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

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 27 augustus 2017 inzenden naar 
redactiehelios@gmail.com
Het volgende nummer kunt u in 
september 2017 verwachten.

REDACTIE

BESTUUR HELIOS

OVER HELIOS NIEUWS

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

Penningmeester: Jan Hoekstra
janhelios@ziggo.nl
Mient 154, 2141 TG Vijfhuizen
Tel: 06-53363212 

Gironummer Helios:
NL 25 INGB 0000573325 tnv KV HELIOS, 
Mient 154, 2141 TG Vijfhuizen

Ledenadministratie: Pleun Schimmelpennink
heliosleden@gmail.com
Dickmansstraat 22, 2015 JC Haarlem

Bestuursleden: 
Martin Zijlstra, 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. Iedereen heeft lekker kunnen bouwen en zijn 
tentje in orde kunnen maken. Het voorseizoen was erg fris, maar we lieten ons niet 
kisten en bleven toch komen, want er gaat niets boven het strand. En nu is de zomer 
echt begonnen en hopelijk blijft dat zo.

Het zal niemand ontgaan zijn dat we een nieuwe verenigingstent hebben. Zoals ik al 
eerder heb gezegd was het een project met bloed, zweet en tranen, maar wel een 
prachtig project.

Op 13 april werden door de firma Paap de vier units onder grote belangstelling naar het 
strand gebracht. De volgende dag kwamen de spullen die nodig waren om de 
binnenkant op te bouwen en kon Dennis Klene aan de slag. Wat heeft hij ontzettend 
veel werk verzet. De kale tent onderging een metamorfose. Van een casco hut werd het 
een ruimte die met de dag mooier werd.

Door de prachtige kleur op de wanden, die geschilderd werden door Ruud Jonker, het 
bamboe tegen de bar, de rotan stoelen, de stoere houten tafels, het kurk op een wand 
en de loungebank werd het een warme plek en kreeg het ontwerp van Robin Sluijzer
vorm.

Er waren niet alleen grote klussen, maar ook heel veel kleinere. Toen bleek maar weer 
wat voor prachtige vereniging wij zijn. Uit alle hoeken en gaten kwamen kampeerders 
om te helpen de tent met de dag mooier te maken. Uren en uren werd geploeterd om 
bijvoorbeeld snoeren van de geluidsboxen onder de tent door te leggen, zodat we niet 
tegen allerlei draden aan zitten te kijken, kregen de draagbeugels van de boxen een 
likkie verf, werden de lampen boven de tafels tot op de millimeter nauwkeurig 
opgehangen, de trolleys voor de planten geschilderd in de kleur van de wanden en 
werden de rolgordijnen met de uiterste precisie bevestigd. Daarna kregen we van 
Yvonne Berghroos nog prachtige planten in beeldschone potten. De kers op de taart.

Zo kan ik nog wel even doorgaan. Het was geweldig om mee te maken. De 
saamhorigheid was bijzonder en maakt mij heel, heel trots. Vanaf deze plek wil ik die 
gouden krachten dan ook hartelijk bedanken voor hun vele werk.

Hopelijk zijn alle kampeerders erg blij met onze Bamboe-bar en kunnen we er heel lang 
van genieten samen.

Een fijne zomer allemaal!

Simone Tacx
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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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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016
(1/4)

Locatie : Restaurant  “de Zoete Inval”  te Haarlemmerliede. 
Datum: dinsdag 21 maart 2017.
Aanvang: 20.00 uur

Opening Voorzitter.
Simone als voorzitter opent om 20.00 de vergadering.

Ingekomen en uitgaande brieven e.d.
▪ 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 2016 gevoerde beleid.

Verslag kascommissie:
Bestaande uit:
Jim Grootveld 
Marjan Claassen
Op 14 februari 2017 boeken gecontroleerd voor het boekjaar 2016 en in orde bevonden.
In de verklaring van de kascommissie verzoeken zij de leden om op de vergadering 
decharge te verlenen aan de penningmeester en het gehele bestuur.
Er wordt door de leden decharge verleend aan de penningmeester en het gehele 
bestuur.

Nieuwe kascommissie 2017:
Thea Tacx huisjesnr. 643 (Nog 1x kandidaat)
Jacqueline Seitz huisjesnr. 694 (Nog 2x kandidaat)

Reserve leden kascommissie: 
Jim Grootveld huisjesnr.748 (Nog 1x kandidaat)
Janneke Willemse huisjesnr. 758 (Nog 2x kandidaat)

Financieel verslag 2016 en begroting 2017:
De penningmeester Jan Hoekstra geeft een korte uitleg over de kostenverhoging, de 
winst/verliesrekening en de begroting 2017.

Financieel verslag 2016: Akkoord
Er wordt door de leden decharge verleend aan de penningmeester en het gehele 
bestuur voor het in 2016 gevoerde financieel beleid.
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016
(2/4)

Financiële begroting 2017: 
Vraag Ruud Jonker: 
Is er rekening gehouden met extra kosten aangaande de geplaatste stelconplaten t.b.v. 
de verenigingstent en de mogelijke vervanging vanwege de kwetsbaarheid daarvan na 
een zware storm in de winter?
Antwoord penningmeester: 
Reserves zijn groot genoeg om dit op te vangen.

Financiële begroting 2017: Goedgekeurd en akkoord bevonden.

Uitschrijven donateurs:
Er zijn 45 donateurs afgevoerd.

Nieuwe donateurs:
Er hebben zich 100 nieuwe donateurs aangemeld

Aanname nieuwe leden 2017:
De volgende donateurs worden, conform de statuten, aangenomen als lid met ingang 
van 7 april 2017:

Donateurs nr. per 1 januari 2017.

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

Er wordt door de leden geen bezwaar gemaakt.

Nieuwe verenigingstent:
John geeft d.m.v. een PowerPoint presentatie uitleg over de stand van zaken.
Er zijn naar aanleiding van deze presentatie geen vragen van de leden.
Opening van de nieuwe verenigingstent 20 mei.

PAUZE
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016
(3/4)

Mededelingen bestuur:

▪ Veel leden en donateurs maken nog geen gebruik van de mogelijkheid tot 
automatisch incasso van het staangeld c.q. donateurs geld.
Vriendelijk verzoek van Jan Hoekstra om hier wel gebruik van te maken.
Formulier voor automatisch incasso is te downloaden via de website.

▪ Er wordt nog steeds gezocht naar een nieuwe penningmeester die het werk van Jan 
over wilt nemen.
Het bestuur ziet graag dat de ledenadministratie losgekoppeld wordt van het 
penningmeesterschap.
Hierdoor wordt de taak van de penningmeester lichter.
Inmiddels is dit een feit. 
Pleun Schimmelpennink heeft de taak van de ledenadministratie op zich genomen. 
Mailadres voor al uw wijzigingen, adres/mail/telefoonnummers, naar: 
ledenhelios@gmail.com

Tevens worden er opvolgers gezocht voor John Tier en Bert Jansen die stoppen met 
hun bestuursfunctie.
Tevens geeft John aan ná 2018 te stoppen met het beheren van de bar.

▪ Ook hiervoor dient dus een opvolger gezocht te worden.

In 2018 bestaat K.V.Helios 80 jaar.
Net als in 2013 worden er 3 dagen georganiseerd.
Ideeën zijn welkom, net zoals sponsors.
Informatie bij Jubileumcommissie die bestaat uit Jan Heilbron, Johan van As, Marcel 
Deen, Frans van As en John Tier.
Vanuit bestuur ondersteuning van Remco Koppen.

▪ Federatie aangelegenheden: 
Toiletunits: 
Er is een afspraak in 2002 met de gemeente Zandvoort dat na 15 jaar de toiletunits 
worden overgedragen aan de Federatie waardoor alle kosten, waaronder 
onderhoud, aansluiting etc. etc., voor de Federatie zijn.
Per 31 december 2016 zijn de 6 toiletunits om niet overgedragen aan de Federatie.
Per vereniging is er een coördinator benoemd, voor Helios Ton Seitz, die de  
aannemers, welke de werkzaamheden gaan verrichten, gaat aansturen. 
Buiten de Toiletunits hebben we ook alle vlonders overgenomen. 
Tevens dienden we, vanaf de boulevard, de waterleiding en de 
elektriciteitsvoorzieningen over te nemen. 
Juristen zijn ingeschakeld om te bekijken in hoeverre de Federatie verantwoordelijk 

is voor deze voorzieningen en vanaf welk punt.
De persleiding blijft van de Gemeente.
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016
(4/4)

Er komt een protocol voor calamiteiten in het seizoen.
In de begroting wordt een reservering opgenomen t.b.v. vernieuwing toiletten in de 
toekomst.

▪ Uitrollen waterleiding gebeurt op 9 april. Geen spullen tegen het hek zodat de leiding 
makkelijk kan worden uitgerold.

 Men 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.

 Denk aan spanband/dik touw lengte minimaal 15m in gaskast !!!

 Kampcontrole:
Kampcontrole is op dinsdag 16 mei, in juni en in juli.

▪ Afscheid van de bestuursleden John Tier en Bert Jansen:
Van 1999 tot 2011 was John de secretaris van de vereniging en daarna algemeen 
bestuurslid.
Na 18 jaar gaat John er dan echt mee stoppen.
Als bestuurslid welteverstaan, kantinezaken blijft hij nog doen tot na het 
Jubileumjaar.
John wordt door Simone ontzettend bedankt, door middel van een bloemetje en 
cadeaubon, voor zijn inzet voor de vereniging.
Ook Bert stopt er na 9 jaar mee en wordt door Simone ontzettend bedankt voor zijn 
inzet op technisch en bouwkundig vlak binnen het bestuur en de vereniging.
Natuurlijk zijn er ook voor Bert bloemen en een cadeaubon.
De leden op de Algemene Ledenvergadering geven John en Bert een zeer 
gewaardeerd applaus.

 Vraag Pleun Schimmelpennink:
We gaan zo vroeg van het strand. Kunnen we niet langer blijven staan tot 
bijvoorbeeld 1 oktober.
Dit is regelmatig gevraagd door de Federatie maar helaas geeft de Gemeente hier 
geen toestemming voor.

En dan zouden we bijna Fons zijn dankwoord nog vergeten……
Vorig jaar kon hij er niet bij zijn maar dit jaar gelukkig weer trouw aanwezig.
Fons bedankt, namens de leden, het bestuur voor hun inzet.

Simone sluit de vergadering om 21.30.

Opgemaakt door:
Remco Koppen
Secretaris K.V.Helios
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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

SPORTCOMMISSIE

Beste kampeergenoten,

Nogmaals voor op de kalender: op onderstaande data kunnen we springen, rennen, 
gooien, vangen, schoppen, kraken, ballen en weer rennen. 

Ook is net bekend geworden dat Reinier van den Berg de organisatie van het jeu de 
boules op zich heeft genomen!! 
Hierbij meteen de data voor de Helios jeu de boules dagen:
Za 17-6 vanaf 13.00 uur
Za 1-7 vanaf 13.00 uur
Za 22-7 vanaf 10.00/11.00 uur


Sheet1

		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
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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 2018

Alle leden, met een unit maar ook degene met een bouwhuisje, die een andere plaats 
willen aanvragen voor het seizoen 2018 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 2017 lopen het risico niet meegenomen te kunnen worden in 
het seizoen 2018.
Dit in verband met de logistiek van de vrachtrijders.
Donateurs kunnen een verzoek voor een staanplaats in 2018 indienen vanaf 15 
augustus t/m 1 december 2017.
Verzoeken van donateurs na 1 december 2017 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

MEDEDELING GROF VUIL

Grof vuil kunt u op zondag aan het eind van de middag/avond op het voorstrand 
plaatsen, een meter van de vuilcontainers af.  

Dus niet zo: Maar zo: 

mailto:helios.secretariaat@planet.nl
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BETALING TWEEDE TERMIJN STAANGELD 2017

In de laatste week van juni ga ik de automatische incasso opdracht voor het incasseren 
van de tweede termijn voor het staangeld naar de bank sturen (460,=). Het bedrag zal 
dan de 28e van de maand worden afgeschreven. Dit geldt natuurlijk alleen voor 
diegenen die een automatische incasso machtiging hebben afgegeven. Zorg dus voor 
een voldoende saldo op je rekening. De overige leden die de tweede termijn nog niet 
hebben overgemaakt, verzoek ik dit voor het eind juni te doen. Het rekeningnummer is 
NL25INGB0000573325 tnv Kampeervereniging Helios. Vermeld aub ook je 
correspondentienummer, zodat ik het ontvangen bedrag gemakkelijk in de boekhouding 
kan verwerken.

LEDENADMINISTRATIE HELIOS

We hebben op de algemene ledenvergadering gevraagd of er iemand interesse had om 
de ledenadministratie te gaan bijhouden. Door de invoering van het nieuwe online 
boekhoud en ledenadministratie systeem is dat goed als een aparte taak uit te voeren. 
Dat zou de penningmeester en de secretaris kunnen ontlasten. 

Pleun Schimmelpennink heeft zich hiervoor aangemeld en is inmiddels ook al aan de 
slag. Wij zijn daar heel blij mee. Zowel op de website als ook in het Helios Nieuws staan 
haar gegevens. Heeft u dus wijzigingen en of aanvullingen t.a.v. adres, telefoonnummer, 
emailadres etc., laat het Pleun even weten en ze voert de wijzigingen door. Ook nieuwe 
donateurs sturen de aanmeldingsformulieren inmiddels al rechtstreeks naar haar. 

Haar emailadres is: heliosleden@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Jan Hoekstra

mailto:heliosleden@gmail.com


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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PLAATSING NIEUWE VERENIGINGSTENT

Remco Jansen maakte foto’s van de aankomst van onze nieuwe verenigingstent op het 
strand
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PLAATSING NIEUWE VERENIGINGSTENT (VERVOLG)
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INRICHTING EN OPENING NIEUWE
VERENIGINGSTENT (1/4)

En met dank aan Frank Mul voor deze kiekjes van de inrichting en opening van de 
nieuwe verenigingstent 
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INRICHTING EN OPENING NIEUWE
VERENIGINGSTENT (2/4)
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INRICHTING EN OPENING NIEUWE
VERENIGINGSTENT (3/4)
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INRICHTING EN OPENING NIEUWE
VERENIGINGSTENT (4/4)
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INGEZONDEN STUK (1/2)

Via Wim Barendse ontving de redactie het volgende artikel over de Bastaardsatijnrups: 

Bastaardsatijnrups

Op verschillende plaatsen langs de kust komt de bastaardsatijnrups voor, zowel in de 
duinen als op het strand. De rups heeft brandharen die klachten kunnen veroorzaken bij 
aanraking, zoals heftige jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. 
Ook dieren kunnen klachten krijgen.
De bastaardsatijnrups heeft een donkerbruine tot zwarte kleur, is bedekt met bosjes 
lange geelbruine haren en heeft kortere zwarte brandharen met weerhaakjes. Met hun 
weerhaakjes dringen de pijlvormige brandharen bij aanraking makkelijk in de huid, ogen 
en luchtwegen. Er hoeft niet altijd rechtstreeks contact met de rups te zijn om klachten te 
krijgen. De brandharen kunnen ook door de wind meegevoerd worden.

Gezondheidsklachten

Contact met brandharen kan binnen een paar uur 
verschillende klachten veroorzaken, zoals:
•  (hevige) jeuk
•  bultjes
•  blaasjes
•  roodheid en ontstekingen
•  rode, dikke en/ of ontstoken ogen.
Ook kunnen zich algemene klachten voordoen, zoals overgeven, duizeligheid, koorts, 
ziektegevoel en luchtwegklachten zoals een loopneus, kriebel in de keel, hoesten, 
moeilijk slikken en kortademigheid.

Advies: vermijd contact

Vermijd contact met de bastaardsatijnrups. Raak de rups niet aan en voorkom dat deze 
in direct contact komt met de blote huid. Vermijd ook contact met nesten en spinsels in 
het duingebied. Zorg bij een bezoek aan natuurgebieden waar de bastaardsatijnrups 
voorkomt voor goede bedekking van de hals, armen, benen en ogen en ga niet op de 
grond zitten. Ook nesten van een jaar geleden kunnen brandharen bevatten. Om 
klachten te krijgen hoeft er dus niet altijd direct contact met de rups te zijn geweest. De 
brandharen, die de klachten veroorzaken, kunnen ook door de wind verspreid worden.
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INGEZONDEN STUK (2/2)

Wat doen bij klachten?

Wanneer er toch contact is geweest met brandharen dan is het belangrijk te voorkomen 
dat deze zich verder over het lichaam verspreiden. Strip de huid direct na blootstelling 
met plakband, spoel daarna huid en ogen met lauw water goed af. Was kleding die 
besmet is met brandharen grondig, liefst op 60ºC. 
Meestal verdwijnen klachten binnen enkele dagen tot twee weken vanzelf. Bij hevige 
jeuk kunnen middelen op basis van menthol, calendula, aloë vera of lotio alba verlichting 
geven. Blijven zich klachten voordoen of zijn de klachten ernstig, ga dan naar de 
huisarts.

Bron: GGD Hollands Midden



23


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Nummer 3, juni 2017 – Jaargang 71
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24

