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VAN DE VOORZITTER

Het afgelopen seizoen was kort en bijzonder. Kort, omdat we maar 3 van de 5 maanden 
konden staan. Bijzonder, omdat we door corona geen evenementen konden houden en 
bijzondere toiletregels hadden. Nu de tweede coronagolf door het land woedt, besef je 
pas echt hoeveel geluk we hebben gehad, dat we die paar maanden toch nog konden 
staan. Ligt het nou aan mij of hebben we, ondanks of misschien juist door deze 
omstandigheden, meer genoten dan anders?

Het bestuur moest behoorlijk wat zaken regelen voor het afgelopen seizoen kon 
beginnen en ook tijdens het seizoen hebben we ons niet verveeld. Toilet-protocollen, 
flessen met alcohol, overleg met gemeente en andere verenigingen en daarover flink 
blijven communiceren. Bij elke nieuwe taak grappen we steeds tegen elkaar: ‘maar het 
is een heel rustig seizoen verder’. We vinden het fantastisch dat jullie ons hiervoor 
hebben bedankt met een heerlijk etentje bij ‘t Eindpunt. Nogmaals bedankt allemaal!

Corona is jammer genoeg weer terug. We wensen iedereen heel veel gezondheid toe en 
hopen dat deze golf niet al te lang zal blijven bestaan. Deze tweede golf heeft ook 
gevolgen voor de jaarvergadering. Daarom wordt de jaarvergadering die we in maart al 
zouden hebben, digitaal gehouden op 20 oktober. Een uitnodiging met de link om mee 
te doen ontvang je via de mail. In dit krantje vind je de agenda en de financiële stukken.

Verder zijn we op zoek naar (staande donateurs of leden) die het leuk vinden om zich in 
te zetten voor de vereniging. Carla Zwaanstra heeft jarenlang dit krantje gemaakt, maar
draagt die taak nu graag over (heel erg bedankt voor je hulp Carla!). En ook in de
barcommissie is ruimte gekomen voor een enthousiaste club nieuwe mensen. We horen
graag van je via helios.voorzitter@gmail.com of helios.secretariaat@planet.nl

Tot binnenkort via Zoom!

Janneke Willemse
Voorzitter K.V. Helios

Bedankt voor het heerlijke etentje! – V.l.n.r. Lisanne, Raoul, Rey, Janneke, Remco, 
Tineke, Jan, Mariel, Leo, Martin, Ton, Mieke, Jacqueline
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OPROEP: MAAK JIJ STRAKS HET HELIOS NIEUWS? 
Ben jij lid van Helios of donateur met een plek op het strand? En wil je helpen je mede-
kampeerders op de hoogte te houden van alle strandzaken? Meld je dan aan als maker 
van het Helios Nieuws.

Het digitale krantje verschijnt 4 keer per jaar. Voor het verschijnen benader je het 
bestuur, commissies als de sportcommissie en eventueel andere kampeerders voor het 
leveren van een bijdrage. Vervolgens verwerk je deze artikelen tot een pdf, die daarna 
door het bestuur naar alle leden en donateurs wordt verstuurd.

Natuurlijk kun je ook zelf als een razende reporter artikelen schrijven. Misschien zie je 
wel interessant nieuws in de krant of op Facebook, of weet je andere kampeerders 
enthousiast te krijgen om een verslag van een mooi evenement te schrijven.

Na je aanmelding nemen we contact met je op om kennis te maken en je op weg te 
helpen.

We staan ook open voor mensen die deze taak graag als groep/redactie willen 
oppakken.

Meld je aan bij Janneke Willemse via:
helios.voorzitter@gmail.com

Beste Heliosvrienden,

Om met de deur in huis te vallen. Ik ben op zoek naar jubileumfoto's van de jaren

1948 (10jaar), 1958 (20j), 1968 (30j), 1978 (40 j), 1988 (50 j) 

Hoewel er hard gewerkt wordt om het verleden van onze vereniging vast te leggen
(zie maar op de heliossite onder de link Krantjes Heliosnieuws) ontbreekt er informatie 
over de wijze waarop de jubileumjaren vroeger gevierd werden.

Ook in die tijd waren er altijd weer mensen te vinden die de organisatie op zich namen 
om van een jubileumjaar een feest te maken. Zeker is dat daarvan vele foto's gemaakt 
zijn. Vanaf 1958 is redelijk veel informatie op schrift bewaard gebleven, maar foto's 
ontbreken.

Ik zou het zeer op prijs stellen als je de moeite wilt nemen om aan je ouders en /of 
grootouders te vragen of ze die doos met oude foto's van de zolder willen halen om te 
zien of er voor de vereniging waardevol materiaal aanwezig is en verzoek je dat op 
zenden naar:

A. van der Erf, Ten Katestraat 61, 2032 ZN Haarlem 
of scan de foto's en e-mail naar fredvderf61@gmail.com .
Natuurlijk gaan de foto's weer retour.

Bij deze bedank ik je vast voor de moeite.
A. van der Erf

GEZOCHT: JUBILEUMFOTO’S
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GEZOCHT: 
NIEUWE BARCOMMISSIE VOOR SEIZOEN 2021

De barcommissie heeft het bestuur bij monde van Frank Wedekind laten weten, dat de 
commissieleden om hen moverende redenen na 1 seizoen stoppen met de bar. Dat 
betekent dat de vereniging op zoek moet naar een nieuwe barcommissie voor het 
seizoen 2021.

Wat houdt een barcommissie in?

De barcommissie zorgt voor:
Inkoop/verkoop van voorraden
Beheer van voorraad
Verkoop van munten
Na ieder evenement financieel balans opmaken van de dag en afdracht hiervan
Bezetting achter de bar tijdens evenementen
Opruimen en schoonmaken van de bar na evenementen

Dit alles onder de verantwoordelijkheid van het bestuur.
U ziet, het vergt best wel iets van u maar zie het als een leuke uitdaging.

Welke kampeerders zijn bereid deze handschoen op te pakken?
Welke kampeerders willen samen een barcommissie vormen zodat hopelijk de 
verenigingstent weer open kan en kampeerders gezellig een drankje kunnen komen 
drinken?
Zonder barcommissie kan en gaat onze prachtige verenigingstent niet open in 2021. Er 
vanuit gaande dat we dan eindelijk het coronavirus het land uit hebben gejaagd.
Dus welke kampeerders melden zich aan voor deze taak?

Wij als bestuurders kunnen het niet alleen en hebben uw hulp nodig.
Mocht het u een leuke uitdaging lijken stuur dan een mail naar: 
helios.secretariaat@planet.nl

Het bestuur
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Na 27 jaar als bestuurslid en zo’n 15 jaar als voorzitter van de Federatie van 
kampeerverenigingen Zandvoort heeft Leo Dijkstra de voorzittershamer per 30 juni 
neergelegd.

Hans Wolf (KVA) heeft na 3 jaar afscheid genomen van de intensieve rol als secretaris 
en aanspreekpunt van de Federatie.

De vier kampeerverenigingen danken Leo en Hans voor hun jarenlange inzet en het 
opkomen voor onze belangen, zodat wij toch ieder jaar weer van het strand konden 
genieten. Het bestuur van Helios is blij dat we nog altijd kunnen steunen op de 
uitgebreide strandkennis van Leo.

Rob de Haan (Voorwaarts) volgt Leo op als voorzitter. Janneke Willemse (Helios) neemt 
tijdelijk de rol van secretaris op zich, tot de nieuwe secretaris, die inmiddels al is 
gevonden, is geïnstalleerd.

LEO DIJKSTRA STOPT ALS VOORZITTER FEDERATIE



DINSDAG 20 oktober 2020
Online via Zoom - de toegangslink krijg je per mail toegestuurd

Start: 20.00 uur
Inloggen kan vanaf 15 minuten voor aanvang

De Algemene ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden, die ook stemrecht hebben, 
en donateurs die voorgedragen zijn voor het lidmaatschap.

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 2019 en begroting 2020.
7) Aanname nieuwe leden
8) Toiletten
9) Bestuursmededelingen.
10) Sluiting vergadering

ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020



Beste leden,

Na grondige inspectie is gebleken dat de houdbaarheidsdatum van onze toiletten redelijk op 
zijn einde loopt. In eerste instantie was het de bedoeling dat federatief gekeken ging worden 
naar het collectief vervangen van de toiletten. Door steeds maar de terugkerende discussie 
binnen de federatie over de kostenverdeling per vereniging is besloten het collectief 
vervangen los te laten.

Iedere vereniging is straks zelf verantwoordelijk voor het vervangen van zijn toiletunits en na 
vervanging zelf verantwoordelijk voor het onderhouden hiervan. Dit houdt voor Helios 
concreet in dat er op termijn twee toiletunits vervangen dienen te worden. Vanzelfsprekend 
levert dit een kostenpost op die gefinancierd dient te worden door de leden.

Welke scenario’s zijn er in de ogen van het bestuur?
Scenario 1:
Nieuwe toiletunits laten maken door een bedrijf die hierin gespecialiseerd is.
Kosten van twee nieuwe toiletunits worden geschat op €80000

Scenario 2:
Nieuwe toiletunits laten maken door vrijwilligers binnen de vereniging die ervaring hebben 
met het maken van units. Deze vrijwilligers, indien die zich aanmelden, hebben 2 jaar de tijd 
om toiletunits te maken naar de wens van de vereniging. 
Het bestuur is benieuwd of hier animo voor is binnen de vereniging.
Kosten hiervan worden aanzienlijk lager ingeschat dan wanneer de units worden besteld bij 
een bedrijf.

Scenario 3:
Aanschaffen van kant en klare toiletunits van zeecontainers die voldoen aan de maten op het 
strand.
Dit lijkt de goedkoopste optie maar moet nog verder worden onderzocht.

SCENARIO’S VERVANGING TOILETTEN (1/2)



Hoe de nieuwe toiletunits te bekostigen?

Met de kennis die wij nu hebben is de inschatting dat de huidige toiletunits nog 2 jaar mee 
kunnen.
Dat betekent dat de huidige toiletunits al over 3 jaar vervangen dienen te worden.

Het 1ste plan van het bestuur was om een deel van de reductie te gebruiken die de gemeente 
Zandvoort ons had toegezegd aangaande het staangeld voor seizoen 2020 en dat te 
reserveren voor vervanging van de toiletten.
De toezegging van de gemeente valt lager uit dan wat de verwachting was die is gewekt in 
de gesprekken van het Federatiebestuur met de Gemeente Zandvoort.
Hiertegen loopt nu een bezwaarschrift waarvan wij de uitkomst moeten afwachten.
Nog steeds zou het een optie kunnen zijn om de reductie van de gemeente Zandvoort niet 
terug te laten vloeien naar de leden maar te reserveren voor vervanging toiletten.
Hierbij dient dan wel gezegd te worden dat leden die hebben overgeslagen eenzelfde 
bijdrage zouden moeten leveren.
Ieder lid dient wel dezelfde bijdrage te leveren is het uitgangspunt van het bestuur.
Dit zal al een aanzienlijk bedrag opleveren welke gebruikt kan worden tezamen met het al 
gereserveerde bedrag dat nu al in kas is.
In de begroting dient wel een post opgenomen te worden aangaande vervanging van de 
toiletten met een mogelijke verhoging van het staangeld tot gevolg.

Een andere optie is de reductie van de gemeente Zandvoort volledig terug te laten vloeien 
naar de kampeerders die hebben gestaan in 2020.
Gevolg is dan wel dat het staangeld de komende 3 jaar of langer verhoogd dient te worden 
met een X-bedrag, afhankelijk van de totale kosten van nieuwe toiletunits.

Kortom beste leden, linksom of rechtsom dient er de komende 3 jaar een bedrag 
gereserveerd te worden voor de vervanging van de toiletunits.
Het bestuur zoekt naar de goedkoopst mogelijke oplossing om de kosten voor de leden zo 
laag mogelijk te houden.
Daarbij wil het bestuur niet inleveren op de kwaliteit van de units.

Op de Algemene Ledenvergadering zal dit onderwerp op de agenda komen te staan om tot 
een besluit te komen.

Tot zover de toiletten.

Het bestuur.

SCENARIO’S VERVANGING TOILETTEN (2/2)



VOORSTEL AANNAME NIEUWE LEDEN 2020

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

Volgnummer en correspondentienummer per 01-01-2020

Volgnr. Corr.nr
15 72 Lars Bakker 
335 1471 Lisette Snijders 
352 1500 Marcel Appels 
360 1516 Tessy de Werd 
365 1522 Ruud van Ochten

Het beleid van het bestuur is in principe om jaarlijks net zoveel leden aan te nemen als 
dat er leden hebben opgezegd.
Vijf leden hebben hun lidmaatschap opgezegd te weten:
Loveren, v. F
Kost, N
Jonker, D
Huissteden v, J
Willemstein , K

Het bestuur is voornemens om in 2020 in totaal 5 nieuwe leden aan te nemen.
Bovenstaande leden voldoen aan de Statuten en zijn hierdoor de eerst volgende 
donateurs die in aanmerking komen voor het lidmaatschap.
Het streven van het bestuur is om 10 à 12 plekken beschikbaar te hebben en te houden 
voor donateurs.

Namens het bestuur
Remco Koppen
Secretaris K.V.Helios



TRANSPORT, SHOVEL 
& HANDELSONDERNEMING    

OOK VOOR VERVOER & OPSLAG
VAN UW TENTHUISJE

MAX PLANCKSTRAAT 17
2041 CX ZANDVOORT

Tel: 023–5718395  of  023–5713259

Gebroeders



BEGELEIDEND SCHRIJVEN
CONCEPT PLAATSINGSSCHEMA 2021

Leden:
In dit Heliosblaadje vindt u het CONCEPT plaatsingsschema voor 2021.
Wederom wordt het een uitdaging om aan de verzoeken van kampeerders te kunnen 
voldoen.
Zeker bij kampeerders met een unit moet het bestuur al vroegtijdig beslissingen nemen 
vanwege de logistiek van Leen Paap.
Vandaar dat u in het HeliosNieuws van juni ook al het concept voor 2021 heeft kunnen inzien.
Naar aanleiding daarvan en aan de hand van de ingediende verzoeken, heb ik al een aantal 
leden moeten plaatsen op de door hun aangevraagde plek.
Simpelweg omdat Leen het anders niet meer voor elkaar krijgt.
Gevolg is dat er een aantal plaatsen vrij beschikbaar zijn gekomen die in juni nog niet 
beschikbaar waren.
Welke kunt u zelf zien in het concept plaatsingsschema.

Verzoeken die het bestuur, vanwege de logistiek, niet meer kan accommoderen in 2021 
worden doorgeschoven naar het jaar 2022.
U kunt een verzoek voor een andere plaats indienen tot 1 december 2020.
Verzoeken die na 1 december 2020 binnen komen worden niet meer in behandeling genomen 
voor het jaar 2021.

Er zijn 5 kampeerders in het rood gepubliceerd, te weten:
Lars Bakker
Lisette Snijders
Marcel Appels
Tessy de Werd
Ruud van Ochten

Dit zijn donateurs die in maart 2020 op de Algemene Ledenvergadering aangenomen zouden 
worden als lid.
Door het corona virus is de Algemene Ledenvergadering niet doorgegaan en zijn deze 
donateurs formeel nog niet lid.
Dit staat te gebeuren op de Algemene Ledenvergadering van 20 oktober.
Ik heb deze kampeerders alvast wel opgenomen in het plaatsingsschema maar nog wel even 
in de kleur rood.
Wanneer deze donateurs definitief lid zijn wordt de kleur aangepast in het plaatsingsschema.

Zouden alle kampeerders die in 2021 met een nieuwe unit komen hierover zelf Leen Paap 
willen informeren!



VERVOLG BEGELEIDEND SCHRIJVEN

Donateurs:
Aanvragen door donateurs voor een staanplaats in het seizoen 2021 kunnen gedaan worden 
tot 1 december 2020 d.m.v. het sturen van een mail naar helios.secretariaat@planet.nl.

Op de lege plekken in het concept, aangeduid als “vrij beschikbaar” of als “alleen beschikbaar 
voor 2021”, kunnen eerst de leden een verzoek indienen indien men daar wenst te staan.
Op de plaatsen die overblijven worden donateurs geplaatst die een verzoek voor een staan 
plaats hebben ingediend.
Vermeld in uw verzoek, indien bekend, uw correspondentienummer, zodat ik uw volgnummer 
makkelijker terug kan vinden.
Ook hier geldt dat verzoeken die na 1 december 2020 binnen komen niet meer in behandeling 
worden genomen.

Het strand is erg populair echter, zijn er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor 
donateurs zoals u kunt zien in het plaatsingsschema.
Donateurs met een volgnummer hoger dan 500 (correspondentienummer hoger dan 1722 ) 
kan ik melden dat de kans nihil is dat ik ze in 2021 een plaats kan aanbieden. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd een mailtje sturen naar het secretariaat.
Een fijne overwintering iedereen.

Remco Koppen
Secretaris K.V. Helios. 

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
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CONCEPT PLAATSINGSSCHEMA 2021 NOORD



CONCEPT PLAATSINGSSCHEMA 2021 ZUID-MIDDEN





Beste kampeerders,

Er is via de Federatie contact geweest met de Gemeente Zandvoort over de vraag 
wanneer we meer duidelijkheid krijgen over de hoogte van het te betalen staangeld 
voor 2020. De Gemeenteraad heeft op 30 juni een besluit genomen i.v.m. de 
coronacrisis om voor de maanden april en mei 50% van het verschuldigde staangeld 
kwijt te schelden. Door de Gemeente is nu bevestigd dat de creditnota gebaseerd op 
dit besluit er aan zit te komen.

Het staangeld bedroeg voor dit jaar euro 640,06 per huisje. Een reductie van 50% over 
1,5 maand (15 april tot 1 juni), uitgaande van een seizoen van 5 maanden (15 april tot 
15 september) bedraagt dan € 96,=.

Wanneer ons bezwaar tegen deze in onze ogen te geringe reductie wordt behandeld 
(waarom 50% betalen voor een periode dat je niet mocht staan) is nog niet duidelijk en 
kan nog wel enkele maanden duren. Daar willen we niet meer op wachten en de 
tweede termijn binnenkort in rekening brengen. De tweede termijn wordt nu (afgerond)  
€ 454,=.

Ik ga de automatische incasso voor dit bedrag bij de bank aanleveren met 
verwerkingsdatum 25 oktober 2020. Zorg dus dat dit bedrag op die datum op je 
rekening staat. 

Leden zonder afgegeven machtiging tot automatische incasso verzoek ik dit bedrag 
over te maken op rekening NL25ABNA0000573325 van KV Helios.
Het totaal te betalen bedrag voor 2020 wordt nu  € 1.304,= ipv € 1.400,=. Staande 
donateurs en leden, die al voor het hele seizoen hebben betaald zal ik het verschil gaan 
uitbetalen.

Mocht na de behandeling van het bezwaarschrift de reductie hoger uitvallen, dan stelt 
het bestuur voor dit mee te nemen in de begroting voor 2021 en het voor 2021 door 
leden te betalen bedrag aan staangeld. Donateurs die dit jaar hebben gestaan zullen de 
eventuele tweede reductie uitgekeerd krijgen.

Met vriendelijke groeten,

Jan Hoekstra
Penningmeester KV Helios

INNING 2e TERMIJN STAANGELD



JAARREKENING 2019 EN BEGROTING 2020

***   De volgende pagina’s van de penningmeester verschenen eerder in het Helios 
Nieuws van maart. We plaatsen deze opnieuw, omdat deze informatie op 20 
oktober op de uitgestelde jaarvergadering wordt besproken.   ***

Inleiding

Resultaat 2019
Het resultaat over 2019 is ruim 20.000,= positief.
Dit wordt veroorzaakt door het achterblijven van de uitgaven t.o.v de begroting. 
Zo is het bulldozeren in 2019 ruim 6.500,= lager dan begroot en ook lager dan 
voorgaande jaren. Dit heeft alles te maken met de goede staat waarin de taluds 
verkeerden toen er met bulldozeren werd gestart aan het begin van het seizoen.
Ook de kosten voor de toiletunits zijn fors lager (5.000,=) dan begroot.
De benodigde renovaties aan de units bij KVA en Voorwaarts zijn uitgevoerd door 
vrijwilligers en minder drastisch dan oorspronkelijk de bedoeling was.
In de toelichting op de jaarrekening wordt bij de individuele posten nader ingegaan op de 
verschillen t.o.v. de begroting en het jaar ervoor.

Bestemming resultaat
In 2020 gaat het staangeld met 1,4% omhoog (bijna 9,=) en de toeristenbelasting zelfs 
met 33,3%.
Het te betalen bedrag aan de Gemeente Zandvoort gaat dus met 132,= omhoog.
Het bestuur stelt voor om deel van het resultaat over 2019 (ruim 7.000,=) te gebruiken 
om de stijging van het te betalen bedrag voor 2020 te temperen.
Wat er met de toiletunits gaat gebeuren (federatieve aangelegenheid) is nog niet geheel 
duidelijk. We houden er op dit moment rekening mee dat we zelf voor vervanging 
moeten zorgen indien ze niet meer zijn te gebruiken.
We gaan er van uit dat de units die wij in gebruik hebben nog minimaal 5 jaar mee 
kunnen. Echter dan moet er wel gespaard worden voor de vervanging tezijnertijd.
Het bestuur stel dan ook voor om van het resultaat 13.000,= extra te reserveren voor de 
vervanging van de toiletunits.
Het resterende bedrag van ruim 600,=  wordt toegevoegd aan het kapitaal.



WINST- EN VERLIESREKENING 2019 (1/4)

In het resultaat is al verwerkt de extra reservering (13.000,=) voor de vervanging van de 
toiletunits
Eveneens is verwerkt de reservering van ruim 7.000,= voor de egalisatie van het 
staangeld in 2020. 

resultaat begroting resultaat
2019 2019 2018

Baten
Staande leden en donateurs 229,720.60 230,100.60 230,100.60
Overslaande leden 400.00 400.00 400.00
Donaties 16,103.00 15,000.00 15,316.50
Advertenties 925.00 925.00 1,010.00
Egalisatie staangeld -7,022.40 0.00 0.00
Rente 20.24 0.00 32.66
Totaal baten 240,146.44 246,425.60 246,859.76

Lasten
Gemeente Zandvoort

Staangeld 111,094.86 111,094.72 108,597.13
Toeristenbelasting 62,513.10 62,883.00 62,883.00
Reinigingsrecht 2,435.84 2,500.00 2,392.16
Totaal afdracht Gemeente 176,043.80 176,477.72 173,872.29

Baten minus afdracht Gem. Zandvoort 64,102.64 69,947.88 72,987.47

Kosten
Infrastructuur kamp 21,374.35 29,000.00 27,418.03
Toiletgroepen 28,103.31 19,500.00 18,677.05
Verenigingstent 6,588.25 13,540.00 15,794.83
Sport en spel 1,789.24 1,800.00 1,350.30
Algemene kosten 5,610.06 6,107.88 7,784.88
Totaal kosten 63,465.21 69,947.88 71,025.09

Resultaat 637.43 0.00 1,962.38



WINST- EN VERLIESREKENING 2019 (2/4)

Toelichting op resultatenrekening 2019

Baten

Donaties
Er zijn in 2019 ruim 80 nieuwe donateurs bijgekomen en slechts 25 afgevoerd..

Rente
De bank vergoedt nauwelijks nog rente op de spaarrekening.

Waterleiding
In 2019 zijn de uitgaven voor de waterleiding lager geweest dan begroot.

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

Bulldozeren
Het strand lag er bij de start van het bulldozeren bijzonder goed bij. Vandaar de veel 
lagere kosten dan begroot en veel lager dan we in voorgaande jaren gewend waren.

Diversen
Betreft voornamelijk de kosten voor vervoer en opslag van de afscheiding aan de 
noordzijde van het kamp en wat kleine aanschaffingen.

resultaat begroting resultaat
2019 2019 2018

Infrastructuur kamp
Waterleiding 152.98 500.00 0.00
Levering stro 1,281.05 1,500.00 1,278.49
Bulldozeren 18,624.98 25,000.00 24,580.23
Diversen 1,315.34 2,000.00 1,559.31

21,374.35 29,000.00 27,418.03



WINST- EN VERLIESREKENING 2019 (3/4)

Voor 2019 waren de kosten voor vervoer, aan/afkoppelen etc. hoger begroot dan de 
kosten over 2018.
Dit in verband met de voorgenomen renovaties van een drietal toiletgroepen.
Uiteindelijk zijn ze opgeknapt door vrijwilligers waardoor de kosten beperkt zijn 
gebleven. 
Opbrengst gebruik douches is weer verder gedaald. 

Het stellen van de units (bij aanvang seizoen en bij opslag) is uitbesteed. 
Voor 2018 was hier 1.700,= voor gereserveerd en ook in de begroting 2019 opgenomen.
Pas voor het stellen in de opslag 2019 is ons een rekening gestuurd.
De muziekinstallatie viel bijna 500,= lager uit dan begroot.
Met dank aan de nieuwe barcommissie is de omzet in 2019 30% hoger dan het jaar 
ervoor.

resultaat begroting resultaat
2019 2019 2018

Kosten toiletgroepen
Vervoer, aan/afkoppelen etc. 6,108.95 10,500.00 8,015.32
Onderhoud 300.00 300.00 212.07
Schoonhouden 3,200.00 3,200.00 2,640.00
Elektra 1,735.41 2,000.00 1,680.34
Waterverbruik 4,300.00 4,300.00 3,968.52
Reservering/afschrijving 2,000.00 2,000.00 5,000.00
Extra reservering 13,000.00 0.00 0.00

30,644.36 22,300.00 21,516.25
Opbrengst gebruik douches 2,541.05 2,800.00 2,839.20

28,103.31 19,500.00 18,677.05

resultaat begroting resultaat
2019 2019 2018

Verenigingstent
Verzekeringen 2,746.70 2,750.00 2,722.50
Verbruik elektra 498.83 750.00 582.36
Vervoer/opslag 5,650.00 6,000.00 5,600.00
Onderhoud 690.34 1,500.00 2,111.72
Overige kosten ver. tent 479.36 500.00 172.18
Stellen units -1,400.52 1,700.00 1,700.00
Reservering ver. tent 3,120.00 3,120.00 3,120.00
Reservering inventaris 1,720.00 1,720.00 1,720.00
Reservering muziekinstallatie -498.45 0.00 3,500.00

13,006.26 18,040.00 21,228.76
Opbrengst evenementen 6,418.01 4,500.00 5,433.93

6,588.25 13,540.00 15,794.83



WINST- EN VERLIESREKENING 2019 (4/4)

resultaat begroting resultaat
2019 2019 2018

Sport
Helios 0.00 100.00 45.30
Materiaal 303.99 500.00 256.63
Federatief 1,343.12 900.00 895.96
Kinderfeesten 142.13 300.00 152.41

1,789.24 1,800.00 1,350.30

resultaat begroting resultaat
2019 2019 2018

Algemene kosten
Helios nieuws 77.15 100.00 48.75
Bestuurskosten 661.62 800.00 407.95
Diverse 273.26 353.88 451.50
Webmail en website 103.21 150.00 103.21
Financiële administratie 261.36 300.00 261.36
Defibrillator 0.00 200.00 2,819.50
Bankkosten 309.65 350.00 309.99
Jaarvergadering 686.05 750.00 541.70
Vergaderruimte 377.85 250.00 0.00
Verzekeringen 1,905.91 1,900.00 1,886.92
Donatie reddingsbrigade 250.00 250.00 250.00
Contributie federatie 704.00 704.00 704.00

5,610.06 6,107.88 7,784.88



BALANS PER 31 DECEMBER 2019

eind eind
2019 2018

Activa
Vlottende activa
Rekening courant bank 36,203.92 14,076.90
Spaarrekening 65,381.39 65,361.15
Te ontvangen bedragen 2,970.10 260.00

104,555.41 79,698.05

Passiva
Kapitaal
Kapitaal 1 januari 32,188.78 30,226.40
Resultaat boekjaar 637.43 1,962.38
Kapitaal 31 december 32,826.21 32,188.78

Voorzieningen en reserveringen
Verenigingstent 9,360.00 6,240.00
Inventaris 5,160.00 3,440.00
Toiletunits 25,000.00 10,000.00
Muziekinstallatie 0.00 3,500.00
Egalisatie staangeld 7,022.40 0.00
Jubileum 7,995.05 7,995.05
Bulldozeren 4,000.00 4,000.00

58,537.45 35,175.05

Kortlopende passiva
Munten in omloop 1,815.00 2,250.00
Te betalen kosten 6,817.75 7,664.22
Vooruitontvangen 4,559.00 2,420.00

13,191.75 12,334.22

Totaal passiva 104,555.41 79,698.05



TOELICHTING BALANS 2019

Kapitaal
Het kapitaal is in 2019 toegenomen met het resultaat.

Voorzieningen
Jaarlijks worden er bedragen aan de voorziening verenigingstent en inventaris 
toegevoegd om vervanging in de toekomst mogelijk te maken.
De voorziening toiletunits is in 2019 extra verhoogd met 13.000,=. 
Verwachting is dat de units minimaal 5 jaar mee zullen gaan en vervanging 35.000,= p 
stuk zal vragen.
Voor het jubileum was 10.000,= gereserveerd. Het jubileum heeft slechts 2.000,= gekost
en het resterende deel blijft staan voor het volgende  jubileum.
De voorziening bulldozeren is gemaakt om onverwachte tegenvallers in de kosten voor 
het bulldozeren te kunnen opvangen.

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 2019 waarvoor eerst in 2020 de rekening is ontvangen en betaald.

Vooruitontvangen
Dit betreft in 2019 al ontvangen staangelden en donaties voor 2020. 





BEGROTING 2020

begroting resultaat begroting
2020 2019 2019

plaatsen 176 176
Baten

Staande leden en donateurs 242,947.60 229,720.60 230,100.60
Overslaand 200.00 400.00 400.00
Donaties 16,000.00 16,103.00 15,000.00
Advertenties 925.00 925.00 925.00
Egalisatie staangeld 7,022.40 -7,022.40
Rente 0.00 20.24 0.00
Totaal baten 267,095.00 240,146.44 246,425.60

Lasten
Gemeente Zandvoort

Staangeld 112,650.20 111,094.86 111,094.72
Toeristenbelasting 83,350.80 62,513.10 62,883.00
Reinigingsrecht 2,500.00 2,435.84 2,500.00

198,501.00 176,043.80 176,477.72

Baten minus afdracht Gem. Zandvoort 68,594.00 64,102.64 69,947.88

Kosten
Infrastructuur kamp 29,000.00 21,374.35 29,000.00
Toiletgroepen 19,800.00 28,103.31 19,500.00
Verenigingstent 11,690.00 6,588.25 13,540.00
Sport en spel 2,100.00 1,789.24 1,800.00
Algemene kosten 6,004.00 5,610.06 6,107.88
Totaal kosten 68,594.00 63,465.21 69,947.88

Resultaat 0.00 637.43 0.00



TOELICHTING BEGROTING 2020 (1/4)

Gemeente Zandvoort

De Gemeente Zandvoort heeft het staangeld voor 2020 geïndexeerd en verhoogd met 
1,4%.
Het staangeld gaat daarmee van 631,22 naar 640,06 per huisje.
De toeristenbelasting gaat met 33,33% omhoog van 2,25 per nacht per persoon naar 
3,=
Reinigingsrecht en parkeergeld gaan niet omhoog

De kosten voor het bulldozeren zijn afhankelijk van de staat waarin het strand zich 
bevind aan het begin van het seizoen. Begroot  weer op het oude niveau van de jaren 
t/m 2018. 

Jaarlijks wordt er 5.000,= gereserveerd om indien nodig de toiletunits te kunnen 
vervangen.

begroting resultaat begroting
2020 2019 2019

Infrastructuur kamp
Keerkleppen waterleiding 500.00 152.98 500.00
Levering stro 1,500.00 1,281.05 1,500.00
Bulldozeren 25,000.00 18,624.98 25,000.00
Onderhoud 2,000.00 1,315.34 2,000.00

29,000.00 21,374.35 29,000.00

begroting resultaat begroting
2020 2019 2019

Kosten toiletgroepen
Vervoer, aan/afkoppelen etc. 7,500.00 6,108.95 10,500.00
Klein onderhoud 300.00 300.00 300.00
Schoonhouden 3,200.00 3,200.00 3,200.00
Electra 2,000.00 1,735.41 2,000.00
Waterverbruik 4,300.00 4,300.00 4,300.00
Reservering/afschrijving 5,000.00 15,000.00 2,000.00

22,300.00 30,644.36 22,300.00
Opbrengst gebruik douches 2,500.00 2,541.05 2,800.00

19,800.00 28,103.31 19,500.00



TOELICHTING BEGROTING 2020 (2/4)

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

begroting resultaat begroting
2020 2019 2019

Verenigingstent

Verzekeringen 2,750.00 2,746.70 2,750.00
Verbruik elektra 600.00 498.83 750.00
Vervoer/opslag 6,000.00 5,650.00 6,000.00
Onderhoud/inrichting 1,500.00 690.34 1,500.00
Overige kosten ver. tent 500.00 479.36 500.00
Stellen units 1,000.00 -1,400.52 1,700.00
Reservering ver tent 3,120.00 3,120.00 3,120.00
Reservering inventaris 1,720.00 1,720.00 1,720.00
Reservering muziekinstallatie 0.00 -498.45 0.00

17,190.00 13,006.26 18,040.00
Opbrengst evenementen 5,500.00 6,418.01 4,500.00

11,690.00 6,588.25 13,540.00

begroting resultaat begroting
2020 2019 2019

Sport
Helios (beachvolley/atletiek) 0.00 0.00 100.00
Materiaal 500.00 303.99 500.00
Federatieve sport 1,350.00 1,343.12 900.00
Kinderfeesten 250.00 142.13 300.00

2,100.00 1,789.24 1,800.00



TOELICHTING BEGROTING 2020 (3/4)

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

begroting resultaat begroting
2020 2019 2019

Algemene kosten
Helios nieuws 100.00 77.15 100.00
Bestuurskosten 700.00 661.62 800.00
Diverse 300.00 273.26 353.88
Webmail en website 150.00 103.21 150.00
Financiële administratie 300.00 261.36 300.00
Defibrillator 150.00 0.00 200.00
Bankkosten 350.00 309.65 350.00
Jaarvergadering 700.00 686.05 750.00
Vergaderruimte 400.00 377.85 250.00
Verzekeringen 1,900.00 1,905.91 1,900.00
Donatie reddingsbrigade 250.00 250.00 250.00
Contributie federatie 704.00 704.00 704.00

6,004.00 5,610.06 6,107.88



TOELICHTING BEGROTING 2020 (4/4)

2020 2019
Gemeente Zandvoort
Staangeld Gemeente Zandvoort 640.06 631.22
Toeristenbelasting 493.20 369.90
Reinigingsrecht 14.20 14.20
Afdracht Gemeente Zandvoort 1,147.46 1,015.32

Kosten
Infrastructuur kamp 164.77 164.77
Kosten toiletgroepen 112.50 110.80
Kosten verenigingstent 66.42 76.93
Sport en algemene kosten 46.05 44.93

389.74 397.43
Recapitulatie
Gemeente Zandvoort 1,147.46 1,015.32
Kosten Helios 389.74 397.43
Egalisatie staangeld -39.90
Bijdrage uit donaties en advertenties -97.30 -92.76

1,400.00 1,320.00

Te betalen in 2020

Het bestuur stelt voor het te betalen bedrag voor 2020 slechts met 80,= te verhogen.
Dit ondanks de verhoging van het staangeld met 8,84 en de verhoging van de 
toeristenbelasting met 123,30.
Dit kan door een deel van het resultaat over 2019 te reserveren voor een reductie van 
het te betalen bedrag voor 2020 met 39,90 en door lagere eigen kosten. 
Dit betekent wel dat het te betalen bedrag in 2021 in ieder geval met 39.90 zal stijgen.
De opbouw van het staangeld etc. is als volgt :
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2020 2019
Gemeente Zandvoort
Staangeld Gemeente Zandvoort 640.06 631.22
Toeristenbelasting 493.20 369.90
Reinigingsrecht 14.20 14.20
Afdracht Gemeente Zandvoort 1,147.46 1,015.32

Kosten
Infrastructuur kamp 164.77 164.77
Kosten toiletgroepen 112.50 110.80
Kosten verenigingstent 66.42 76.93
Sport en algemene kosten 46.05 44.93

389.74 397.43
Recapitulatie
Gemeente Zandvoort 1,147.46 1,015.32
Kosten Helios 389.74 397.43
Egalisatie staangeld -39.90
Bijdrage uit donaties en advertenties -97.30 -92.76

1,400.00 1,320.00

Te betalen in 2020

Het bestuur stelt voor het te betalen bedrag voor 2020 slechts met 80,= te verhogen.
Dit ondanks de verhoging van het staangeld met 8,84 en de verhoging van de 
toeristenbelasting met 123,30.
Dit kan door een deel van het resultaat over 2019 te reserveren voor een reductie van 
het te betalen bedrag voor 2020 met 39,90 en door lagere eigen kosten. 
Dit betekent wel dat het te betalen bedrag in 2021 in ieder geval met 39.90 zal stijgen.
De opbouw van het staangeld etc. is als volgt :



WIST U DAT?

Deze foto’s werden afgelopen seizoen gemaakt. Zorg 
ervoor dat u in seizoen 2021 weer aan de regels voldoet.

Het Huishoudelijk Reglement kunt u vinden op de website 
via:
heliosnieuws.nl/over-helios/huishoudelijk-reglement/

e. Een slang aangesloten aan de buitenkraan mag niet langer zijn dan één   
 meter. 
f. Het is verboden een buitendouche te hebben. 
g. Na het afspoelen met een waterslang dient u deze leeg te laten lopen en 

op te ruimen.  

Er in artikel 20 van het huishoudelijk reglement staat,

heliosnieuws.nl/over-helios/huishoudelijk-reglement



