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VAN DE VOORZITTER

In het voorwoord van het maart-nummer schreef ik nog dat ons seizoen van start zou 

gaan met de Formule 1. Zo zeg, zat ik dáár even naast! Niet veel later werd de Formule 

1 afgelast en bleken wij door alle coronamaatregelen nog niet aan ons seizoen te 

kunnen beginnen.

Het zijn intensieve en spannende maanden geweest, waarin we als bestuur veel hebben 

overlegd met elkaar, met de voorzitters van de andere verenigingen en via het 

Federatie-bestuur met de gemeente en de veiligheidsregio. We hebben steeds zoveel 

mogelijk geprobeerd jullie op de hoogte te houden van de vorderingen. De onzekerheid 

was al die maanden het meest lastig. Niemand kon inschatten of we überhaupt nog wel 

mochten staan, laat staan onder welke voorwaarden.

Gelukkig konden we op heel veel begrip van jullie rekenen. En hebben we veel 

waardering mogen ontvangen via Facebook en via de mail. Dat heeft ons enorm 

gesteund. Dank je wel daarvoor. Ook dank aan iedereen die met ons mee wilde denken. 

We konden niet altijd alles meteen invoeren omdat we daarvoor vaak eerst nog 

toestemming of duidelijkheid van instanties nodig hadden, maar de ideeën hebben ons 

vaak wel verder geholpen.

Persoonlijk ben ik ongelooflijk blij dat we nu eindelijk naar het strand kunnen en dat er 

een eind lijkt te komen aan het geregel, geapp en het constante overleg. Natuurlijk 

hebben we nog het een en ander af te ronden, maar dan kunnen we hopelijk van een 

paar mooie weken genieten. In relatieve rust en in goede gezondheid. Dat we ons 

daarvoor aan de regels uit het protocol moeten houden, lijkt mij een kleine moeite waar 

we heel veel strandplezier voor zullen terugkrijgen.

Ik kijk er naar uit je binnenkort weer te zien!

Namens het bestuur, 

Janneke Willemse

Voorzitter `K.V. Helios



HELIOS CORONA TOILET REGELS

Was thuis je handen voor je naar het toilet gaat.

Jonge kinderen onder begeleiding van volwassen gezinslid naar de wc.

Deur openen om te kijken of toilet vrij is. Zo niet buiten wachten.

Het middelste toilet wordt niet gebruikt.

Houdt 1,5 meter afstand.

Voor doorspoelen toiletdeksel naar beneden.

Maak knoppen en bril schoon met het speciaal daarvoor aanwezige papier en 

reinigingsmiddel.

Was je handen en verlaat de toiletunit zo spoedig mogelijk.

HELIOS CORONA DOUCHE REGELS

Was je handen thuis voordat je naar de douche gaat.

Jonge kinderen onder begeleiding van volwassen gezinslid naar de douche. Niet meer 

dan twee personen onder de douche.

Is de douche bezet dan wacht je buiten.

Laat de douche zo schoon/droog mogelijk achter.

Maak deurklink en knop van de kraan schoon met het speciaal daarvoor aanwezige 

papier en reinigingsmiddel.

Was je handen en verlaat de toiletunit zo spoedig mogelijk.

HELIOS CORONA SPOELHOK REGELS

Geopend van 06.00 tot 9.30 uur en van 21.00 tot 23.00 uur

Was je handen voordat je naar het spoelhok gaat.

Spoelhok bezet dan wacht je buiten op gepaste afstand.

Houd het netjes.

Was je handen als je weer terug bent bij je huisje.

HELIOS CORONA REGELS T.B.V. SANITAIR



PROTOCOL MET REGELS VOOR ALLE 

KAMPEERDERS SEIZOEN 2020 ( 1/3 )

De vier verenigingen hebben gezamenlijk een protocol opgesteld met regels 

waaraan we ons allemaal moeten houden. Onderstaand vind je de versie van het 

protocol van 15 juni 2020. Hierin zijn enkele regels versoepeld. 

We verwachten dat dit protocol in de loop van de tijd verder zal worden 

aangepast. De meest recente versie van het protocol kun je altijd vinden op 

www.heliosnieuws.nl/corona

Hou je alsjeblieft aan de gedragsregels. Wacht op bericht van het bestuur om te 

weten of van regels kan worden afgeweken. We houden je op de hoogte via de 

mail en Facebook.

Janneke Willemse

Voorzitter K.V. Helios

Federatie van Kampeerverenigingen te Zandvoort

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 23 februari 1968, Nr. 66

Opgericht 27 juni 1948

Corona Protocol van de Federatie van kampeerverenigingen Zandvoort, versie 1.1

Algemeen

Het doel van de Federatie van Kampeerverenigingen te Zandvoort (overkoepelend 

orgaan van de zusterverenigingen Helios, Kampeervereniging Strandgenoegen, 

Kampeervereniging Voorwaarts en Kampeervereniging Amsterdam) is het kamperen 

van onze leden te faciliteren. Echter in de huidige situatie vinden wij het nog belangrijker 

dat iedereen gezond blijft. Kamperen is wat ons betreft alleen mogelijk als er voldoende 

waarborgen zijn die ervoor zorgen dat er tijdens het kamperen geen grotere risico’s op 

overdracht van het Coronavirus zijn dan thuis. Hiertoe heeft de Federatie met unanieme 

instemming van alle kampeerverenigingen besloten dit Protocol op te stellen dat 

vooralsnog voor het hele kampeerseizoen 2020 van toepassing zal zijn. 

Voor alle strandhuisjes van de bij de Federatie aangesloten kampeerverenigingen geldt 

altijd:

Zij worden geplaatst/gebouwd op het noord-strand van de gemeente Zandvoort ter 

hoogte van de Boulevard Barnaart.

De huisjes zijn uitsluitend voor eigen gebruik, verhuur is ten strengste verboden. 

Alle bewoners voor het hele seizoen staan vast en zijn bekend. Lijsten van alle 

eigenaren van de huisjes inclusief contact gegevens zijn indien gewenst beschikbaar 

voor de gemeente / politie onder de voorwaarde dat voldaan wordt aan de AVG.

Zijn ingericht voor het verblijf van één gezin.

Maken gebruik van een centrale toiletunit (afgesloten en alleen toegankelijk voor leden), 

dat aangesloten is op het riool.



PROTOCOL MET REGELS VOOR ALLE 

KAMPEERDERS SEIZOEN 2020 ( 2/3 )

Transport/opslag en bouwen/plaatsen van de huisjes

Voorbereidingen voor het kampeerseizoen 2020 kunnen vanaf eind mei 2020 

plaatsvinden, na toestemming van de gemeente Zandvoort en de Veiligheidsregio 

Kennemerland. De voorbereidingen betreffen o.a. de werkzaamheden van de firma 

Paap voor het gereed maken van de taluds en het uitmeten van de staanplekken.

Het vervoeren van de huisjes vanaf de opslaglocatie in Zandvoort (de firma Paap), het 

plaatsen van de units en het bouwen van de bouwhuisjes op het strand ter hoogte van 

de Boulevard Barnaart zal vanaf 1 juni 2020 plaats vinden. Vervoer zal voor de units 

plaats vinden in tranches van maximaal 6 units. Iedere unit op een aparte vrachtwagen. 

Er wordt in colonne gereden, voorafgegaan door een signaleringvoertuig. Daarmee 

wordt zowel voor het vervoer als de plaatsing van deze units voorkomen dat er te veel 

personen tegelijkertijd aanwezig zijn. De bouwhuisjes worden één voor één apart naar 

het strand vervoerd en ook per huisje gebouwd. 

Tijdens het vervoer en bouwen/plaatsen van de huisjes zullen door de kampeerders alle 

hierna genoemde omgangsvormen in acht genomen worden. Het is de 

verantwoordelijkheid van de kampeerders zelf hierop toe te zien. Dat geldt overigens 

ook voor de vervoerder.

De volledige inrichting en het gereedmaken van het kampeerterrein zal uiterlijk 30 juni 

2020 afgerond zijn. 

Sanitair

Voor het gebruik van de centrale toiletten geldt dat dat het middelste toilet van het 

heren- en damesdeel van de toilet unit gesloten zal blijven. De sanitaire voorzieningen 

alleen toegankelijk voor leden van de kampeerverenigingen.

De beheerders/schoonmakers van de toiletten zullen de opdracht krijgen het 

schoonmaken te intensiveren. Tevens zorgen zij voor desinfecterende middelen die 

beschikbaar zijn voor het ontsmetten van deurkrukken en kranen voor en na iedere 

gebruik (door de gebruiker). Ook zijn zij verantwoordelijk voor voldoende zeep om het 

wassen van handen mogelijk te maken. Onderzocht wordt nog de noodzaak tot extra 

beschermende kleding voor de toiletbeheerders. Indien noodzakelijk zullen de 

benodigde materialen door de betreffende kampeerverenigingen vergoed worden.

Er worden markeringen aangebracht rondom de toilet unit om te zorgen dat tijdens het 

wachten voldoende afstand gehouden kan worden.

Omgangsvormen

Met betrekking tot de omgangsvormen tussen kampeerders gelden alle door het Kabinet 

afgekondigde hygiëne maatregelen zoals: 1,5 meter afstand behalve voor gezinsleden, 

niezen in de elleboog, vaak handen wassen en schud geen handen. Samenkomen met 

meer dan de door het Kabinet/RIVM afgekondigde regels voor bezoek/gezin, is niet 

toegestaan ook al wordt de 1,5 meter in acht genomen wordt.

Er wordt te allen tijde voldoende loopruimte achter de huisjes op de bovenrij en 

benedenrij vrijgehouden, zodat mede kampeerders kunnen passeren op minimaal 1,5 

meter afstand. Kampeerders gebruiken alleen hun eigen doorgang aan de noord-zijde 

van hun huisje. Zowel bij gebruik van het parkeerterrein als de strand op- en afgangen 

wordt strikt de 1,5 meter regel in acht genomen. 



PROTOCOL MET REGELS VOOR ALLE 

KAMPEERDERS SEIZOEN 2020 ( 3/3 )

Gezondheidsklachten

Zodra een kampeerder last krijgt van klachten die zouden kunnen duiden op een 

besmetting met het Coronavirus (zie voor symptomen de website van het RIVM), verlaat 

de kampeerder en eventuele medebewoners het strandhuisje onmiddellijk en keert terug 

naar huis. Dit geldt ook indien er nog geen sprake is van koorts. Ga naar en blijf thuis! 

Ziek uit. Terugkeer naar het strandhuisje kan pas plaatsvinden als de klachten volledig 

verdwenen zijn.

Evenementen 

Er zullen tijdens het seizoen geen evenementen of georganiseerde activiteiten plaats 

vinden bij de kampeerverenigingen. Dit is ongeacht de aard van het evenement of de 

activiteit. Daartoe zullen ook de clubhuizen van alle verenigingen gesloten blijven.

Communicatie

Alle kampeerverenigingen zullen dit Protocol nadrukkelijk onder de aandacht van haar 

leden brengen, onder andere door het Protocol zichtbaar op alle toiletunits te 

bevestigen.

Sancties

Om bovenstaande maatregelen te kunnen handhaven is het lokale gemeentelijke 

handhavings-regime van toepassing, als wel is het sanctiebeleid van de verenigingen 

aangepast. Het sanctiebeleid binnen de vereniging houdt tenminste in: na een eerste 

officiële waarschuwing bij overtreding van de afspraken in dit Protocol kan bij een 

volgende overtreding de betreffende kampeerder (ook als de overtreding begaan is door 

een ander gezinslid) een zware bestuurlijke maatregel (w.o. mogelijke schorsing en/of 

royement) worden opgelegd. Handhaving van het verenigingssanctiebeleid geschiedt 

per en binnen de vereniging. 

Boetes die worden opgelegd vanuit het lokale gemeentelijke handhavingsregime zijn 

altijd voor rekening van de betreffende kampeerder en niet voor de vereniging. Naast 

deze bestuurlijke maatregelen geldt dat de kampeerders een hechte gemeenschap 

vormen waarbinnen de sociale controle een grote rol speelt.

Tot slot

Er kunnen zich ongetwijfeld situaties voordoen die niet volledig afgedekt worden door dit 

Protocol. In die gevallen beslist het bestuur van de betreffende vereniging en zal in 

overleg met de Federatie bezien worden of het Protocol aanpassing behoeft. 

Kampeerders worden opgeroepen om bij twijfel over de toepassing van de genoemde 

maatregelen, of bij het constateren van andere risico’s dan degene die hiervoor 

beschreven zijn, contact op te nemen met het bestuur van de eigen vereniging.

Indien er significante aanpassingen in het beleid rondom het Coronavirus plaats vinden 

zal opnieuw het Protocol worden bezien en daar waar nodig aangepast worden. 



TRANSPORT, SHOVEL 
& HANDELSONDERNEMING    

OOK VOOR VERVOER & OPSLAG
VAN UW TENTHUISJE

MAX PLANCKSTRAAT 17
2041 CX ZANDVOORT

Tel: 023–5718395  of  023–5713259

Gebroeders



Onder normale omstandigheden zouden hier de notulen staan van de Jaarvergadering 

die gehouden zou worden op 17 maart 2020. Echter de maatregelen tegen verspreiding 

van het coronavirus hebben hier een streep door gehaald.

Volgens de Statuten dient de Algemene Ledenvergadering uiterlijk 6 maanden na afloop 

van het boekjaar gehouden te worden. De Algemene Ledenvergadering had dan uiterlijk 

op 30 juni gehouden moeten worden. Fysiek zal dat niet lukken, doordat bijeenkomsten 

met meer dan 100 personen niet zijn toegestaan. Een locatie vinden voor maximaal 100 

mensen waarbij de 1,5m maatregel te handhaven is, is ook een uitdaging. 

Wat kan en mag betreffende de Algemene Ledenvergadering?

In een aangenomen noodwet van de regering kan het bestuur de termijn van 6 maanden 

waarbinnen het verantwoording moet afleggen, eenmalig verlengen met maximaal 4 

maanden. Doet het bestuur dit dan mag de algemene vergadering dat niet óók nog eens 

doen. (artikel 7 uit Tijdelijke Wet COVID-19 Justitie en Veiligheid)

Artikel 8 lid 2 van Boek 2 Rechtspersonen van het Burgerlijk wetboek, kortweg: Art. 

2:38.5-9 BW geeft ook een mogelijkheid om de Algemene Jaarvergadering uit te stellen.

Hierin wordt het volgende gesteld:

Een tussen hen krachtens wet, gewoonte, statuten, reglementen of besluit geldende 

regel is niet van toepassing voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

(Bron: https://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/2016-07-01#Boek2_Titeldeel1_Artikel8)

Als bestuur kunnen wij, met een beroep op dit artikel, de Algemene Ledenvergadering 

uitstellen tot na de lockdown. 

Daarbij dient het bestuur wel in het redelijke (lid 1 van dit artikel) te blijven door 

bijvoorbeeld alvast openheid van zaken te geven (de jaarstukken te publiceren, zie 

hiervoor de maart editie van het HeliosNieuws) en bijvoorbeeld de jaarvergadering 

bijeen te roepen zodra de lock-down voorbij is.

MEDEDELING ALG. JAARVERGADERING 2020 (1/2)

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/2016-07-01#Boek2_Titeldeel1_Artikel8


Het bestuur kiest ervoor de ALV uit te stellen met maximaal 4 maanden na de datum 

waarop de ALV volgens de statuten gehouden zou moeten worden. Wij hopen dat de 

versoepeling doorzet en proberen dus voor eind oktober zo snel mogelijk een nieuwe 

datum te plannen.

Het bestuur gaat er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mochten er 

echter vragen zijn dan kunt u een mail sturen naar het secretariaat.

Namens het bestuur 

Remco Koppen

Secretaris K.V.Helios

PS: mochten er zaken niet goed omschreven zijn in bovenstaande tekst dan kan dat te 

maken hebben doordat ik dat verkeerd heb geïnterpreteerd en mijn gebrek aan 

juridische kennis. Mijn excuses alvast hiervoor.

MEDEDELING ALG. JAARVERGADERING 2020 (2/2)

KIJK OOK EENS OP HELIOSNIEUWS.NL

Op onze website www.HeliosNieuws.nl vind je allerlei handige informatie. Zoals:

- werkploegen

- data voor aanvragen plaats volgend seizoen

- data werkzaamheden

- alle updates over corona

- de laatste versie van het protocol

- de checklist die je moet inleveren

- contactinformatie bestuur

- huishoudelijk reglement en statuten

Dus zoek je iets, check de website!



Leden:

Alle leden die een andere plaats willen aanvragen voor het seizoen 2021 dienen hun 

verzoek vóór 7 juli 2020 door te geven. Dit geldt zowel voor leden met een unit als voor 

leden met een bouwhuisje.

Tevens dienen ook de leden die voor één jaar een plaats hebben toegewezen gekregen 

in seizoen 2020 kenbaar te maken naar welke plek hun voorkeur uitgaat in 2021.

Zie hiervoor het concept plaatsingsschema 2021.

Stuur 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.

In dit HeliosNieuws kunt u het concept plaatsingsschema voor 2021 terugvinden met de 

beschikbare of vrijgekomen plaatsen die tot nu toe bekend zijn. 

De namen in het rood zijn de donateurs die op de jaarvergadering aangenomen zouden 

worden als lid. De Algemene Ledenvergadering heeft dit jaar niet plaatsgevonden 

vanwege COVID-19. Formeel zijn deze aspirant-leden op dit moment dan ook nog geen 

lid. Zie voor informatie over de Algemene Ledenvergadering de mededeling in dit 

HeliosNieuws.

Aanvragen voor plaatsverandering van leden, met een unit of een bouwhuisje, die 

gedaan worden ná 7 juli 2020 lopen het risico niet meegenomen te kunnen worden in 

het seizoen 2021.  Dit in verband met de logistiek van de vrachtrijders.

Donateurs:

Donateurs kunnen een verzoek voor een staanplaats in 2021, inclusief hun voorkeur,

indienen van 15 augustus t/m 1 december 2020.

Let wel, donateurs worden ná 1 december ingedeeld op de tot dan toe nog beschikbare 

plekken.Verzoeken van donateurs ná 1 december 2020 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

helios.secretariaat@planet.nl

VERZOEKEN VOOR SEIZOEN 2021

mailto:helios.secretariaat@planet.nl


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

Toiletcontainer 709 Lange de, R CONT 263

704 710 Oussoren, J CONT 711 Deen, R CONT 715

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 Vrij beschikbaar

742 718 Ikelaar, B 355 719 Vulink, Y CONT 736

744 720 Diesbergen, K CONT 721 Tier, J CONT 40

746 722 Maier-v.Putten CONT 723 Koppen, R CONT 210

609 724 Sijmons-Deen CONT 725 Heilbron,J CONT 78

226 726 Muller, H CONT 727 Deen, M CONT 732

726 728 Hirs, M                 CONT 729 As, van J CONT 356

730 730 Claassen, R CONT 731 Tersteege, E CONT 153

611 732 Bakker,N CONT 733 S. Dijkstra 350 88

616 734 Leeuwen-Winter, van K CONT 735 Kunst, E CONT 64

296 736 Geestman, R 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 Vrij beschikbaar 743 M. During CONT 1041

744 Vrij beschikbaar 745 D. During 350 151

746 Vrij beschikbaar 747 Roord, J CONT 1369

748 Vrij beschikbaar 749 Wortelboer, D CONT 1307

72 750 Bakker, L 350 751 Dreijer, JF jr. CONT 774

1371 752 Driessen, E 350 753 Jager, de R CONT 52

1273 754 Hakkaart, S CONT 755 Ploeg, van de CONT 606

1522 756 Ochten,R 350 757 Velde vd, J CONT 1258

146 758 Willemse, J CONT 759 Vrij beschikbaar

568 760 Wiegman, K 350 761 Vrij beschikbaar

541 762 Balen van W CONT 763 Vermeeren, Q CONT 112

440 764 Doting, I 350 765 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 CONT 271

204 770 Vlaar, J 350 771 Faile, M CONT 383

772 Vrij beschikbaar 773 Jonker, J CONT 120

1433 774 Smits, G 350 775 Bakker,M CONT 176

147 776 Willemse, M 350 777 Volwater-Vlaar, M CONT 162

1145 778 Mantje, B CONT 779 Jonker, R CONT 264

776 780 Smit,R 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

Nog te plaatsen leden in 2021

169 Vlaar, L 350

1445 Klene, D CONT

1194 Schaeffer, M 350

155 During, R 350

1463 Linthorst, D CONT

252 Maier, D CONT

CONCEPT PLAATSINGSSCHEMA NOORD 2021



CONCEPT PLAATSINGSSCHEMA ZUID-MIDDEN 2021

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

1471 606 Snijder,L 350 603 Ingen, van E CONT 453

610 Vrij beschikbaar 605 Harzer, S CONT 333

1500 612 Appels, M 350 607 Bogert, van de N CONT 420

1332 614 Overberg, R CONT 609 Egthuysen, J 350 1362

616 Vrij beschikbaar 611 Breemen v R CONT 358

1396 618 Hillege, P CONT 613 Hop, A 350 283

1468 620 Burer, R 350 615 Pluijm, vd R 350 205

73 622 Bakker, S 350 617 Jonker, R CONT 615

1394 624 Ruijgrok, C 350 619 Tramper, P CONT 661

491 626 Bloos, GB 350 621 Bruseker, C.W.F 350 621

628 Vrij beschikbaar 623 Pluijm, vd V 350 206

633 630 Jansen, A CONT 625 Hop, T CONT 625

628 632 Montauban, mevr CONT 627 Nusse, R CONT 244

630 634 Kion, J.B. CONT 631 Slot, J 350 675

632 636 Pluijm, JM vd CONT 635 Jansen, R CONT 92

201 638 Sattler, M CONT 637 Troost, M 350 635

640 640 Grootveld, P CONT 639 Bloos, R CONT 637

71 642 Valstar, P CONT 641 Tacx, F CONT 641

644 644 Hofman, G 350 643 Jager, G.A. de 350 639

1516 646 Werd, T 350 645 Mul, J CONT 14

10 648 Vaumont, P CONT 647 Ophem, L van CONT 617

750 650 Grootveld, J CONT 649 Mul, F 350 613

652 652 Valstar, W. (toil.) CONT 651 Grootveld, E CONT 651

midden-achter midden-voor

TOILETCONTAINER 653 Hoekstra, D.J.H. CONT 653

657 654 Hoogteijling-de Jong CONT 655 Klok, F CONT 1343

23 656 Barendse, W 308 655A Bijl, T 350 1352

658 658 During, R 350 657 Neeft, E 350 543

660 660 Schaaff, vd CONT 659 Hoekstra, J CONT 636

671 662 Verhoeven, J CONT 661 Vrij beschikbaar

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 CONT 669 Barendse, M CONT 419

1321 674 Roskam, A CONT 671 Assema, van M.A. CONT 249

57 676 Tacx, S CONT 673 Bamboo Beach House 350

678 Vrij beschikbaar 675 Bamboo Beach House 350

1158 680 Sutphen, v A CONT 677 Bamboo Beach House 350

248 682 Montauban, JM 350 679 Bamboo Beach House 350

251 684 Maier, B 350 679A Opslagcontainer 240

125 686 Boeser,D CONT 681 Agterhof, J.B. CONT 1305

104 688 Grootveld, M CONT 683 Kluit, V 350 178

196 690 Hoorns-Zijlstra, D 350 685 Vriend, P CONT 685

692 Vrij beschikbaar 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

684 700 Nieman, F 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

706 Vrij beschikbaar 701 Wedekind. F CONT 600

708 Toiletbeheerder Noord 703 Boeree-Vermeeren, M CONT 703

705 Dalie, de R CONT 740

707 Venings, T 350 447



CORONAVERSLAG VAN EEN KERSVERS BESTUURSLID

Waar Janneke zich in het vorige Helios nieuws nog bezighield met de Formule 1 lijken 

we die nu inmiddels totaal vergeten te zijn. Waar hebben we ons druk om gemaakt zal je 

nu achteraf denken.

In het najaar van 2019 ben ik gestart als ‘stagiaire’ binnen het Helios bestuur. Best 

bijzonder omdat mijn vader en mijn opa ook in het bestuur hebben gezeten. Ik ben zoals 

velen van jullie opgegroeid op het strand en samen met mijn zussen heb ik een 

geweldige jeugd gehad bij Helios. Iets wat wij onze eigen kinderen ook proberen mee 

geven. Helios betekent voor mij vooral vrijheid!

Het was de bedoeling dat ik benoemd zou worden als bestuurslid tijdens de 

jaarvergadering in maart 2020.  Maar ja, daar was Corona. Even was er nog een twijfel 

om de Algemene Leden Vergadering toch door te laten gaan maar toen Rutte op 12 

maart bijeenkomsten verbood met meer dan 100 personen werd deze beslissing ons 

opgelegd. Jammer dachten we toen nog, we zien elkaar drie weken later wel op 1,5 

meter afstand op het strand.

De zon begon te schijnen en de mensen gingen gezellig met zijn allen naar het strand. 

Waarop op maandag 23 maart Nederland in de intelligente lockdown ging. Op 31 maart 

werd deze verlengd en werd ook duidelijk dat we voorlopig niet naar het strand konden. 

Toen op 21 april alle maatregelen met zeker nog een maand zouden worden verlengd, 

zakte ook bij ons wel een beetje de moed in de schoenen. Wat kunnen en wat willen we 

nog? Waar leggen we de grens? Deze grens bleek na een poll in de laatste week van 

juni te liggen. 

Ondertussen werd er door het Federatiebestuur en door de andere besturen druk 

gemaild en gezoomd met elkaar en met de gemeente. En al dat werk heeft geloond. Op 

27 mei kregen we het bericht dat de gemeente telefonisch akkoord had gegeven. Vanaf 

1 juni mogen we naar het strand. Wat een opluchting! Veel lovende berichten hebben 

we van jullie mogen ontvangen via de mail en op Facebook. Dank daarvoor. Ik ben er 

trots op dat ik lid mag zijn van dit bestuur. Wat is er hard gewerkt.

Terwijl ik dit schrijf staan de eerste huisjes op Voorwaarts en KVA al. En wanneer jullie 

dit lezen staat Helios ook al in zijn totaal op het strand. Heel fijn dat we toch nog een 

paar mooie weken mee kunnen pakken. 

Het zal dit jaar allemaal een beetje anders zijn. Geen verenigingstent, scherpe 

toiletregels en met 20 personen op een dijk zal dit jaar ook niet kunnen. Maar als we 

straks met onze voeten in het zand naar de ondergaande zon zitten te kijken is dat vast 

allemaal bijzaak.

Lisanne Vlaar

Bestuurslid K.V. Helios





AANGEPASTE REGELS WERKZAAMHEDEN SEIZOEN 

2020

Vanwege de late start van het strandseizoen heeft het bestuur besloten de periode 

waarin werkzaamheden toegestaan zijn aan te passen.

Tijdens de werkzaamheden dient u de richtlijnen van het RIVM en de rijksoverheid in 

acht te nemen.

Van 4 juli tot en met 21 augustus zijn werkzaamheden NIET toegestaan.

Periode t/m vrijdag 3 juli 2020:

Grote werkzaamheden aan huisjes met gebruik van elektrische apparatuur als zijnde 

schuurmachines etc. zijn T/M VRIJDAG 3 juli 2020 van MAANDAG t/m ZONDAG 

toegestaan.

Periode zaterdag 4 juli t/m vrijdag 21 augustus 2020:

VANAF ZATERDAG 4 JULI 2019 t/m VRIJDAG 21 AUGUSTUS 2020 zijn er GEEN

werkzaamheden aan en rondom de huisjes toegestaan.

Periode ZATERDAG 22 augustus 2020:

VANAF ZATERDAG 22 AUGUSTUS 2020 zijn alle werkzaamheden weer toegestaan.

De periode van werkzaamheden in de zomervakanties wordt jaarlijks aangepast!

Namens het bestuur

R.Koppen

Secretaris K.V. Helios



WERKPLOEG 2020

AFLADEN STRO OP HET STRAND : 10 JUNI 18.00 uur Boulevard afgang zuid  o.l.v. 

: R.Jonker 779

R. v/d Pluim 615 –– C. Montauban 632 – T. Hoekstra 667 – J. Heilbron 725 – J. 

Jonker 773 - M. Bakker 775

RINGLEIDING PLAATSEN BOVENRIJ : 14 JUNI 11.00 uur

Noord   : B .Maier 722 - B. Vlaar 768 – W. van Balen 762 – W. Roosendaal 786

Midden : J. Mars 666 – F. Nieman 700 – T. Seitz 694 

Zuid      : J.M. v/d/ Pluym 636 – P. Vaumont 648 – W. Valstar 652

RINGLEIDING PLAATSEN BENEDENRIJ : 14 JUNI 11.00 uur

Noord   : R . Jonker 779 - J. Volwater 777 – L. Mak 765

Midden : F. Tersteege 696 – F. Wedekind 701- R. de Dalie 705 

Zuid      : T. Hop 625 – J. Grootveld 650

WERKZAAMHEDEN OP HET STRAND : 13 JUNI 11.00 uur VERENIGINGSTENT

(schep meenemen) o.l.v. M. Grootveld 688

van Ingen 603 – R. Overberg 614 - R. Nusse 627 – J.P. v/d Schaaf 660 - Kingma 668 

– M. Barendse 669 - M.A. v Assema 671- N. Roosendaal 691 – G. Broers 716             

– M. Hirs 728 – D. Klene 745 

STRO PLANTEN TOILETCONTAINERS : 14 JUNI 12.00 uur melden bij de 

verenigingstent                              

N. v/d Bogert 607 - L. Sies 610 – V. v/d Pluim 623 - Hoekstra 653 – F. Klok 655 - D. 

Maaier 703 – R. Claasen 730 - F. Koppen 737 - M. Berg 742   

AFWERKEN TOILETCONTAINERS : 21 JUNI 12.00 uur melden bij de 

verenigingstent                                           

M. Appels 612 – R. Burer 620 – C.W.F. Bruseker 621 – P. Vriend 685 - M. Zwetsloot 

764 – T. Vennings 707 - J. Oussoren 710 – R. Greeuw 714 - F. Dessing 746 – H. 

Bindsbergen 748 - R. van Ochten 756 – R. Smit 780 – Y. Smit 784                       

OPRUIMEN RONDOM DE VERENIGINGSTENT: ZONDAG 30 AUGUSTUS 14.00 uur

E. Neeft 657 –- M. During 743 – L. Bakker 750 - v/d Ploeg 755 - K. Wiegman 760 – P. 

v Booren 782 - M. Slaap 783 – P. Martijn 785 

Als u verhinderd bent dient u zelf voor een vervanger te zorgen, onderling ruilen 

geen probleem    maar wel graag even melden en voor vragen bel  Martin Zijlstra  

0653698302

Bij het verzuimen van de werkplicht volgt een boete van tenminste € 50,- en de 

werkplicht het volgend jaar inhalen.



WEET U DATJES

Wij allen blij zijn weer op het strand te mogen staan 

Wij ook graag allen blij blijven 

Dit betekent dat ook u rekening zult moeten houden met een ander

De 1,5 meter regel ook hier geldt

U moet wachten op water en toiletgebruik

De afspraak dat de waterleiding neerleggen op zondag niet voor midden voor geldt

Paap hier niet vrolijk van wordt

Hij ook dit jaar wederom kampioen slalommen is

Alles niet vanzelf gaat

Wij heel blij zijn met al onze vrijwilligers 

Zij bezig zijn ook voor u

U af en toe om u heen moet kijken

Praten met elkaar veel gezelliger is

Ik u allen een heerlijke, zonnige zomer toewens

- Jacqueline Seitz

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





KALENDER 2020

 - zondag        7 juni 15.00 uur uitzetten boven rij  (noord/midden/zuid)

- woensdag 10 juni 18.00 uur stro afladen (alles op de boven rij, in de gangpaden)

- Zondag 14 juni 11.00 uur Waterleiding  boven rij

- donderdag      11 juni 17.00 uur uitzetten beneden rij (zuid/midden/noord)

- vrijdag  12 juni 11.15 uur verenigingstent naar het strand

- Zaterdag 13 juni 11.00 uur omgeving verenigingstent 

- Zondag 14 juni 11.00 uur Waterleiding beneden rij         

- Zondag 14 juni 12.00 uur Stro planten voordijk toiletcontainers 

- Zondag               21 juni 12.00 uur afwerken toiletten en afgangen

- Dinsdag 7 juli 19.00 uur kampcontrole

- Zondag 12 juli 12.00 uur paaltjes/checklist inleveren   

-Dinsdag 21 juli 13.00 uur  tweede controle

-Dinsdag 28 juli 13.00 uur  laatste controle 

- Zondag 30 Augustus   12.00 uur opruimen rondom verenigingstent

- Zondag XX September   11.00 uur ringleiding opruimen ( afhankelijk wanneer de ver.tent weg gaat ) 



INLEVEREN PAALTJES EN 

CHECKLIST

OP ZONDAG  12 JULI

MIDDEN VAN  12.00 TOT 12.30 UUR

ZUID VAN        12.30 TOT 13.00 UUR

NOORD VAN   13.00 TOT 13.30 UUR

BIJ

DE VERENIGINGSTENT

De checklist vindt u verderop in dit                

Helios Nieuws, op www.heliosnieuws.nl

en bij de toiletbeheerders

INLEVEREN PAALTJES EN CHECKLIST

http://www.heliosnieuws.nl/







