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PANNENDEKKERSBEDRIJF
Van Ophem
Voor renovatie van
Dakpannen en Leiendaken
Timmer- en herstelwerkzaamheden
Jan Nieuwenhuijzenstraat 32, 2013 ZC Haarlem
Mobiel 06 53388954 – Privé 06 15588513
E-mail: vanophem023@gmail.com

Hier adverteren? Voor maar €85 per jaar kan
deze plek van u zijn!
Neem contact op met de redactie
(redactiehelios@gmail.com) voor meer
informatie.

A.Paap en zonen
vervoer van strandhuisjes
en opslag
023-8880195

Dr. Jac. Thijsseweg 12
2041BN
Zandvoort
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COLOFON
Nummer 2, juni 2018 – Jaargang 72
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 26 augustus 2018 inzenden naar
redactiehelios@gmail.com
Het volgende nummer kunt u in
september 2018 verwachten..

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:
Arjan Kunst (741)
sportcommissiehelios@gmail.com
Aanspreekpunt Bar: John Tier
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VAN DE VOORZITTER
We staan allemaal weer op een strand. Iedereen heeft zijn huisje weer op kunnen
bouwen en zijn tentje in orde kunnen maken. Op een hele heftige storm na en wat flinke
plensbuien eind april, is het een prachtig voorjaar. Hopelijk blijft dit weer zo mooi, zeker
begin augustus.
Want dit seizoen wordt een bijzonder seizoen, Helios bestaat 80 jaar. Dat gaan we
vieren, en hoe! Op 2, 3, en 4 augustus zijn er van de vroege ochtend tot in de late avond
feestjes voor jong en oud. Vanaf deze plek wil ik Marcel Deen, Johan van As, Jan
Heilbron, Frans van As en John Tier bedanken voor de organisatie van dit jubileumfeest.
Maar zij doen het niet alleen. Gelukkig heeft zich een grote groep vrijwilligers aangemeld
om onder andere het openingsfeest, de kinderfeesten, de zeskamp, de bingo en een
spetterend slotfeest te organiseren. Dat maakt onze vereniging een prachtige
vereniging. We kunnen niet bestaan zonder vrijwilligers die allemaal onbezoldigd
zichtbare en veelal ook onzichtbare klussen en klusjes doen. Als iedereen wat doet voor
de club, blijven we een prachtige vereniging.
Een fijne zomer allemaal!
Simone Tacx
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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 2018
(1/4)
Locatie : Restaurant “de Zoete Inval” te Haarlemmerliede.
Datum: dinsdag 27 maart 2018.
Aanvang: 20.00 uur

Opening Voorzitter:
Simone als voorzitter opent om 20.00 de vergadering.
• Simone vraagt een minuut stilte voor de leden die ons in het afgelopen jaar ontvallen
zijn.
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 2017 gevoerde beleid.
Verslag kascommissie:
Bestaande uit:
Jim Grootveld
Thea Tacx-Willemse
Op 7 februari 2018 boeken gecontroleerd voor het boekjaar 2017 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 2018:
Jacqueline Seitz (1ste keer kandidaat, 2de keer in 2019)
Janneke Willemse (1ste keer kandidaat, 2de keer in 2019)
Reserve leden kascommissie 2018:
Jan Mars (1ste keer kandidaat, 2de keer in 2019)
Barbara Grootveld (1ste keer kandidaat, 2de keer in 2019)
Financieel verslag 2017 en begroting 2018:
De penningmeester Jan Hoekstra geeft een toelichting over het verslag van 2017 en de
begroting, kleine verhoging van staangeld, van 2018.
Tevens een toelichting over uitschrijving van donateurs
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018
(2/4)
Financieel verslag 2017: Akkoord
Er wordt door de leden decharge verleend aan de penningmeester en het gehele
bestuur voor het in 2017 gevoerde financieel beleid.
Financiële begroting 2018:
Geen op/aanmerkingen.
Financiële begroting 2018: Goedgekeurd en akkoord bevonden.
Aanname nieuwe leden 2018:
De volgende donateurs worden, conform de statuten, aangenomen als lid met ingang
van 18 april 2018:
Donateurs nr. per 1 januari 2018.
Volgnr./donateursnr.
274
Sorissa Hakkaart
291
Richard Overberg
344
Daphne Linthorst
347
Rina Burer
Er wordt door de leden geen bezwaar gemaakt.
PAUZE
Mededelingen bestuur:
• Terugkerend item is de zoektocht naar nieuwe bestuursleden.
De zoektocht duurt voort.
Update: inmiddels heeft één kampeerder zich aangemeld om zitting te nemen in het
bestuur.
• Er zijn parkeervergunningen in omloop met en zonder een streepjescode.
Parkeerbeheer Zandvoort is hiervan op de hoogte en heeft geen consequenties voor de
kampeerders.
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018
(3/4)
• Jubileumfeest Helios 80 jaar.
Feestdagen zijn op 2, 3 en 4 augustus.
Er ligt een talud voor de verenigingstent t.b.v. de feesttent.
Dit talud wordt, zo goed als zo kwaad het gaat, d.m.v. schapenhekken en stro
beschermd tegen zandverstuiving.
Helaas ontkomen kampeerders die direct in de omgeving staan waarschijnlijk niet aan
een klein beetje overlast van dit zand.
Marcel Deen geeft namens de feestcommissie een kleine toelichting op de voortgang
van het organiseren.
• Federatie aangelegenheden:
Leo Dijkstra informeert, namens de Federatie, de leden over de nota Kustpact.
Provinciale Staten bemoeit zich niet met de strandhuisjes.
Strandhuisjes vallen onder de Gemeente Zandvoort.
Huidige vaststellingsovereenkomst loopt af in 2021.
Deze dient komende periode verlengt te worden.
Federatie is aangehaakt bij besprekingen omgevingsplan Zandvoort en maakt hier ook
deel van uit.
Vraag Petra Spitsbaard:
Gemeente Zandvoort schijnt parkeervergunningen te scannen om vast te stellen
hoeveel en wanneer kampeerders aanwezig zijn.
Dit is op een vergadering van K.V.A mede gedeeld aan kampeerders.
Verhaal is onbekend bij het bestuur van K.V. Helios.
Reactie Ruud Jonker:
Discussie is in het verleden al gevoerd.
Scannen is t.b.v. herindeling parkeerplaatsen en niet met aanwezigheidsgraad van
kampeerders.
Waterleiding:
• Uitrollen waterleiding gebeurt op 22 april op de bovenste rij.
Net zoals vorig jaar het verzoek om geen spullen tegen het hek te plaatsten zodat de
leiding makkelijk kan worden uitgerold.
29 april volgt de benedenrij.
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018
(4/4)
21.20: De secretaris van de vereniging, Remco Koppen, verlaat de vergadering i.v.m.
privé omstandigheden.
• De donateursbijeenkomst voor geplaatste donateurs is op 13 mei om 11.00 in de
verenigingstent.
• Kampcontrole:
Kampcontrole is op dinsdag 21 mei i.p.v.22 mei.
Vervolg controle in juni en juli.
• Paaltjes en Veiligheidformulier:
Inleverdatum 27 mei tussen 12.00 en 13.00 in de verenigingstent.
Rondvraag:
Er zijn geen ingekomen stukken
Sluiting vergadering:
• Traditioneel overhandigt de voorzitter de microfoon aan Fons v Loveren die de
vergadering afsluit met het bedanken van het bestuur voor het vele en goede werk.
Ondanks het feit dat de vergadering is gesloten heeft Rob Jonker nog een vraag:
Hoe denkt het bestuur "verhuur " tegen te gaan, iets wat ten strengste is verboden. Hij
heeft een vermoeden dat dit gebeurt.
Leo Dijkstra meent dat Rob aan het bestuur opening van zaken moet geven.
De voorzitter wil een gesprek met Rob Jonker over zijn bevindingen.
Opgemaakt door:
Remco Koppen
Secretaris K.V.Helios
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BETALING TWEEDE TERMIJN STAANGELD 2018
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 (470,=). Het bedrag zal
dan de 28e van de maand worden afgeschreven. Dit geldt natuurlijk alleen voor
diegenen die een machtiging tot automatische incasso 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 eind juni te doen. Het rekeningnummer is
NL25INGB0000573325 tnv. Kampeervereniging Helios. Vermeld ajb ook je
correspondentienummer, zodat ik het ontvangen bedrag makkelijk in de boekhouding
kan verwerken.
Met vriendelijke groet,
Jan Hoekstra

VERZOEKEN VOOR SEIZOEN 2019
Alle leden, met een unit maar ook degene met een bouwhuisje, die een andere plaats
willen aanvragen voor het seizoen 2019 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 van waar uw
voorkeur naar uit gaat.
Aanvragen voor plaatsverandering van leden, met een unit of een bouwhuisje, die
gedaan worden ná 1 juli 2018 lopen het risico niet meegenomen te kunnen worden in
het seizoen 2019.
Dit in verband met de logistiek van de vrachtrijders.
Donateurs kunnen een verzoek voor een staanplaats in 2019 indienen vanaf 15
augustus t/m 1 december 2018.
Verzoeken van donateurs na 1 december 2018 kunnen niet meer in behandeling
worden genomen.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben dan lees of hoor ik dat
graag.

Remco Koppen
Secretaris K.V.Helios
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SPORTCOMMISSIE (1/2)
Sport
Naast alle gezelligheid, al dan met een borrel, zijn we ook sportief. Ook deze zomer
kunnen kinderen en grote mensen van Helios heerlijk sporten. Niks is zo fijn om al
spelenderwijs te leren hoogspringen, de kinderen (en de ouders) van het hele kamp te
leren kennen en ook nog eens klein en groot van andere verenigingen te zien.
Hieronder vinden jullie de agenda.
Sportcommissie: wisselingen en oproep voor nieuwe versterking
Velen weten dat Irma Geestman heel lang de drijvende kracht is geweest achter de
sportcommissie. Haar kinderen zijn al volwassen, dus niet zo gek dat ze het stokje over
wil geven. Irma, nogmaals heel veel dank voor al je inzet! Gelukkig blijft Irma wel helpen
als ze kan, zoals zoveel geweldige kampeerders. Dankzij jullie allemaal krijgen we het
elk jaar weer voor elkaar om zoveel leuke dingen te organiseren 
We zijn blij dat Reinier de sportcommissie komt versterken. Hij heeft vorig jaar het jeu de
boules overgenomen en komt nu dus ook in de sportcommissie. Welkom Reinier!
We zoeken nog iemand die ons wil versterken omdat Pleun volgend jaar wil stoppen.
Dus… wil iemand meehelpen in de organisatie van de sportevenementen, benader ons,
je bent meer dan welkom!
Data sportevenementen
Op de volgende pagina vinden jullie alle sportdata. Wat er nog niet op staat is het
beachvolleybal. Dit jaar gaan Arjan en Julliette dit weer organiseren. De datum laten ze
afhangen van het weer, dus houd Facebook en de borden goed in de gaten!
We organiseren dit met plezier en hopen dat jullie zoveel mogelijk de kinderen
aanmoedigen om mee te doen. We houden jaarlijks ook de verkiezing van sportmeisje
of sportjongen van het jaar. Hierbij geldt sportief gedrag en prestatie, maar nog
zwaarder telt hoe vaak ze meedoen met sporten waar ze aan mee kunnen doen gezien
hun leeftijd. Zo hopen we dat zoveel mogelijk kinderen elke zomer elkaar ontmoeten en
samen sporten en plezier maken.
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SPORTCOMMISSIE (2/2)
De data

Wat
Wanneer
Handbal Federatief bij Helios Zaterdag 28 juli

Opgeven bij
Sportcommissie

Volleybal bij KVS

Zondag 29 juli

Teams kunnen zich
opgeven bij Barry

Atletiek Helios

Woensdag 8 augustus, start
10:30

Sportcommissie

Klaverjassen Federatief bij
KVS

Donderdag 9 augustus

Via klaverjassen bij
Helios (Truus)

Voetbal Federatief bij
Voorwaarts

Zaterdag en zondag
11 en 12 augustus

Sportcommissie

Strandloop Federatief bij
KVS

Vrijdag 17 augustus

Sportcommissie

Atletiek Federatief bij KVA

Zondag 19 augustus

Sportcommissie

Jeu de boules Federatief bij
Helios

Zaterdag 18 augustus

Reinier

Opgeven van de activiteiten kan bij de sportcommissieleden:
Barry (huisje 684), Erik (huisje 735), Arjan (huisje 741), Julliete (huisje 687), Reinier
(761) en Pleun (huisje 766)
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fotograaf: Chiel de Nooyer

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.

Bij Studio Robin Sluijzer kunt u terecht voor een Beach Cabin.
Studio Robin Sluijzer | T + 31(0) 204122106 | info@robinsluijzer.com | www.robinsluijzer.com

INGEZONDEN STUK
Is plassen in zee goed of slecht?
Is plassen in zee toegestaan of slecht voor het milieu? Een groep wetenschappers heeft
zich serieus over dit onderwerp gebogen.
De conclusie van de American Chemical Society: iedereen doet het (maar komt er niet
voor uit) maar schadelijk voor de zee is het niet. Sterker: het is eigenlijk wel goed voor
de oceanen.
Onze urine bestaat voor 95 % uit water en twee gram natrium en chloride. De zee bevat
96,5 % water, met een iets hogere dosering natrium en chloride, aldus de onderzoekers.
Dus we plassen alleen maar veel van hetzelfde in het water.
En wie dit allemaal maar vies vindt, moet ook bedenken dat alle vissen ook in hun eigen
urine zwemmen. Een walvis loost alleen al een kleine duizend liter per dag.
Eén ding wordt ernstig ontraden door de onderzoekers: plassen in het zwembad. Daar
komt alleen maar gezeik van en dan wordt de badmeester pislink.
Bron: De Telegraaf 26 januari 2018
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