Zandvoort aan zee 7-2-2021

Nummer 1, maart 2021
Jaargang 75

COLOFON
Nummer 1, maart 2021- Jaargang 75
Redactie
Redactie: Jorinda Vlaar
redactiehelios@gmail.com
Website: www.heliosnieuws.nl
Illustratie voorblad:
Tim Hoekstra

Bestuur Helios
Voorzitter: Janneke Willlemse
helios.voorzitter@gmail.com
Secretaris: Remco Koppen
Helios.secretariaat@planet.nl
Mient 114, 2141 TE Vijfhuizen
Tel: 023-5631902 of 06-19930880
Penningmeester: Jan Hoekstra
janhelios@ziggo.nl
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:
Leo Dijkstra, Jacqueline Seitz,
Martin Zijlstra, Lisanne Vlaar
Aanspreekpunt Sportcommissie:
Arjan Kunst (741)
sportcommissiehelios@gmail.com

Aanspreekpunt Bar:
Vacant

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 juni 2021 inzenden naar
redactiehelios@gmail.com
Het volgende nummer kunt u in juni2021
verwachten.

Van de Voorzitter
Vorig jaar rond deze tijd verstuurden we regelmatig mails over de situatie rondom corona. De datum waarop
ons strandseizoen zou beginnen, werd steeds verder naar achteren geschoven, tot we plotseling vanaf 1 juni
toch een verkort seizoen van het strand konden genieten. Dit jaar lijkt het erop dat ons seizoen gewoon op de
normale datum kan beginnen. Helios is dit jaar als eerste aan de beurt en dat betekent dat Leen Paap op 6
april de eerste units zal neerzetten. Natuurlijk weet je nooit of corona de komende weken nog roet in het eten
zal gooien, maar we gaan uit van een normale planning. In dit Heliosnieuws vind je het plaatsingsschema en
de data voor de gezamenlijke werkzaamheden.
Omdat we op 23 maart elkaar nog niet levenden lijve kunnen ontmoeten, houden we de jaarvergadering weer
online, via Zoom. De vorige keer verliep dat heel soepel, dus we hopen weer op je (online) aanwezigheid. We
willen onder andere twee aanpassingen van het huishoudelijk reglement aan je voorleggen. De rest van de
agenda vind je verderop in dit krantje.
Onze jarenlange aanvoerder Leo Dijkstra stopt op de jaarvergadering met zijn bestuurswerkzaamheden. Maar
liefst 34 jaar lang was hij voor ons in de weer! Leo, dank je wel voor alle jaren waarin je het voor mij en alle
andere kampeerders altijd weer voor elkaar hebt gekregen om ons een mooi seizoen te bezorgen. We kunnen
het ons bijna niet voorstellen dat onze vaste waarde in het bestuur ermee stopt, maar het is je enorm gegund.
Je bent natuurlijk niet zomaar van ons af. Je eerste afscheid moet maar even digitaal, maar dat doen we
absoluut nog over zodra het kan. En dikke kans dat we nog eens bij je aankloppen, voor een advies of een tip
over een strandkwestie.
We hopen iedereen snel weer te zien, eerst online en daarna op het strand.
Janneke Willemse
Voorzitter K.V. Helios

Federatie-nieuws
Helios vormt samen met KVS, KVA en Voorwaarts de Federatie van Kampeerverenigingen. Via de Federatie
overleggen we over verschillende onderwerpen die voor ons allemaal van belang zijn. Regelmatig overleg ik
namens Helios met de andere leden van de Federatie. We doen veel via mail en spreken elkaar ook veel via
Zoom. Hieronder vind je een aantal actuele Federatieve onderwerpen.
Vorig jaar, toen de coronacrisis uitbrak, hebben de vier voorzitters veel overleg met elkaar gehad. We hebben
op die manier snel een protocol opgesteld met gedragsregels. Dit protocol werd door de Veiligheidsregio
Kennemerland goedgekeurd en niet veel later konden we onder de beschreven voorwaarden naar het strand.
Op 30 juni 2020 stopten zowel de voorzitter (onze eigen Leo Dijkstra) als de secretaris (Hans Wolf) met hun
bestuurstaken. Rob de Haan (Voorwaarts) is de nieuwe voorzitter en in Wilbert van Rossum (KVA) hebben we
onze nieuwe secretaris gevonden. Zij moeten overigens, net als de andere leden van het Federatiebestuur,
nog wel officieel worden benoemd. Daarvoor wordt binnenkort een ALV gehouden.
Een ander punt zijn de toiletunits. De kosten van het onderhoud van de toiletten werden altijd gezamenlijk
gedeeld door de Federatie. Nu sommige toiletgebouwen aan vervanging toe zijn, vinden we het handiger als
iedere vereniging voor zich mag bepalen hoe hiermee om te gaan. De penningmeesters van de vier
verenigingen hebben een gedetailleerd plan opgesteld voor het uit de Federatie halen van de toiletten. Ook dit
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV van de Federatie.
Per 1 januari 2022 wordt de Omgevingswet van kracht. Kort gezegd komt het erop neer dat allerlei
verschillende bestemmingsplannen die nu op en rondom het strand van kracht zijn, allemaal worden
samengevoegd in één groot Omgevingsplan. Recent hadden Bob Harms (penningmeester), Wilbert van
Rossum (secretaris) en ik hierover overleg met de jurist van de gemeente die het Omgevingsplan aan het
voorbereiden is. We hadden hier en daar wat opmerkingen, maar er verandert voor onze strandhuisjes per
saldo weinig aan de huidige situatie. Het Omgevingsplan zal 20 jaar gelden en dat betekent dat we dus nog
een hele tijd mooie zomers aan het strand kunnen doorbrengen.
Daarnaast zijn we met de gemeente in gesprek over de verlenging van de vaststellingsovereenkomst. Daarin
zijn de voorwaarden waarop we op het strand mogen staan en de hoogte van het staangeld vastgelegd.
Janneke Willemse
Voorzitter K.V. Helios

Iedereen veel leesplezier en ik zie jullie op het strand.
Remco Koppen
Secretaris K.V.Helios

Jaarverslag secretariaat seizoen 2020 (1/3)
Zo staan we massaal op de schaatsen en een week later gaat iedereen massaal naar het strand vanwege het
heerlijke lenteweer.
Het weer is grillig en kan zo omslaan in Nederland, dat blijkt maar weer.
Het strand, met het mooie weer denken we gelijk aan het nieuwe seizoen wat rap dichterbij komt maar eerst
moet ik nog een jaarverslag maken van het jaar 2020.
Een bijzonder jaar zullen we maar zeggen…….
Een jaar waarin we, tot ons verdriet, definitief afscheid hebben moeten nemen, door ziekte of zeer plotseling,
van diverse (oud)kampeerders die een bekend gezicht waren op het strand.
We hebben in 2020 afscheid moeten nemen van Piet Honingh, Hans Meilof de man van Simone Tacx, Jan
van de Berg en Loes Amende-van Loveren (oud kampeerders), Romy van Assema (dochter van Debby en
Marcel) en ons aller Truus Valstar.
In mijn jaarverslag van 2019 had ik al Marjolein Kuijper-Meijer vermeld die ons in februari van 2020 was
ontvallen.
Namens het bestuur wil ik alle leden en donateurs sterkte toe wensen die het afgelopen jaar een dierbare
hebben verloren.
Ook wil ik langs deze weg (oud-) leden en donateurs die getroffen zijn door een aandoening of ziekte heel
veel sterkte toewensen (met het herstel).
Mocht het bestuur iets voor u kunnen betekenen, dan kunt u altijd een beroep op ons doen.
Seizoen 2020
Tsja….het seizoen 2020.
Meestal begint het seizoen voor de kampeerders in maart met de Algemene Ledenvergadering in de Zoete
Inval. Dan komt iedereen uit zijn winterslaap en heeft weer zin in het strand. Begin april worden dan de eerste
huisjes naar het strand gebracht.
Alleen, de Algemene Ledenvergadering in maart mocht niet gehouden worden, en de huisjes mochten begin
april niet naar het strand.
Oorzaak u allen bekend, het coronavirus. Een virus dat tot op de dag van vandaag nog steeds rondwaart in
Nederland.
De Federatie ging in overleg met de gemeente Zandvoort en Veiligheidsregio Kennemerland over een
mogelijke plaatsingsdatum.
Protocollen werden geschreven, april en mei gingen voorbij en uiteindelijk kwam het groene licht.
Op 12 juni 2020 gingen de eerste huisjes naar het strand. Voorwaarde was wel dat men zich aan het protocol
hield.
Gelukkig hield eenieder, zo goed als zo kwaad, zich aan de richtlijnen waardoor we toch nog konden genieten
van een verkort warm tot zeer warm zomerseizoen.
Na het inleveren van de paaltjes en het veiligheidsformulier werd het bestuur door de leden verrast met een
bloemetje en een diner-bon (we konden toen nog uit eten en dat hebben we gelukkig maar snel gedaan ook
😊)
Zover mijn kennis gaat kwam het initiatief van Truus Valstar. Onze eigen Truus……al jaren het gezicht als
toiletbeheerder op Zuid. Samen met Willem.
En dat had nog jaren zo moeten zijn. Alleen laat het leven zich niet voorspellen en moesten we 1 december
definitief afscheid nemen van Truus.
Persoonlijk zag ik Truus als onze volgende tante Frans, of was het nou tante Franz? Anyway, Truus, of
Willem, kwam gelukkig niet met de waterslang onder de deuren door om duidelijk te maken dat je op moest
schieten.
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Het is voor mij, en waarschijnlijk ook voor onze oudere (oud) kampeerders een beetje nostalgie, maar toen ik
het vreselijke bericht over Truus ontving moest ik daar wel aan denken.
We gaan Truus ontzettend missen binnen onze vereniging en niet alleen vanwege de toiletten.
Sport
Vanwege het coronavirus mochten er geen activiteiten plaatsvinden dus hier kan ik heel kort over zijn.
Wij hopen dat er in 2021 wel weer ruimte is voor activiteiten maar dat is nog heel onzeker en afhankelijk van
de maatregelen die de regering neemt.
Bestuurlijke zaken
In 2020 bestond het bestuur uit de volgende samenstelling:
Janneke Willemse (Voorzitter)
Jan Hoekstra (Interim penningmeester)
Remco Koppen (Secretaris)
Martin Zijlstra (Technische zaken)
Leo Dijkstra (Voorzitter Federatie, gestopt als voorzitter Federatie op 30 juni 2020)
Jacqueline Seitz
Lisanne Vlaar
Ook in 2020 deed Pleun Schimmelpennink de ledenadministratie en daarmee is ze een welkome
ondersteuning voor het bestuur.
Het Bestuur zal er in 2021 iets anders uitzien:
Janneke Willemse (Voorzitter)
Jan Hoekstra (Interim penningmeester)
Remco Koppen (Secretaris)
Martin Zijlstra (Technische zaken)
Jacqueline Seitz (Algemeen Bestuurslid)
Lisanne Vlaar (Algemeen Bestuurslid)
U mist in dit rijtje de naam van Leo Dijkstra.
Leo had een jaar eerder al aangekondigd te stoppen als voorzitter van de Federatie en is per 30 juni 2020 dan
ook daadwerkelijk gestopt.
Ook had Leo al eerder aangegeven te willen stoppen als bestuurslid binnen het bestuur van K.V.Helios.
En dat moment is nu daar.
Het moment dat Leo het rustiger aan wil gaan doen.
En met recht.
Leo heeft de afgelopen jaren, decennia denk ik wel, ontzettend veel betekend voor de vereniging en voor de
Federatie maar nu is het genoeg.
Alleen viel een leuk afscheid van de Federatie in het water en ook bij dit afscheid kunnen we Leo niet in het
zonnetje zetten, wat hij natuurlijk wel verdient.
Ik denk na 10 jaar een beetje te weten hoe Leo hierover denkt (het zij zo, het is niet anders) maar leuk is het
niet. Het zal een keer ingehaald moeten worden en dan drinken we er met z’n allen een borrel op. Hopelijk nog
tijdens het komend seizoen, we gaan het zien.
Leo, langs deze weg ontzettend bedankt voor alle jaren. Je kennis is gelukkig niet weg dus best kans dat we
zo af en toe toch nog even aan je deur rammelen 😊
Het bestuur gaat door maar het zal even anders zijn.
Wat ook anders ging afgelopen jaar was de Algemene Ledenvergadering. Na diverse malen deze uitgesteld te
hebben werd deze wel gehouden op 20 oktober 2020 en wel via Zoom.
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Voor het eerst dat deze digitaal gehouden werd, maar het was goed te doen en zo konden we het boekjaar
2019 toch afsluiten.
Ook de bestuursvergaderingen werden via Zoom gehouden. Minder gezellig, maar zo konden lopende zaken
toch besproken en afgehandeld worden.
Bestuursvergaderingen vinden gemiddeld eens per 6 weken plaats.
Totaal aantal vergaderingen van het bestuur in het seizoen 2020 waren er 8 en dat in coronatijd met aantal
spoed overleggen.
We hadden genoeg te doen en ook komend jaar liggen er wat uitdagingen als daar zijn:
- Nieuwe toiletbeheerders/schoonmakers op Noord.
- Zoektocht naar nieuwe barcommissie
- Formule 1
- Federatie
- Vaststellingsovereenkomst met de gemeente Zandvoort
En alles wat daar nog bij komt. Genoeg te doen dus.
Tot zover de bestuurlijke zaken.
Heb ik nog meer te melden over 2020?
Nou, eigenlijk nog één ding aangaande de Federatie.
Afgelopen jaar was nogal een turbulent jaar binnen de Federatie en daar wil ik toch wat kort over kwijt.
Waarom? Omdat sommige kampeerders ook informatie lezen op de sites van onze zusterverenigingen.
Informatie die soms wat nuance behoeft maar die daar niet wordt verteld waardoor bestuursleden van de
Federatie in een verkeerd daglicht werden en worden geplaatst. Zo werd bijvoorbeeld op de website van een
van de verenigingen gesteld dat er zaken werden achtergehouden, wat vanzelfsprekend niet het geval is.
In de eerste helft van 2020 kwam er een nieuwe samenstelling van het Federatiebestuur en dat zorgde ervoor
dat de samenwerking op z'n zachtst gezegd niet altijd even soepel verliep
Zoals eerder vermeld had Leo een jaar eerder al aangekondigd te stoppen als voorzitter van de Federatie,
maar ook de secretaris Hans Wolf stopte er per 30 juni 2020 mee.
Vervolgens werd besloten dat de voorzitters van de vier verenigingen voorlopig de lopende zaken afhandelen
voor de Federatie.
Inmiddels is een nieuwe secretaris voor de Federatie aangesteld
Er dient officieel een nieuw Federatiebestuur gekozen te worden en dat proces is nu gaande.
Wordt dus vervolgd.
Zo, ik ben er volgens mij nu wel doorheen.
Iedereen veel leesplezier en ik zie jullie op het strand.
Remco Koppen
Secretaris K.V.Helios

Aan alles komt een eind
In 1986 werd ik gevraagd of ik even bij het bestuur wilde langskomen.
Aan de tafel zaten Jim Grootveld (als penningmeester en Carla Bakker (als voorzitter). Hun vraag was of ik
voorzitter wilde worden. Na mijn instemming heb ik een jaar meegelopen binnen het bestuur en op de
jaarvergadering van 1987 aangenomen als voorzitter.
Na 27 jaar als voorzitter bij Helios in functie te zijn geweest trad ik in 2014 af. Mij werd gevraagd of ik nog wel
een paar jaar in het bestuur wilde blijven.
Nu in 2021 zal ik op de digitale jaarvergadering, na 34 jaar, afscheid nemen van het bestuur.
Ik heb het bestuurswerk altijd met veel plezier gedaan mede door een fantastische groep medebestuurders.
Ik had het geluk dat bestuurders bij Helios lang blijven zitten, 4 penningmeesters en 4 secretarissen in zo’n
lange tijd zegt genoeg.
Nu is het mooi geweest. Helemaal niets doen binnen de vereniging zal niet gebeuren, ik zal nog helpen
uitzetten, kampcontrole en de douchemuntjes beheren.
Iedereen bedankt voor de samenwerking en het in mij gestelde vertrouwen.
Tot hopelijk snel op het strand,
Leo Dijkstra

Hallo allemaal,
Na lang denken en vele ja en nee, hebben Marja en ik na 72 jaar toch besloten (met veel verdriet) om te
stoppen met het strand.
Onze lichamen gaven aan dat wij niet meer verder konden gaan met sjouwen, bouwen, afbreken en in de
winter repareren.
In januari kreeg ik ook nog te horen dat ik darmkanker had wat uitgelopen is in een tijdelijk stoma van 3 tot 6
maanden waar ik daarna weer onder het mes moet i.v.m. verwijdering stoma. Verder ben ik weer helemaal
schoon.
Wij hebben ons bouwhuisje kunnen verkopen aan donateurs en hopen dat zij, ondanks de leeftijd van het
huisje, 62 jr, hier nog een aantal jaren van mogen genieten.
Ik hoop 20 april aanwezig te zijn bij het opbouwen om toch nog evt. wat aanwijzingen te geven en ook gelijk
wat strandfamilie te ontmoeten.
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de gezelligheid die zij brachten tijdens de zondagmiddag borrel. Ik heb
het samen met Jan Mars altijd met heel veel plezier gedaan.
Marja en ik komen zeker in de zomer naar het strand, want gelijk in 1x loslaten is toch wel erg moeilijk.
Het bestuur willen wij bedanken voor alle jaren inzet om het bij de vele instanties goed voor elkaar te krijgen,
zodat wij kampeerders, met veel plezier van de zomer konden genieten. BEDANKT.
Voor alle kampeerders, geniet zolang het kan, dan kan je met een prachtig gevoel en veel warme
herinneringen achterom kijken. En hou samen het HELIOSFAMILIE gevoel in leven.
Heel veel lieve groetjes en hopelijk komen wij elkaar vast nog tegen van de zomer.
Marja en Wim Barendse,
Huisje Nr. 656
Midden.

Voorstel tot wijzigingen Huishoudelijk Reglement
Het bestuur stelt voor om de volgende wijzigingen door te voeren in het Huishoudelijk Reglement:

Voorstel 1: opnemen van de volgende tekst in artikel 7:
Voorstel tekst:
Lid m: Het donateurschap kan bij overlijden van een donateur worden voortgezet door de echtgenoot,
echtgenote, partner bij geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract op vertoon van een notariële acte.
Lid n: Bij echtscheiding kan het donateurschap worden voortgezet door degene aan wie het donateurschap is
toegewezen door de wettelijke instanties of op vertoon van een notariële acte.
Reden:
Het bestuur ziet feitelijk geen verschil met artikel 6 uit het Huishoudelijk Reglement en is van mening dat wat
voor het lidmaatschap telt ook op gaat voor het donateurschap

Voorstel 2: opnemen van aanvullende tekst in artikel 23 lid g:
Voorstel tekst:
Bij afwezigheid van kampeerder mogen er geen losse obstakels op het talud aanwezig zijn die een gevaar
vormen voor de veiligheid van de strandhuisjes en/of een gevaar vormen voor hulpverleners.
Bij afwezigheid van de kampeerder dient er op het talud een vrije doorgang te zijn van minimaal 2 meter voor
hulpverleners gerekend vanaf het huisje.
Binnen deze 2 meter mogen er geen obstakels zijn die hulpverleners kunnen hinderen bij het uitvoeren van
hun werk.
Reden:
Het bestuur constateert dat kampeerders bij afwezigheid spullen niet opruimen of aan de kant zetten welke
een gevaar kunnen vormen voor de huisjes of voor de doorgang van hulpverleners.
Het bestuur ziet hierin een serieus veiligheidsaspect.

Bovenstaande voorstellen worden op de Algemene Ledenvergadering van 2021 ter stemming gebracht.
Reactie op de voorgestelde tekst c.q. wijzigingen kunt u tot 15 maart 2021 sturen naar:
helios.secretariaat@planet.nl
Namens het bestuur
Remco Koppen
Secretaris K.V.Helios

Algemene ledenvergadering 2021

Dinsdag 23 maart 2021
Digitaal via Zoom
Aanvang: 20.00 uur
De Algemene ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden, welke ook stemrecht hebben, en geplaatste
donateurs, welke geen stemrecht hebben.

Agenda
1 - Opening Voorzitter.
2 - Ingekomen en uitgaande brieven e.d.
3 - Jaarverslag secretaris.
4 - Verslag kascommissie.
5 - Verkiezing kascommissie.
6 - Financieel verslag 2020 en begroting 2021.
7 - Aanname nieuwe leden.
8 - Voorstel wijzigen Huishoudelijk Reglement
9 - Bestuursmededelingen.
10 - Vragen?
11 - Sluiting vergadering.

Voorstel tot aanname nieuwe leden K.V. Helios in 2021
Het bestuur draagt langs deze weg de volgende donateurs voor, voor het lidmaatschap van K.V.Helios.
Volgnummer en correspondentienummer per 01-01-2021
Volgnr. Corr.nr
334
1327 Wilco Vink
352
1530 Lars Sies
353
1532 Werner Toonk
Het beleid van het bestuur is in principe om jaarlijks net zoveel leden aan te nemen als dat er leden hebben
opgezegd.
Vier leden hebben hun lidmaatschap opgezegd te weten:
Verhoeven, J
Hirs, M
Boeree-Vermeeren, M
Bloos, GB
Het bestuur is voornemens om in 2021 in totaal 3 nieuwe leden aan te nemen.
Dit vanwege een extra benodigde plaats voor een tweede toiletbeheerder/schoonmaker voor toilet unit F
(Noord)
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

Definitief plaatsingsschema 2021
In deze editie van het Heliosnieuws vindt u het definitieve plaatsingsschema 2021.
Er hebben uiteraard nog wat kleine mutaties in het plaatsingsschema plaats gevonden ten opzichte van het
concept zoals deze gepubliceerd was in het HeliosNieuws van december.
Onderstaand vindt u de geplaatste donateurs in 2021:
Correspondentie.nr.
93
102
172
542
1171
1432
1467
1327
1530
1532
1536
1558
1499
1699
1720

Jasper Hoekstra
Wim Jonker
Nick Tersteege
Roy Kuijper
Zola Jonker
Priscilla Vos
Willemijn Cerutti
Wilco Vink
Lars Sies
Werner Toonk
Anne Claus Peetoom
Patrick en Mandy Berg
Michiel Lijnsvelt
Diederik Blomhert
Ton en Femmie van Rijn

Plaats 2021
628
626
772
692
742
746
740
622
610
616
784
736
680
708
706

Vanwege emigratie naar Portugal van de fam. de Kroon moest het bestuur plotseling op zoek naar twee
nieuwe parttime toiletbeheerders/schoonmakers voor Noord in plaats van één.
In eerste instantie had het bestuur de familie v Rijn bereid gevonden om samen met de familie de Kroon op
parttimebasis de toiletten te gaan doen echter door de emigratieplannen van de familie de Kroon moest het
bestuur snel doorschakelen naar nog een nieuwe parttime toiletbeheerder.
Het bestuur heeft Diederik Blomhert bereid gevonden om de taak samen met de familie v Rijn uit te voeren
voor vooralsnog alleen het jaar 2021.
Na het seizoen zal er een evaluatie volgen of de samenwerking wordt voortgezet of dat het bestuur weer
teruggrijpt op één toiletbeheerder/toiletschoonmaker.
Het bestuur wil langs deze weg de familie de Kroon bedanken voor hun bijdrage aan de vereniging de
afgelopen twee jaar en wenst ze veel succes en geluk toe met hun emigratieplannen.
Uw aandacht voor het volgende:
Het plaatsingsschema wordt gebruikt bij het uitzetten van de pvc-paaltjes. Deze pvc-paaltjes staan in een
zodanige lijn dat alle huisjes aan de voorkant op één lijn komen te staan, de rooilijn genoemd.
Let erop dat bij het plaatsen van uw huisje de voorkant op de rooilijn staat zodat alle huisjes aan de voorkant
in één lijn komen te staan.
De beste manier om dit te doen is om een touwtje te trekken tussen uw beider buren en dit touwtje aan te
houden bij het plaatsen/bouwen van uw huisje.
De pvc-paaltjes dienen in het seizoen ingeleverd te worden bij de verenigingstent op de aangekondigde datum
in het HeliosNieuws.
LET DUS OP UW PAALTJES EN RAAK ZE NIET KWIJT!

Waterleiding:
Vorig jaar zijn kampeerders hun waterleiding in gaan graven terwijl de vrachtwagens nog bezig waren met het
vervoeren van huisjes binnen de vereniging.
Hierdoor werden er geulen geschept die een onverwachts gevaar opleverden voor de vrachtwagens met een
huisje erop, die door deze slecht dichtgegooide geulen alle kanten werden opgeslingerd.
Zelfs zodanig dat, als gevolg hiervan, sommige kampeerders schade hebben opgelopen.
Ik verzoek iedereen dan ook te WACHTEN met het ingraven van uw waterleiding totdat de vrachtwagens niet
meer rijden.
Nu weet ik dat de schep in uw handen brandt.
Waarom ligt de waterleiding er nog niet??
Dan regelen we het zelf toch wel even!
Mocht dit nu op u van toepassing zijn?
Bedenk dan dat er een waterleidingcommissie is die de waterleiding correct uitrolt en aansluit.
Mocht dat dan gebeurd zijn en u wil als een gek gaan graven, de schep brandt namelijk nog steeds in uw
handen, mocht dat het geval zijn, en mocht u ondanks bovenstaand verzoek tóch uw waterleiding in gaan
graven, zorg er dan voor dat de geul die u maakt goed dicht en aangestampt is zodat de vrachtwagens hier
geen hinder van ondervinden.
Namens het bestuur
R. Koppen
Secretaris K.V. Helios

Jaarrekening 2020 en begroting 2021
De cijfers over 2020 zijn sterk beïnvloed door de gevolgen van de corona uitbraak.
Allereerst konden we pas vanaf 1 juni naar het strand, hetgeen anderhalve maand korter is dan normaal. De
Gemeente heeft voor deze periode 50% van het staangeld kwijt gescholden. Er loopt via de federatie
nog een bezwaarschrift met het verzoek 100% kwijt te schelden voor deze periode.
De verenigingstent is wel opgezet maar kon het hele seizoen niet gebruikt worden. Ook de (federatieve)
sportevenementen konden geen doorgang vinden.
We hebben leden de mogelijkheid geboden i.v.m. de corona uitbraak alsnog over te slaan. 26 leden hebben
van die mogelijkheid gebruik gemaakt en we hebben nog 10 plekken met donateurs op kunnen vullen.
Dus dit jaar maar 160 geplaatste huisjes i.p.v. 176.
Doordat er niet of nauwelijks kon worden gereisd was het extra druk op de stranden. Met als gevolg
een enorme toename (146) van het aantal donateurs.
Resultaat 2020
Al met al is toch nog een positief resultaat behaald van ruim € 6.000,-.
In de toelichting op de jaarrekening worden de verschillen t.o.v. de begroting en voorgaande jaren nader
toegelicht.
Het bestuur stelt voor om van het resultaat € 6.000,- extra toe te voegen aan de voorziening voor de vervanging
van de toiletunits.
De toiletunits zijn binnen afzienbare tijd aan vervanging c.q. grondige renovatie toe. De units zijn vanaf 1 januari
2021 eigendom van onze vereniging. Concrete plannen voor vervanging of grondige renovatie zijn nog niet
gemaakt.
Het resterende bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Winst en verliesrekening 2020 (1/4)

Winst- en verliesrekening 2020 (2/4)

Winst- en verliesrekening 2020 (3/4)

Winst- en verliesrekening 2020 (4/4)

Balans per 31 december 2020

Toelichting op de balans 2020

Begroting 2021

Toelichting begroting 2021 (1/4)

Toelichting begroting 2021 (2/4)

Toelichting begroting 2021 (3/4)

Toelichting begroting 2021 (4/4)

Werkzaamheden seizoen 2021

AFLADEN STRO OP HET STRAND: DONDERDAG 8 APRIL 18.00 uur Boulevard afgang zuid o.l.v. : R. JONKER
P. Tramper 619 – T. Hoekstra 667 – A. van Sutphen 676 – D. Boeser 686 – Hoorns 690 – D. During 761
RINGLEIDING PLAATSEN BOVENRIJ: ZONDAG 11 APRIL 11.00 uur
Noord : B .Maier 746 - B. Vlaar 768 – W. Roosendaal 786
Midden : J. Mars 664 – T. Seitz 694 – F. Nieman 700
Zuid
: A. van de Pluijm 634 – P. Vaumont 648 – W .Valstar 652
RINGLEIDING PLAATSEN BENEDENRIJ: ZATERDAG 17 APRIL 11.00 uur
Noord : L. Mak 765 – J. Volwater 777 – R . Jonker 779
Midden : F. Tersteege 693 – F. Wedekind 701 – R .de Dalie 705
Zuid
: T. Hop 625 – P. Grootveld 640 – J. Grootveld 650
WERKZAAMHEDEN OP HET STRAND: ZATERDAG 17 APRIL 12.00 uur VER.TENT (schep meenemen)
o.l.v. M. Grootveld 688
E van Ingen 603 - S. Harzer 605 – van Breemen 611 – R. Jonker 617 - P. Hillege 618 – D. Linthorst 661 – R.During
678 - G. Ruiter 689 – N. Bakker 726 – S. Dreijer 739 – J. van de Velde 757
STRO PLANTEN TOILETCONTAINERS: ZONDAG 18 APRIL 12.00 uur (melden in de ver. tent)
Stro planten: L. Snijders 606 – T .Werd 646 – E. Tersteege 731- M. Schaeffer 748 - G. Smits 774
Vlonders leggen: J. Hoekstra 628 - R. Kuijper 692 - S. Bakker 744 - F. Dreijer 751 (schep meenemen)

SCHOONMAKEN EN INRUIMEN V/D VER. TENT: ZONDAG 25 April 12.00 uur (emmer/schoonmaak spullen)
o.l.v. Barploeg
M. Troost 637 - de Jager 643 – E. Grootveld 651 – V. Kluit 683 – J. Nieuwhoff 696 – J. Koppen 698 – A.L. van Eerde
704 - de Lange 709 – H. Muller 717 – J. de Jager 753 – R.Sluijzer 781

AFWERKEN TOILETCONTAINERS: ZONDAG 2 MEI 12.00 uur (melden in de verenigingstent)
LET OP: als de loopplanken nog niet geplaatst zijn wordt het ZONDAG 9 MEI OM 12.00 UUR !!!
W.Vink 622 – W. Toonk 616 – S. M. Dijkstra 733 - W. Cerutti 740 – Z. Jonker 742 - P. Vos 746 – Driesen 752

SCHOONMAKEN EN OPRUIMEN V/D VER. TENT: ZONDAG 22 AUGUSTUS 12.00 uur
o.l.v. Barploeg
W. Jonker 626 - R. Bloos 639 – J. Mul 645 – M. Lijnsvelt 680 - Oudeweetering 713 – Honingh-Soetens 715 – B. Ikelaar
718 – J. Tier 721 - van Leeuwen- Winter 728
OPRUIMEN RONDOM DE VER. TENT: ZONDAG 22 AUGUSTUS 14.00 uur
C. Ruigrok 624 – A. Pietersen-Hop 613 – M. Deen 727 – J. van As 729 – R. Geestman 732 – F. van As 767 - R. v/d
Horst 769 – M. Faile 771

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 het volgend seizoen de werkplicht
alsnog voldoen.

Regels werkzaamheden seizoen 2021
Het bestuur heeft het kampeerseizoen opgedeeld in vier periodes.
In drie periodes mogen er werkzaamheden verricht worden.
In één periode, van zaterdag 10 juli 2021 t/m vrijdag 20 augustus 2021, mogen er helemaal geen werkzaamheden aan of rondom de unit/huisjes verricht worden.
U wordt dringend verzocht om u aan onderstaande regels te houden:
Periode t/m vrijdag 21 mei 2021:
Grote werkzaamheden aan huisjes met gebruik van elektrische apparatuur als zijnde schuurmachines etc. zijn
T/M vrijdag 21 mei 2021 van maandag t/m zondag toegestaan.

Periode zaterdag 22 mei t/m vrijdag 9 juli 2021
Vanaf zaterdag 22 mei 2021 tot vrijdag 9 juli 2021 (begin zomer vakantie Regio Noord) van maandag t/m vrijdag
zijn schilderwerkzaamheden en/of kleine werkzaamheden, zonder gebruik van elektrische apparatuur, aan
huisjes toegestaan.
Op ZATERDAG en ZONDAG en op Feestdagen zijn GEEN werkzaamheden toegestaan!
Periode zaterdag 10 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021
Vanaf zaterdag 10 juli 2021 t/m vrijdag 20 augustus 2021 zijn er GEEN werkzaamheden aan en rondom de
huisjes toegestaan.

Periode zaterdag 21 augustus 2021
Vanaf zaterdag 21 augustus 2021 zijn alle werkzaamheden weer toegestaan.
De periode van werkzaamheden in de zomervakanties wordt jaarlijks aangepast.
Namens het bestuur
R. Koppen
Secretaris K.V. Helios

Transport van units naar het strand.
Mogelijkheid van betaling aan gebroeders Paap 2021.
Wanneer men de kosten van het transport van uw unit liever overmaakt i.p.v. het verschuldigde bedrag ter
plaatste te overhandigen is dit mogelijk onder de volgende voorwaarde:
Vóór 1 april
Het verschuldigde bedrag dient vóór 1 april 2021 overgemaakt te zijn naar de rekening van Gebr. Paap.
Wanneer u het verschuldigde bedrag vóór 1 april 2021 overmaakt heeft Paap een actuele lijst van betalingen
op het moment van rijden.
In april 2021 is het verschuldigde bedrag voor units: € 365
Dit kunt u overmaken naar:
NL 19 RABO 0326 33 83 65 t.n.v. Gebr. Paap
Onder vermelding van vereniging, naam en huisjes-nummer.
Ná 1 april:
Wanneer u het verschuldigde bedrag niet vóór 1 april heeft overgemaakt dient u op het strand ter plaatse met
cashgeld te betalen.
Namens het bestuur,
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

Mededeling Gebroeders Paap aangaande transportverzekering units/containers
In de Nederlandse ( Europese ) wetgeving staat dat de Vervoerder zich alleen voor wat hij voor derde
vervoerd per kilogram kan ( MOET ) verzekeren maar dat ten alle tijden de eigenaar van het gene wat
vervoerd wordt zichzelf moet verzekeren.
Leen Paap had, met nog een enkele andere vervoerder, jarenlang in uitzondering een extra verzekering die
het wat de Units / Containers betrof geheel verzekerde.
Vanwege de Algemene Vervoers-Condities (AVC) regelgeving is de extra verzekering die Leen Paap had niet
meer toegestaan en dient Leen Paap zich aan de AVC te houden.
Concreet houdt dit in dat elke transporteur, dus ook Paap, een verplichte, wettelijke verzekering van € 3.40 per
kilo vervoer (voor geïnteresseerden: dit is op basis van een zogenaamd Protocol van de Algemene VervoersCondities AVC) heeft.
Voorbeeld: weegt je huisje bv 5000 kilo en wordt deze bij vervoer total loss verklaard, dan is deze verzekerd
voor zo`n € 17.000.
Tot nu toe had Paap, voor eigen rekening een extra verzekering bovenop die € 3.40 per kilo vervoer gesloten,
maar volgens nieuwe EU-regels mag zo`n extra verzekering dus alleen worden gesloten door de eigenaar van
wat vervoerd wordt.
Dat zijn wij, de huisjes-bezitters en niet Leen Paap.
Ook breng ik u de tekst van het formulier welke u ondertekent voor of na het transport onder de aandacht:
Ondergetekende is hierbij medegedeeld dat geen aansprakelijkheid aanvaard wordt voor schade tijdens de
opslag van haar/zijn strandhuisje met toebehoren. Mocht er toch iets gebeuren zoals bijvoorbeeld brand of iets
dergelijks zult u zelf de resten van uw huisje moeten laten verwijderen plus zo nodig de grond waarop u staat
moeten laten reinigen.
Ondergetekende wordt geacht haar/zich zelf daarvoor te hebben verzekerd omdat het hier gaat om
onbewaakte stalling op eigen risico.
Wees u er dus van bewust dat de kosten voor u zijn wanneer er op het opslagterrein iets gebeurd waarbij uw
unit is betrokken.
Mocht u niet verzekerd zijn en behoefte hebben aan een aanvullende verzekering dan dient u contact op te
nemen met een verzekeringsmaatschappij.
De Federatie heeft informatie ingewonnen aangaande een strandhuis verzekering bij Heilbron assurantiën.
Deze bieden een verzekering aan die zij onderbrengen bij Marsh B.V.
Mocht u interesse hebben dan kunt u contact opnemen met Madelon de Wagt, zie onderstaande offerte en
tekst die de Federatie heeft ontvangen.
Namens het bestuur
Remco Koppen
Secretaris K.V. Helios

Premiestelling strandhuisjes:
Uitgebreide dekking: 1% over het verzekerd bedrag. De dekking hiervan staat omschreven in artikel 7.1.
Eigen risico € 250,00 zaken op het strand
Eigen risico € 500,00 zaken in winterberging
All Risks : 1,70 % over het verzekerd bedrag (dekking opkomend zeewater uitgesloten). De dekking hiervan staat
omschreven in artikel 7.2.
∙
Eigen risico € 250,00 zaken op het strand
∙
Eigen risico € 500,00 zaken in winterberging
Wel meeverzekerd onder de all risks dekking en niet onder de uitgebreide dekking:
7.2.3 Breken van ruiten
Het breken van ruiten in ramen en deuren in buitengevels, windschermen e.d..
Niet gedekt is breuk door eigen gebrek van glas in lood en draadglas.
7.2.4 Andere van buitenkomende onheilen
Alle (andere) van buitenkomende onheilen echter met uitsluiting van schade of verlies door diefstal of vermissing
zonder inbraak, zoals omschreven in artikel 7.2.10.
Schade of verlies door diefstal of vermissing zonder inbraak is wel verzekerd indien redelijkerwijs kan worden
aangenomen dat die een gevolg is van of heeft plaats gevonden bij gelegenheid van een ander
gevaar/gebeurtenis waartegen deze verzekering dekking geeft.
Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn. Voor vragen kunt u contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
Madelon de Wagt binnendienstadviseur
Aanwezig: ma-di-do
t: 0251 290 907

TRANSPORT, SHOVEL
& HANDELSONDERNEMING
Gebroeders

P A A P
MAX PLANCKSTRAAT 17
2041 CX ZANDVOORT
Tel: 023–5718395 of 023–5713259

OOK VOOR VERVOER & OPSLAG
VAN UW TENTHUISJE
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