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Over Helios Nieuws
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 1 maart 2021 inzenden naar
redactiehelios@gmail.com
Het volgende nummer kunt u in maart 2021
verwachten.

Van de Voorzitter
Nu de kortste dag van het jaar achter ons ligt, kunnen we weer voorzichtig aftellen naar de start van het
zomerseizoen. De strenge anti-coronamaatregelen die zijn ingegaan zorgen ervoor dat we de feestdagen in
kleine kring vieren, kroegavondjes een vage herinnering zijn en reizen naar de sneeuw of de zon voorlopig niet
mogelijk zijn.
In dit Helios Nieuws vind je onder andere het concept plaatsingsschema voor 2021 en de aankondiging van de
jaarvergadering voor 23 maart 2021. We hopen dat we dan in De Zoete Inval bij elkaar kunnen komen. Mocht
dat niet lukken, dan zullen we weer uitwijken naar een online jaarvergadering. Bij de digitale jaarvergadering
van afgelopen oktober hebben we gezien dat dit heel goed kan werken. Nogmaals dank voor je aanwezigheid
destijds!
Dit krantje is voor het eerst gemaakt door Jorinda Vlaar. We zijn heel blij dat zij zich voor de vereniging wil
inzetten. Zo hebben we ook aanmeldingen gekregen van enthousiaste donateurs die de toilet-taken op Noord
willen overnemen van of delen met Eva en Remco en een aantal leden heeft aangeboden om een sporadische
schoonmaakbeurt op zich te nemen. De exacte invulling bespreken we in de komende maanden. Voor de bar
hebben zich twee vrijwilligers aangemeld die zich enkele keren willen inzetten. Dit is nog te weinig voor een
volledig evenementenseizoen, dus ben je lid en wil je komend jaar ook een steentje bijdragen, mail dan even
naar helios.secretariaat@planet.nl
Het komende seizoen zullen we moeten doorkomen zonder Truus Valstar. Ons vertrouwde gezicht bij de
toiletten op Zuid, die afgelopen zomer nog zo’n lieve inzamelingsactie voor het bestuur heeft gehouden en ons
met een toespraak en een etentje verraste, is plotseling overleden. We zullen haar enorm missen en wensen
Willem, Patrick, Michael, kleinkinderen, familie en vrienden heel veel sterkte toe.
Janneke Willemse
Voorzitter K.V. Helios

Algemene ledenvergadering 2021
De Algemene Ledenvergadering staat gepland voor dinsdag 23 maart 2021.
Afhankelijk van de situatie aangaande Covid-19 zal deze gehouden worden of in de Zoete Inval of digitaal via
Zoom.
De Algemene Ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden en geplaatste donateurs. De agenda voor
deze vergadering wordt gepubliceerd in het Helios Nieuws van maart.
Heeft u vragen voor de rondvraag?
Mail deze dan voor 1 maart 2021 naar de secretaris: helios.secretariaat@planet.nl
Namens het bestuur
R. Koppen
Secretaris K.V. Helios
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Begeleidend schrijven concept plaatsingsschema 2021
Beste leden en geplaatste donateurs,
In dit Helios Nieuws vindt u het concept plaatsingsschema seizoen 2021.
Ervaring leert dat er voor 31 januari mogelijk toch nog kleine dingen veranderen vandaar dat dit nog steeds
een concept is.
In de maart editie van het Helios Nieuws volgt het definitieve plaatsingsschema.
Het bestuur heeft niet alle verzoeken van leden en donateurs kunnen honoreren.
Er is een enorme belangstelling om op het strand te staan, 85 aanvragen van donateurs, waardoor ik veel
donateurs heb moeten teleurstellen.
Dit jaar heb ik op dit moment 13 donateurs weten te plaatsen.
Het lukt helaas niet om iedereen op de door hen gewenste plek te plaatsen of op de plek waar hij of zij eerder
heeft gestaan.
Tevens staat in dit concept plek 706 nog open voor eventueel een extra toiletbeheerder die Eva en Remco de
Kroon kunnen/ willen helpen met het schoonhouden van de toiletten op Noord.
Het bestuur heeft besloten de vraag uit te zetten bij de donateurs voor een geheel nieuwe toiletbeheerder of
een donateur die op parttime basis samen wil werken met Eva en Remco de Kroon.
Wanneer er zich een totaal nieuwe toiletbeheerder meldt die de toiletten op Noord wil schoonhouden zal plek
706 worden opgevuld met de eerst volgende donateur op de reservelijst van 2021.
De volgende donateurs zijn, onder voorbehoud, geplaatst in 2021 (in het plaatsingsschema aangegeven in de
kleur groen):

Correspondentie nr.
93
102
172
224
542
1171
1432
1467
1327
1530
1532
1536
1558

Naam
Jasper Hoekstra
Wim Jonker
Nick Tersteege
Monique en Glenn Wedekind/Burk
Roy Kuijper
Zola Jonker
Priscilla Vos
Willemijn Cerutti
Wilco Vink
Lars Sies
Werner Toonk
Anne Claus Peetoom
Mandy Berg-Visser

Plaats 2021
628
626
772
680
692
742
746
744
622
410
416
784
736

Bij het tot stand komen van het plaatsingsschema probeert het bestuur zoveel mogelijk te voldoen aan de
voorkeuren van de donateurs maar kijkt ook naar het plaatsingsschema van voorgaande jaren.
Leden met een unit:
Net als voorgaande jaren wil ik alvast kenbaar maken dat leden met een unit die van plaats willen veranderen
in het seizoen 2022 dit aan moeten geven vóór 15 juni 2021.
Dit kunt u doen d.m.v. het sturen van een mail naar helios.secretariaat@planet.nl. Aanvragen voor
plaatsverandering van leden met een unit die gedaan worden ná 15 juni 2021 lopen het risico niet
meegenomen te kunnen worden in het seizoen 2022.
Graag nog uw aandacht voor het volgende:
Kampeerders die met een nieuwe unit komen of besluiten om ná het seizoen geen gebruik te maken van de
winteropslag van Leen Paap dienen zelf contact op te nemen met Leen Paap.
Dit in verband met zijn de logistiek. Wanneer Leen niks van u hoort gaat hij ervan uit dat u gebruik wilt maken
van zijn opslagterrein in de winter en deelt hij u gewoon in.
Wanneer u besluit om met een nieuwe unit te komen en u informeert Leen Paap hier niet over heeft u kans dat
Leen u niet meer kan meenemen in zijn rij planning. Wacht daar dus niet mee tot op het laatste moment!
Tevens dient het bestuur zo snel mogelijk geïnformeerd te worden wanneer u besluit om met een (nieuwe) unit
te willen gaan staan. Units die voor het eerst op het strand bij K.V. Helios geplaatst worden dienen te voldoen
aan artikel 11 uit het Huishoudelijk Reglement.
Namens het bestuur wens ik iedereen vooral een gezond en ook een zonnig 2021 toe.
Remco Koppen
Secretaris K.V. Helios

Mededelingen van de penningmeester

In dit nummer van het Heliosnieuws vind je de donateurslijst per 1 januari 2021. Er zijn in 2020 146
donateurs bijgekomen. De animo voor een plek op het strand is met dank aan de coronacrisis groot. Ook al
vast een lijst van de donateurs die door opzegging of niet betalen van de lijst zijn afgevoerd. Dat zijn er dit jaar
33. Ik heb in de donateurslijst aangegeven van wie we geen machtiging hebben voor automatische incasso.
Wil je alsnog een machtiging afgeven download dan het machtigingsformulier van de website
(www.heliosnieuws.nl). Het formulier vind je onder: over helios/formulier aanmelden donateur. Dit formulier
kan hiervoor gebruikt worden.
Maak je geen gebruik van een machtiging tot automatische incasso, vermeld dan bij betaling altijd je
correspondentienummer.
Eerste termijn leden
De eerste termijn voor het seizoen 2021 dient uiterlijk op 31 januari 2021 op rekeningnummer
NL25INGB0000573325 tnv Kampeerver. Helios te zijn bijgeschreven en is evenals vorig jaar € 850,-. Volgens
het Huishoudelijk Reglement dient het bedrag op 31 januari te zijn bijgeschreven (art 4a) en indien het
staangeld op 31 januari niet is ontvangen wordt aangenomen dat het lid afziet van het plaatsen van een
strandhuisje (art4b).
Medio maart 2021 informeren we jullie wat het te betalen bedrag wordt voor de tweede termijn. In de
begroting van de Gemeente Zandvoort staat een indexpercentage genoemd van 1,6 %. Hiermee zal het
staangeld worden verhoogd. De toeristenbelasting blijft gelijk aan vorig jaar (is in 2020 al flink verhoogd). Ook
wordt aangekondigd dat de parkeerbelasting zal worden verhoogd, alleen is nog niet duidelijk voor wie en met
welk bedrag. Maak je geen gebruik van een machtiging tot automatische incasso vermeld dan bij betaling je
correspondentienummer. Dit nummer is te vinden in de kampindeling. Wil je alsnog een machtiging afgeven
dan kan dat door gebruik te maken van het formulier dat van de website (www.heliosnieuws.nl) kan worden
gedownload. Ga hiervoor naar: over helios/formulier aanmelden donateur. Hier staat ook het
machtigingsformulier voor leden vermeld.
Leden die een jaar overslaan
De leden die een jaar overslaan zijn een bedrag van € 100,- verschuldigd. Uiterlijk op 31 januari 2021 moet dit
bedrag o.v.v. uw correspondentienummer op de rekening van onze Kampeervereniging staan.
Parkeervergunning
De leden en staande donateurs krijgen medio februari een formulier toegestuurd van de Gemeente Zandvoort
voor de aanvraag van een parkeervergunning.
Donatiebedrag
Het donatiebedrag is voor 2021 onveranderd en bedraagt € 21,- en dient uiterlijk 31 januari 2021 te zijn
betaald o.v.v. het correspondentienummer. Bij niet tijdig betalen gaan we er van uit dat je niet langer op de
donateurslijst wilt staan. Op de donateurslijst is te zien wie er nog geen machtiging hebben afgegeven voor
automatische incasso van de jaarlijkse donatie.
Automatische incasso.
De te betalen bedragen (€ 850,- voor leden en € 21,- voor donateurs) worden rond 28 januari afgeschreven.
Zorg ervoor dat tegen die tijd je saldo toereikend is.
Jan Hoekstra

Jubileumfoto's

Beste Heliosvrienden,
In het vorige Heliosnieuws heb ik het verzoek gedaan foto`s op te sturen van Helios jubilea.
Waarom?
Frank Mul is in samenwerking met Janneke Willemse al geruime tijd bezig met het invoeren van een archiefsysteem
waardoor in de toekomst iedereen inzage heeft in artikelen en foto`s die in de loop der tijd in de media zijn
verschenen. Buiten dit media archief is er al een hoop werk verzet bij het aanleggen van een archief waarin het wel
en wee van onze vereniging in woord en beeld is vastgelegd. Honderden pagina`s zijn gearchiveerd. Helaas is er
weinig materiaal van activiteiten die betrekking hebben op de jubilea en dat is jammer. Immers deze mijlpalen gaven
een beeld van de saamhorigheid en eensgezindheid in onze vereniging.
Mijn verzoek herhaal ik hierbij. Doe je best en draag je steentje bij. Zoek nog eens goed, er is nu tijd genoeg en laat
je Heliosgevoelens blijken.
Nog een persoonlijke noot: De familie Dreijer heeft meerdere fototentoonstellingen gehouden op onze festivals.
Misschien is daar nog wat op zolder te vinden.
Hartelijke groeten allemaal,
Fred vd Erf

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

Donateurslijst per 1 januari 2021 (1/8)

Donateurslijst per 1 januari 2021 (2/8)

Donateurslijst per 1 januari 2021 (3/8)

Donateurslijst per 1 januari 2021 (4/8)

Donateurslijst per 1 januari 2021 (5/8)

Donateurslijst per 1 januari 2021 (6/8)

Donateurslijst per 1 januari 2021 (7/8)

Donateurslijst per 1 januari 2021 (8/8)

