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

Van de Voorzitter
Afgelopen zomer was een vreemd seizoen. Ik ben niet de enige die er zo over denkt, ik heb het van meerdere
kampeerders gehoord. De zomer van 2021 voelde voor velen als een kort seizoen. Terwijl we vorig jaar een
verkort seizoen hadden i.v.m. corona, leek dat seizoen eindeloos te duren.
Misschien kwam het wel door het weer dat het seizoen dit jaar toch voorbijvloog. We hadden heel veel regen,
maar toch ook prachtige dagen in juni, toen er minder mensen aanwezig waren op het strand.
De Formule 1 leverde van tevoren irritatie op over het (onduidelijke) parkeren, maar werd uiteindelijk een mooi
spektakel waarvan we als kampeerders ook hebben kunnen genieten. In de evaluatie met DGP bespreken we
natuurlijk wel de kritiek op de parkeersituatie, zodat het hopelijk volgend jaar nog beter verloopt.
In dit krantje vind je onder andere het concept plaatsingsschema voor 2022. Lees goed de regels en deadlines
voor het indienen van een verzoek. Ben je donateur met nummer 501 of hoger? Dan weten we nu al dat we je
volgend jaar geen plek kunnen aanbieden. Want ondanks de regen, de F1 en het vreemde seizoen, blijft
kamperen bij Helios mateloos populair. Het is dan ook een fantastische club!
Janneke Willemse
Voorzitter K.V. Helios

Mededeling van het bestuur
Graag vraagt het bestuur uw aandacht voor het volgende:
Het bestuur wijst alle leden en donateurs erop die een nieuwe unit bouwen, of laten bouwen, zich bij het
bouwen van een nieuwe unit te houden aan de vaststellingsovereenkomst van de Gemeente Zandvoort en
aan de regels uit het Huishoudelijk Reglement.
Mocht u twijfels hebben over of iets is toegestaan, of niet, neem dan contact op met het bestuur d.m.v. het
sturen van een mail naar het secretariaat. Dit om te voorkomen dat u achteraf aanpassingen moet uitvoeren
aan uw nieuwe unit met alle gevolgen van dien.
Het is het bestuur opgevallen dat kampeerders tegen hun huisje aan kisten/kasten plaatsen, waarbij de
maximale lengte van 7.20m wordt overschreden. Dit is niet toegestaan.
Steeds vaker blijkt dat kampeerders de grenzen op zoeken van wat is toegestaan en wat niet is toegestaan.
Hierbij zie je ook kopieer gedrag, want als de één het mag dan mag ik het ook.
Zo drijven we steeds verder af van de regels die wij met z’n allen hebben afgesproken, maar die ons ook
worden opgelegd door de Gemeente Zandvoort.
Het bestuur zal dan ook in 2022 hier extra op controleren.
Namens het bestuur
R. 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

Gezocht
Toiletbeheerder/schoonmaker Helios Zuid vanaf seizoen 2022.
Wie zoeken wij:
Iemand die dagelijks, minimaal 2 keer per dag, de toiletten en doucheruimtes schoonmaakt en houdt in de
periode begin april t/m september.
U dient dus in deze periode dagelijks beschikbaar te zijn om de toiletunit schoon te maken en te houden.
Wat kunnen wij u bieden:
Een staanplaats voor het seizoen 2022 in de buurt van de toiletunit op het strand.
Indien dit wederzijds bevalt wellicht voor meerdere jaren.
Voor donateurs geldt ongeacht uw donateursnummer.
De wachttijd voor een staanplaats is op dit moment minstens 10 jaar.
Onkostenvergoeding.
Iemand die u uitlegt wat er van u wordt verwacht.
U dient zelf te zorgen voor:
Een strandhuisje.
Aan begin van het seizoen het opbouwen van uw strandhuisje
Aan eind van het seizoen het afbreken van uw strandhuisje, en afvoeren van het strand
Het netjes onderhouden van uw staanplaats en omgeving.
En vooral tijd hebben om de schoonmaak uit te voeren.
DUS:
Mocht u ook willen genieten van deze prachtige zonsondergang
Houdt u van het strand?
Houdt u van de zon?
Houdt u van gezelligheid?
EN HET MEEST BELANGRIJKE:
HEEFT U TIJD EN ZIN OM DIT TE GAAN DOEN?!?
Meldt u dan aan vóór 15 november 2021 d.m.v. een mail te sturen naar: helios.secretariaat@planet.nl t.n.v.
Remco Koppen secretaris K.V. Helios

Begeleidend schrijven concept plaatsingsschema 2022
Leden:
In dit Heliosblaadje vindt u het CONCEPT plaatsingsschema voor 2022. Diverse leden hebben een verzoek
ingediend voor een andere staanplaats.
Sommige kunnen gehonoreerd worden, en sommige niet. Simpelweg doordat er geen plek vrijkomt op de
gewenste plaats. Voornamelijk gaat het hier om een plekken op de benedenrij.
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 2022 heeft kunnen inzien.
Naar aanleiding daarvan, en aan de hand van de ingediende verzoeken, heb ik al een aantal leden kunnen
plaatsen op de door hun aangevraagde plek.
Daardoor zijn enkele plaatsen beschikbaar gekomen die in juni nog niet beschikbaar waren. Welke dat zijn
kunt u zelf zien in het concept plaatsingsschema.
Verzoeken die het bestuur, vanwege de logistiek, niet meer kan accommoderen in 2022 worden
doorgeschoven naar het jaar 2023. kunt een verzoek voor een andere plaats indienen tot 21 november
2021. Dit is een andere datum dan voorgaande jaren dus let op dat u uw verzoek op tijd door geeft.
Verzoeken die na 21 november 2021 binnen komen worden niet meer in behandeling genomen voor het jaar
2022.
Zouden alle kampeerders die in 2022 met een nieuwe unit komen Leen Paap hierover willen informeren!
Aanvragen voor een staanplaats door donateurs met donateurs-/volgnummer 500 en lager (note: 1 =
laag, 500=hoog)
Alleen donateurs met een donateurs-/volgnummer lager dan 500 kunnen een staanplaats aanvragen voor het
seizoen 2022.
Aanvragen door donateurs voor een staanplaats in het seizoen 2022 kunnen gedaan worden tot 1 november
2021 d.m.v. het sturen van een mail naar helios.secretariaat@planet.nl.
Vermeld in uw verzoek uw correspondentienummer, zodat ik uw donateurs-/volgnummer makkelijker terug
kan vinden.
Zie voor uw donateurs-/volgnummer en correspondentienummer het HeliosNieuws van juni 2021. (Dit vindt u
ook via heliosnieuws.nl/krantjes.)
Verzoeken die na 1 november 2021 binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.
Let op, dit is anders dan voorgaande jaren. Zie hiervoor ook het HeliosNieuws van juni 2021
Aanvragen voor een staanplaats door donateurs met donateurs-/volgnummer 501 en hoger:
Donateurs met een donateurs-/volgnummer 501 en hoger (note: 1 = laag, 500+ = hoog) hoeven geen
aanvraag in te dienen.
Gezien de vele aanvragen die ik al heb mogen ontvangen kan ik nu al zeggen dat ik voor donateurs met
volgnummer 501 en hoger sowieso geen plek heb in seizoen 2022.
Plaatsingsprocedure donateurs:
Op de lege plekken in het concept, aangeduid als “vrij beschikbaar” of als “alleen beschikbaar voor 2022”,
kunnen eerst de leden een verzoek indienen indien men daar wenst te staan.
Op de plaatsen die overblijven nadat leden geplaatst/herplaatst zijn worden donateurs geplaatst die een
verzoek voor een staanplaats hebben ingediend.
Deze donateurs worden geplaatst op basis van hun donateurs-/volgnummer, waarbij de donateur die een
aanvraag heeft ingediend met het laagste donateurs-/volgnummer het eerst een plek toegewezen krijgt.
Het strand is erg populair echter, zijn er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor donateurs.
Niet alle aanvragen kunnen gehonoreerd worden.
Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd een mailtje sturen naar het secretariaat.
Een fijne overwintering iedereen.
Remco Koppen
Secretaris K.V. Helios.

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

ONTBIJT - LUNCH - DINER
"Staycation"

Geniet van een dagje
loungen op een van onze
beachbedden.

VERGADERINGEN - BRAINSTORMSESSIES
VERJAARDAGEN - BORRELS
BEDRIJFSEVENTS
Meer informatie:
www.bloomingdalebeach.com

