving (15 jaar) 5,000.00 0.00 0.00

21,020.00 10,027.32 10,100.00
Opbrengst gebruik douches 3,500.00 3,503.50 3,300.00

17,520.00 6,523.82 6,800.00

begroting resultaat begroting
2017 2016 2016

Verenigingstent

verzekeringen 2,300.00 1,076.58 1,920.00
verbruik elektra 550.00 444.37 600.00
vervoer/opslag 7,750.00 5,718.45 9,000.00
onderhoud/inrichting 1,500.00 293.22 1,700.00
stelconplaten eenmalig 0.00 6,050.00 0.00
stellen units 1,650.00 0.00 0.00
reservering ver tent 3,120.00 8,306.99 240.00
reservering inventaris 1,720.00 0.00 0.00

18,590.00 21,889.61 13,460.00
opbrengst evenementen 4,000.00 4,949.18 0.00

14,590.00 16,940.43 13,460.00
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TOELICHTING BEGROTING 2017 (3/4)

De verzekerde waarde van de  nieuwe verenigingstent is verhoogd, vandaar de  hogere
verzekeringskosten. De vervoer en opslagkosten zijn lager dan voorgaande jaren omdat 
het aantal units is verminderd. Wel is afgesproken met de leverancier dat zij jaarlijks de 
units stellen, op onderhoud controleren en kleine reparaties doen.
Voor de inrichting van de nieuwe verenigingstent is nog 1.500,= opgenomen.
De investering in de tent en de bar is  78.000,= en aan inventaris en koelapparatuur 
12.000,=
De afschrijvings/reserveringstermijn voor de tent is op 25 jaar gesteld 
(reservering van 3.120,= per jaar) en de inventaris en koelapparatuur op 7 jaar
(reservering 1.720,= per jaar).

begroting resultaat begroting
2017 2016 2016

Sport
Helios (beachvolley/atletiek) 300.00 50.00 300.00
Materiaal 0.00 0.00 500.00
Federatieve sport 800.00 623.00 1,000.00
Kinderfeesten 500.00 186.87 700.00

1,600.00 859.87 2,500.00

begroting resultaat begroting
2017 2016 2016

Algemene kosten
Helios nieuws 100.00 -173.95 300.00
Automatische incasso 200.00 481.15 0.00
Bestuurskosten 1,250.00 1,242.55 1,100.00
Diverse 374.00 262.87 400.00
Webmail 50.00 42.72 0.00
Financiële administratie 300.00 152.46 800.00
EHBO 0.00 0.00 250.00
Defibrillator 200.00 110.94 300.00
Bankkosten 350.00 504.85 0.00
Website 150.00 60.49 150.00
Jaarvergadering 750.00 698.75 1,000.00
Vergaderruimte 250.00 0.00 250.00
Verzekeringen 1,900.00 1,811.40 1,880.00
Donatie reddingsbrigade 250.00 250.00 250.00
Contributie federatie 700.00 700.00 700.00

6,824.00 6,144.23 7,380.00
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TOELICHTING BEGROTING 2017 (4/4)

De begroting van de algemene kosten ligt in lijn met voorgaande jaren.

Te betalen in 2017

Het bestuur stelt voor  om ondanks de verhoging van het staangeld door de Gemeente
en de nog een jaar doorlopende kosten voor de afschrijving van de riolering
het te betalen bedrag over 2017 niet te verhogen.
Het bestuur stelt voor het negatieve bedrag van de begroting 2017 (veroorzaakt door het
nog eenmalig betalen van de kosten voor de riolering) van het eigen vermogen af te 
boeken.
Door het overschot in 2015 (ruim 5.800,=) en het overschot in 2016 (ruim 4.400,=) vind 
het bestuur dit verantwoord. Het kapitaal blijft hierna ruim 29.000,=.

De verhoging van de overige kosten zit in de (nieuwe) kosten voor de toiletunits.
Volgend jaar valt de post afschrijving riolering weg.

De opbouw van het staangeld etc. is als volgt :
2017 2016

Staangeld Gemeente Zandvoort 609.00 601.00
Afschrijving riolering 67.61 69.80
Toeristenbelasting 369.90 369.90
Reinigingsrecht 15.34 16.00
Afdracht Gemeente Zandvoort 1,061.85 1,056.70
Contributie 100.00 100.00
Overige kosten 199.65 153.30
Tekort -51.51 0.00

1,310.00 1,310.00
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CHECKLIST KAMPEERVERENIGING HELIOS 
 
 

Inleveren : Zondag 4 JUNI van 12.00 tot 13.00 uur 

In de Vierling  met de uitzet paaltjes 

 
Hoeveel gasflessen heeft u in gebruik?      (maximaal 2 stuks)  

Waar staan deze opgeslagen?                       (nooit in woongedeelte)  

Is/zijn deze flessen altijd toegankelijk?  

Is deze ruimte voldoende geventileerd?  

Hoeveel drukregelaars heeft u in gebruikt?  

 
 

Wat voor datum staat er op de:  Datum: Haarscheur Slangklem 

  ja   nee    ja   nee 

Hoofdgasslang (indien aanwezig)      

Gasslang Gasstel                                                           

Gasslang Gaskoelkast. Controleer voor het 
aansteken van de gaskoelkast of de brander stofvrij 
is en kijk na het ontsteken of de brander blauw 
brand.                                                                                                                                                                               

     

Gasslang Gaskachel                                 

Gasslang Gaskoelbox                                                                                                         

Controleer alle aansluitingen/koppelingen op 
lekkage altijd met een water/zeep oplossing 

     

 
Beveiliging 
 
Is er een brandblusser minimaal 2 kg aanwezig in de gaskast?   VERPLICHT  

Heeft u een rookmelder geïnstalleerd?  VERPLICHT  

Is er een spanband/touw minimaal 15 meter aanwezig in de gaskast?   VERPLICHT  

Is er een branddeken aanwezig?  

Heeft u een gasdetector geïnstalleerd?  

Heeft u een koolmonoxidemelder geïnstalleerd?  

 

Z.O.Z.  



Hoeveel accu’s heeft u in gebruik?  

G f k  d    b  (1 f 2  100  è )  

 

Is de opslagruimte voldoende geventileerd?  

Kunnen er geen stoelen of andere metalen delen op de accupolen terecht komen?  
(pluspool dient afgeschermd te zijn ) 

 

Hoe is de installatie afgezekerd?  
(Zweefzekering of zekeringkast) (in een 220 volt installatie is een 
aardlekschakelaar aanbevolen) 

 

Gebruikt u voor uw 12 v wel de juiste elektradraad dikte?   
De dikte van de draden is afhankelijk van de lengte en van het vermogen dat aan 
het eind van de draad gevraagd wordt. Er moet in een 12Volt installatie  
MINIMAAL 2x 2,5mm²  gebruikt worden. Te dunne draden geven veel weerstand 
en er ontstaat warmte (brandgevaar).  
 
Gebruikt u voor uw 220 v wel de juiste elektradraad dikte?  
Gebruik hier het normale installatiedraad van 1,5 en 2,5mm² 

 

Controleer of alle (schroef) verbindingen goed vast zitten en of ze niet geoxideerd 
zijn. Een losse of geoxideerde verbinding geeft weerstand en hier ontstaat warmte 
en spanningsverlies. 

 

Controleer uw stopcontacten op loszittende draden.   
( bij een 220 V installatie met schakelaars en stopcontacten, stekers gebruiken 
zoals thuis ) 

 

 
 
Nummer huisje:       Corr. nr. :                           Gecontroleerd de datum:                                                                   
        

 

Naam : geboorte datum : 

  Onderstaande informatie alleen invullen indien veranderd na Juni 2016 

Adres : 

 

Plaats + Postcode 

 

Telefoon : 

 

Mobiel : 

 

Email :    
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