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Van de Voorzitter

2021 was opnieuw een bijzonder jaar, waarbij we rekening moesten houden met coronamaatregelen, maar
gelukkig wel konden genieten van het strand. De Formule 1 keerde terug naar Zandvoort en de overlast bleek
uiteindelijk mee te vallen. En uiteindelijk hebben we toch ook mooie zomerse dagen gehad.

Op deze plek wil ik graag stilstaan bij het overlijden van Pascale de Haan in augustus en van Ed Vlaar in
december. Dit heeft op het bestuur en alle kampeerders grote indruk gemaakt. Ondanks het grote verlies en
verdriet hebben onze secretaris Remco Koppen, bestuurslid Lisanne Vlaar en redactielid Jorinda Vlaar en toch
de motivatie en de kracht weten op te brengen om hun werk voor de vereniging te blijven doen. We zijn jullie
ongelooflijk dankbaar voor alles wat jullie in deze moeilijke tijd doen en hebben gedaan om het strandleven
mogelijk te maken en wensen jullie en jullie familie nogmaals heel veel sterkte.

Dit krantje blikt alweer vooruit op het komende strandseizoen, met o.a. het concept plaatsingsschema en de
datum voor de jaarvergadering: 15 maart. In het krantje van begin maart publiceren we meer informatie over
de vergadering. Vragen die tijdens de vergadering behandeld kunnen worden, zijn welkom via het e-mailadres
van het secretariaat.

Namens het bestuur wens ik iedereen een heel gelukkig en gezond 2022 toe, met veel mooie, zomerse dagen
bij Helios

Janneke Willemse
Voorzitter K.V. Helios
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Algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering staat gepland voor dinsdag 15 maart 2022.
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 HeliosNieuws van eind februari, begin maart.

Heeft u vragen voor de rondvraag? 
Mail deze dan vóór 1 maart 2022 naar de secretaris: helios.secretariaat@planet.nl

Namens het bestuur
Remco Koppen
Secretaris K.V. Helios

mailto:helios.secretariaat@planet.nl




Bent u in het bezit van een BHV en/of EHBO diploma en bent u bereid in geval van nood bij te springen?
Stuur dan even een mailtje met naam en huisjesnummer naar het secretariaat.

Dan is ook dit lijstje aan het begin van het seizoen weer up-to-date en kan het meteen op het prikbord bij het
toilet.

Lisanne Vlaar
2e secretaris K.V. Helios

Oproep van het bestuur
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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 van de penningmeester

Donateurslijst per 1 januari 2022
In dit nummer van het Heliosnieuws vind je de donateurslijst per 1 januari 2022. Er zijn in 2021 weer 150
donateurs bijgekomen en er zijn 37 donateurs wegens opzegging of niet betalen van de donateurslijst
afgevoerd. Op dit moment staan er 993 donateurs op de wachtlijst. We hebben in de loop van 2021 op de
website al aangegeven dat nieuwe donateurs moeten rekenen op een wachttijd van minimaal 20 jaar. Dat
heeft blijkbaar geen effect op het aantal aanmeldingen. De donateurslijst zal ook op de website worden
vermeld.

Eerste termijn leden
De eerste termijn voor het seizoen 2022 dient uiterlijk op 31 januari 2022 op rekeningnummer
NL25INGB0000573325 tnv Kampeerver. Helios te zijn bijgeschreven en is evenals vorig jaar Euro 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 2022 informeren we jullie wat het te betalen bedrag wordt voor de tweede termijn (bij het
vaststellen van de begroting 2022 op de Algemene Ledenvergadering).

Staangeld gemeente Zandvoort
In de begroting van de Gemeente Zandvoort staat een indexpercentage genoemd van 1,4 %. Hiermee werd in
voorgaande jaren het aan de Gemeente Zandvoort te betalen staangeld verhoogd. Echter bij de besprekingen
over het verlengen van de termijn van de vaststellingsovereenkomst met de Gemeente Zandvoort, heeft de
Gemeente aangegeven naar de hoogte van het staangeld te willen kijken. We wachten nog steeds op een
voorstel van de Gemeente inzake de hoogte van het staangeld.

Toeristenbelasting
De toeristenbelasting blijft gelijk aan vorig jaar (is in 2020 al flink verhoogd). 

Parkeerbelasting
Vorig jaar was al aangekondigd dat de parkeerbelasting zou worden verhoogd. Dat gaat nu voor 2022
gebeuren en wel van € 150,- per jaar naar € 180,-. 
Het parkeerbeleid van de Gemeente Zandvoort wordt miv 1 juli 2022 herzien. Alle parkeervergunningen
worden digitaal en op kenteken verstrekt en bezoekers kopen via de parkeerautomaten ook een
parkeerkaartje op kenteken. Nu hebben we nog een vergunning tot 1 april op huisjesnummer. Over hoe de
overgang naar het nieuwe systeem zal plaatsvinden is nog niet veel bekend. Hierover zal nog door de
Federatie worden overlegd met de Gemeente Zandvoort. Er zijn nog veel vragen, die beantwoord moeten
worden. Zodra er meer over bekend wordt, zullen we dat met jullie delen.
 
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 2022 moet dit
bedrag o.v.v. uw correspondentienummer op de rekening van onze Kampeervereniging staan.

Donatiebedrag
Het donatiebedrag is voor 2022 onveranderd en bedraagt € 21,- en dient uiterlijk 31 januari 2022 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. 

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.

http://www.heliosnieuws.nl/




Begeleidend schrijven concept plaatsingsschema 2022

Beste leden en geplaatste donateurs,

In dit HeliosNieuws vindt u het concept plaatsingsschema seizoen 2022.
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 HeliosNieuws volgt het definitieve plaatsingsschema.

Het bestuur heeft niet alle verzoeken van leden en donateurs kunnen honoreren. 
Ook voor het seizoen 2022 was er veel interesse voor een plekje op ons mooie strand, waardoor ik veel
donateurs heb moeten teleurstellen.

Dit jaar heb ik 18 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 652 voor een toiletbeheerder/schoonmaker nog open. Het bestuur is druk
bezig hier invulling aan te geven.

De volgende donateurs zijn, onder voorbehoud, geplaatst in 2022 (in het plaatsingsschema aangegeven in de
kleur groen):

Correspondentie.nr.                                     Plaats 2022
 75                   Herman Verkooij                    780
 93                   Jasper Hoekstra                     630
 102                 Wim Jonker                            628
 172                 Nick Tersteege                       760
 222                 Roy Zijlstra                             678
 400                 Quelly Vermeeren                  758
 542                 Roy Kuijper                             692
 760                 Arjen Nauta                             654
 1171               Zola Jonker                             742
 1202               Martine Martijn-Snoek             732
 1229               Daan Numan                           757
 1459               Esther van Dijk                        622
 1432               Priscilla Vos                             746
 1228               Martine Pronk-Komin               738
 1456               Marja Calmer                           656
 1467               Willemijn Cerutti                       740
 1327               Wilco Vink                                618
 1536               Anne Claus Peetoom               784

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.

Namens het bestuur,
Remco Koppen
Secretaris K.V. Helios.



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 2023 dit aan moeten geven vóór 15 juni 2022.

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 2022 lopen het risico
niet meegenomen te kunnen worden in het seizoen 2023.

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!

RIJSCHEMA LEEN PAAP AANGEPAST
Door nog wat kleine verschuivingen in het plaatsingsschema zijn de tijden van sommige kampeerders in het
gepubliceerde rijschema van Leen Paap van november aangepast.
Controleer dus uw tijd!

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 2022
toe.

Remco Koppen
Secretaris K.V.Helios

mailto:helios.secretariaat@planet.nl


























VERGADERINGEN - BRAINSTORMSESSIESVERGADERINGEN - BRAINSTORMSESSIES

VERJAARDAGEN - BORRELSVERJAARDAGEN - BORRELS

BEDRIJFSEVENTSBEDRIJFSEVENTS

www.bloomingdalebeach.comwww.bloomingdalebeach.com

ONTBIJT - LUNCH - DINERONTBIJT - LUNCH - DINER

"Staycation"
Geniet van een dagje

loungen op een van onze

beachbedden.

Meer informatie:Meer informatie:


