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Van de Voorzitter

De zomer van 2022 is begonnen met heerlijk weer en een heel gezellige openingsavond in de verenigingstent.
Na twee jaar zonder activiteiten kunnen we nu weer volop samen genieten. Het is geweldig om te zien dat heel
wat van mede-kampeerders zich hebben gestort op het organiseren van mooie evenementen. We hoeven ons
niet te vervelen met alle sportevenementen, feesten en kinderactiviteiten die op het programma staan.

Vanaf deze plek wil ik iedereen bedanken die tijd vrijmaakt en heeft gemaakt om de vereniging draaiend te
houden. Iedereen die iets organiseert of achter de bar staat, de mensen die toiletten schoon en gerepareerd
houden en degenen die dit krantje in elkaar zetten en de ledenadministratie doen. Bedankt allemaal!
Ik wens iedereen een prachtig seizoen toe.

Janneke Willemse
Voorzitter 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



Bericht van de penningmeester

De vaststellingsovereenkomst met de Gemeente Zandvoort is voor onbepaalde duur en kon herzien worden
op 1 januari 2021. Een van de punten die de Gemeente in de vaststellingsovereenkomst gaat herzien is de
hoogte van ons staangeld. De gesprekken hierover zijn nog niet erg op gang gekomen. Dat betekent dat ik op
dit moment nog niet weet wat het staangeld voor 2022 zal worden. 

Zoals in de algemene ledenvergadering is afgesproken zal voorlopig op basis van het in de begroting
opgenomen bedrag van het staangeld worden afgerekend. Mocht het staangeld hoger uitpakken dan zal het
verschil later nog in rekening worden gebracht. In de laatste week van juni ga ik de automatische incasso
opdracht voor het incasseren van de tweede termijn voor het staangeld naar de bank sturen ( € 635,-). Voor
degenen die in Zandvoort wonen is de tweede termijn € 141,80. Het bedrag zal dan de 28e van de maand
worden afgeschreven. Dit geldt natuurlijk alleen voor diegenen die een machtiging tot automatische incasso
hebben afgegeven. Zorg dus voor een voldoende saldo op je rekening. 

De overige leden die de tweede termijn nog niet hebben overgemaakt, verzoek ik dit vóór eind juni te doen.
Het rekeningnummer is NL25INGB0000573325 tnv Kampeervereniging Helios. Vermeld ajb ook je
correspondentienummer, zodat ik het ontvangen bedrag makkelijk in de boekhouding kan verwerken.

Met vriendelijke groet,

Jan Hoekstra
Penningmeester





Leden:
Alle leden, met een unit maar ook degenen met een bouwhuisje, die een andere plaats willen aanvragen voor
het seizoen 2023 dienen hun verzoek vóór 7 juli 2022 door te geven.

Tevens dienen ook de leden die voor één jaar een plaats hebben toegewezen gekregen in seizoen 2022
kenbaar te maken naar welke plek hun voorkeur uitgaat in 2023.
Zie hiervoor het concept plaatsingsschema 2023 in dit nummer.

Stuur een mail met daarin uw aanvraag naar helios.secretariaat@planet.nl
Geef in uw aanvraag duidelijk aan naar welke plek uw voorkeur uitgaat. Dit kan specifiek met een
plaatsnummer, maar kan ook aangegeven worden met Noord/Midden/Zuid-Onder of met Noord/Midden/Zuid-
Boven, afhankelijk van waar uw voorkeur naar uitgaat.

In dit HeliosNieuws kunt u het concept plaatsingsschema voor 2023 terugvinden met de beschikbare of
vrijgekomen plaatsen die tot nu toe bekend zijn.

Aanvragen voor plaatsverandering van leden, met een unit of een bouwhuisje, die gedaan worden ná 7 juli
2022 lopen het risico niet meegenomen te kunnen worden in het seizoen 2023.
Dit in verband met de logistiek van de vrachtrijders.

Procedure aanvragen staanplaats voor donateurs seizoen 2023:
Het met een strandhuisje op het strand staan/ kamperen is enorm populair. Het gevolg is dat ik buitengewoon
veel aanvragen krijg van donateurs voor een staanplaats.  
Het aantal beschikbare plekken voor donateurs is echter minimaal. Hierdoor moet ik heel veel donateurs, die
nog maar kort op de lijst staan, teleurstellen, en het versturen van al die mails is ongelooflijk veel werk.
Vandaar dat ik de procedure voor het aanvragen van een staanplaats door donateurs
heb moeten aanpassen. De procedure voor aanvragen gaat als volgt:

Procedure donateurs met donateurs-/volgnummer lager dan 500:
Donateurs met een donateurs-/volgnummer lager dan 500, (note: 1 = laag, 500 =hoog), kunnen een verzoek
voor een staanplaats in 2023, inclusief hun voorkeurslocatie, indienen van 15 augustus t/m 1 november 2022.
Vermeld bij uw aanvraag uw correspondentienummer.
Zie voor donateurs/volgnummer, correspondentienummer de donateurslijst in dit HeliosNieuws.
Deze donateurslijst wordt 1x in het jaar opgemaakt en wel per 1 januari.

Mochten nieuwe donateurs zich niet terug kunnen vinden op deze lijst dan kan dat
dus kloppen. Per 1 januari 2023 staat u dan wel op de lijst.

LET OP: DE SLUITINGSDATUM VOOR AANVRAGEN IS 1 MAAND EERDER DAN
VOORGAANDE JAREN!

Let wel: donateurs die een aanvraag hebben ingediend worden ná 1 november ingedeeld op de tot dan toe
nog beschikbare plekken, waarbij degene met het laagste (1=laag, 500=hoog) donateursnummer als eerste
aan de beurt is. Hierbij geldt VOL=VOL.

Verzoeken van donateurs, met donateurs-/volgnummer lager dan 500, kunnen ná 1 november 2022 niet meer
in behandeling worden genomen.

Procedure donateurs met donateurs-/volgnummer hoger dan 500:
Wanneer ik na 1 november 2022 plekken voor het seizoen 2023 nog niet heb weten in te vullen, komen
donateurs met donateurs-/volgnummer hoger dan 500 ( Note: >500 plus) aan de beurt om een verzoek in te
dienen voor een staanplaats. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangen donateurs hierover een mail.
Deze donateurs krijgen dan 1 maand de tijd om een verzoek voor een staanplaats in
te dienen.

Donateurs met een nummer hoger dan 500 moeten dus wachten op de mail, voor zij een verzoek voor een
staanplaats kunnen indienen. Wanneer er in de maand november geen mail volgt zijn er voor deze donateurs
geen plaatsen meer beschikbaar voor 2023.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben dan lees of hoor ik dat
graag.

Remco Koppen
Secretaris K.V.Helios

Verzoeken voor seizoen 2023





Concept plaatsingsschema Noord 2023 



Concept plaatsingsschema Zuid-Midden 2023 





Notulen algemene ledenvergadering 2022 - 1

Locatie: Restaurant “de Zoete Inval” te Haarlemmerliede.
Datum: dinsdag 15 maart 2022
Aanvang: 20.00 uur

A G E N D A

Opening Voorzitter.
Janneke als voorzitter opent de vergadering om 20.00
Stelt de bestuursleden voor:
Janneke Willemse Voorzitter
Jan Hoekstra Penningmeester
Remco Koppen 1ste Secretaris
Lisanne Vlaar 2de Secretaris
Martin Zijlstra Technische zaken
Jacqueline Seitz Algemeen bestuurslid
Leo Dijkstra Algemeen bestuurslid en aftredend.

Alle bestuursleden worden op hun eigen vakgebied bedankt voor hun inzet afgelopen
jaar.
• De voorzitter vraagt een minuut stilte voor degene die ons ontvallen zijn de
afgelopen maanden.
Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van: Pascale de Haan, Joop
Koppen, Hennie Dreijer, Krijnie Hoogteijling, Fred Bruseker, Ed Vlaar en
Tineke Klooster-Hirsch.
Na de vergadering ontving het bestuur het bericht dat ook Lenie Sattler en oud
voorzitter Wiebe Nauta ons zijn ontvallen.

Ingekomen en uitgaande brieven e.d.
• Verklaring kascontrole commissie.
• Mail Petra Vriend betreffende plaatsing unit Ed Vlaar (Wordt behandeld bij
agenda punt rondvragen)

Jaarverslag secretaris:
Geen op-/aanmerkingen.
Er wordt door de leden unaniem decharge verleend aan de secretaris en het gehele
bestuur voor het in 2021 gevoerde beleid.

Verslag kascommissie:
Bestaande uit:
Mevrouw Danielle Maier en de heer Rob Greeuw

Op 10 februari 2022 zijn de boeken gecontroleerd voor het boekjaar 2021 en in orde bevonden.
In de verklaring van de kascommissie stellen zij de vergadering voor decharge te verlenen aan de
penningmeester en het gehele bestuur voor het gevoerde beleid.

Het was voor Danielle en Rob de 2de keer dat zij de boeken hebben gecontroleerd.
Voor het jaar 2022 schuiven de reserve leden Betty Magrijn en Robert de Jager door.

Kascommissie voor boekjaar 2022:
Betty Magrijn (is in 2022 voor de 1ste keer)
Robert de Jager (is in 2022 voor de 1ste keer)

Reserve leden kascommissie voor boekjaar 2022:
Sicco Scherjon (2de keer reserve kandidaat)
Jan Mars (1e keer reserve kandidaat)

Financieel verslag 2021 en begroting 2022:
De penningmeester Jan Hoekstra geeft een toelichting over het verslag van 2021 en de begroting van 2022.

Mick Slaap:
Vraag: Hoe werkt het met donatiegelden? Wie betalen dit?
Antwoord: Zijn de betalingen van donateurs, die op de wachtlijst/donateurslijst staan.
Donateurs, die staan betalen naast staangeld nl ook donatie.
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Vraag: Staangeld voor komend seizoen? Is daar meer duidelijkheid over?
Antwoord: Gemeente Zandvoort is niet snel met het bekend maken van het staangeld. Hebben een taxateur in
de hand genomen om een waardebepaling te maken. Het wachten is op de Gemeente Zandvoort.

Financieel verslag 2021: Akkoord
Er wordt door de leden decharge verleend aan de penningmeester en het gehele
bestuur voor het in 2021 gevoerde financieel beleid.

Financiële begroting 2022:
Hoge post voor de bulldozer kosten
Inkomsten kunnen weer uit het openstellen van de verenigingstent komen.
Kosten inkoop zijn hoger.
Om de hogere inkoop kostendekkend te maken zijn er 2 mogelijkheden.
a) de prijs van 1 bier te verhogen van 2 muntjes naar 3 muntjes.
b) de prijs van één muntje €1,00 te maken i.p.v. deze op €0,75 te houden.

Uit één van deze opties gaat het bestuur kiezen om in ieder geval kostendekkend te zijn met de inkoop.

Financiële begroting 2022: Goedgekeurd en akkoord bevonden door de leden.
Totale bedrag staangeld voor 2022 wordt €1485.

Aanname nieuwe leden 2022:
De volgende donateurs worden, in overeenstemming met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement,
aangenomen als lid met ingang van 19 april 2022.

Donateurs nr. per 1 januari 2022.
Volgnr./donateursnr.           Corr.nr.
41                                        172 Nick Tersteege
129                                      542 Roy Kuijper
309                                      1432 Priscilla Vos
344                                      1536 Anne Claus Peetoom
334                                      1327 Wilco Vink ziet vooralsnog af van het lidmaatschap.

Er wordt door de leden geen bezwaar gemaakt.

Vervanging toiletunits:
Toiletunits zijn er slecht aan toe.
Renovatie bleek geen optie.
Zijn aan vervanging toe.
Kosten van 2 nieuwe units kosten ongeveer €100.000,-
Heeft financiële consequenties maar kunnen beperkt worden tot 9 euro per huisje per jaar.
Bestuur vraagt toestemming om door te gaan met de aanschaf van 2 nieuwe toiletunits.
Er zijn geen bezwaren vanuit de aanwezige leden.

Mededelingen bestuur:
• Janneke vraagt aan de leden of men geïnteresseerd is in een strandhuis verzekering via een andere                
verzekeringsmaatschappij 
25 aanwezigen geven aan geïnteresseerd te zijn.
• Parkeervergunningen.
Het beleid gaat veranderen bij de Gemeente Zandvoort. Parkeervergunning wordt uitbesteed aan Parkstad.
Kampeerders moeten aanvraag doen bij Parkstad.
Gaat uiteindelijk een digitale vergunning op kenteken worden per 1 juli 202
Tot 1 juli 2022 blijft het de oude papieren vergunning, welke ook aangevraagd moet worden op    
 huisjesnummer.
Meerdere kentekens kunnen in het Parkstad systeem opgegeven worden.
Details volgen.
• Formule 1 is in 2022 in het weekend van 3, 4 september 2022
Er is overleg over de parkeermogelijkheden tijdens de Formule 1.
• Kampcontrole dinsdag 24 mei.
Tijdens het seizoen zal nog een extra controle volgen.
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• Er zal na 1 juni ook nog een bijeenkomst zijn met kopers die een huisje hebben gekocht tijdens het seizoen   
zodat ook zij op de hoogte zijn van de belangrijkste regels.
• Overnachtingen betreffende artikel 12 uit het Huishoudelijk Reglement.
Periode van 23 dagen worden steeds vaker overschreden waarbij het lid wel
staat, maar praktisch niet aanwezig is.
Een familielid die voldoet aan artikel 12 maakt meer gebruik, in ieder geval langer dan de toegestane 23
dagen, van het huisje dan het desbetreffende lid. Het bestuur wil daar toch strenger op gaan handhaven.
• BHV’ers gezocht binnen de vereniging. Graag aanmelden via het secretariaat
of bij bestuurslid.
• Er worden nieuwe bestuursleden gezocht.
Jan Hoekstra heeft aangegeven te willen stoppen dus zoekt een opvolger.
• Dunja den Drijver is de nieuwe parttime toiletschoonmaker/beheerder van de toiletten van Zuid.
Er wordt nog gezocht naar kampeerders die openstaande dagen willen invullen.
Aanmelden via het secretariaat
• Donderdag 21 april worden de toiletten aangesloten. Na schoonmaak kunnen deze in gebruik worden
genomen.
Rond 29 april zullen de douches in gebruik genomen kunnen worden.
• Strobalen 1 per huisje. Er worden op de bovenste-rij 2 balen neergelegd. Er wordt gevraagd om geen balen
naar beneden te gooien, maar de kampeerders van de beneden-rij deze zelf te laten pakken. De balen bij de
toiletten dient men te laten liggen. Die liggen daar niet voor niets!
• Uitzetpaaltjes inleveren op 29 mei. Dit gaat per kampdeel. Zie HeliosNieuws maart.
• Klusperiodes zijn gepubliceerd in het HeliosNieuws van maart.

Afscheid Leo als bestuurslid.
Janneke bedankt Leo voor zijn jaren inzet, 35 jaar!, voor de vereniging. Leo heeft veel betekend voor de
Federatie en voor de vereniging. Leo gaat uit het bestuur maar blijft met zijn kennis wel binnen de vereniging.
Krijgt een cadeau en bloemen aangeboden door het bestuur namens de vereniging.
Leo neemt het woord. Geeft een terugblik op zijn lange carrière als bestuurslid.

Rondvraag:
• Uitleg plaatsing unit Ed Vlaar n.a.v. vraag via de mail van Petra Vriend.
Janneke geeft korte samenvatting van de inhoud van de mail. Het bestuur denkt in gevallen van overlijden
mee met de nabestaanden. De familie is helaas geconfronteerd met onverwachte trieste omstandigheden.
Wanneer er een dierbare komt te overlijden komt er veel op de nabestaanden af. Het bestuur heeft als beleid
de nabestaanden alle ruimte te geven om de
nalatenschap op een rustige manier af te handelen, en neemt daarmee een zorg weg.
Uit empathie voor de familie, en is het minste wat je als bestuur kan doen. Zorg wegnemen.

Dat doet dit bestuur overigens in alle gevallen wanneer een kampeerder komt te overlijden voor, in, of na het
seizoen.

• Opmerking Mayella Volwater-Vlaar:
Kampeerders moeten zich afvragen of men wel tijdens het seizoen gebruikt maakt van hun staanplaats.

Tijdens het seizoen zijn veel huisjes niet of nauwelijks bewoond is de constatering.
Vroeger stond er in het Huishoudelijk Reglement dat men een minimum aantal dagen aanwezig moest zijn in
het strandhuisje. Wellicht dat dit weer terug in het Huishoudelijk Reglement geschreven moet worden.
Discussie volgt over de controleerbaarheid hiervan.

• Vraag Han vd Schaaf over openstelling van de toiletten:
Toiletten zijn en blijven alleen toegankelijk voor kampeerders. Publicatie bij de toiletten zodat dit ook duidelijk
is voor de toeristen.
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• Vraag Pleun Schimmelpenning namens Iris Doting:
Kan de periode waarin je mag overslaan teruggebracht worden van 5 jaar naar 3 jaar i.v.m. hogere kosten en dat dit voor
kampeerders meer ruimte geeft om over te slaan en daardoor te besparen op de kosten.
Het bestuur gaat kijken of dit mogelijk is en wat de consequenties hiervan zijn.
Vooralsnog blijft dit staan op 5 jaar.

Sluiting vergadering:

Sluiting vergadering 21.15
Opgemaakt door:
Remco Koppen
1ste secretaris K.V. Helios.





Wellicht ten overvloede: onderstaande geldt alleen voor units, niet voor bouwhuisjes.
Eigenaren van bouwhuisjes dienen contact op te nemen met hun eigen vervoerder.

De kosten van vervoer en opslag van de unit kunt u op twee manieren voldoen:
1. contant betalen aan Paap op de dag van het vervoer
2. per bankoverschrijving (let op: dit kan alleen vóór 3 september)

Overboeking dient te gebeuren vóór 3 september:
Het verschuldigde bedrag dient vóór 3 september 2022 overgemaakt te zijn naar de
rekening van Gebr. Paap.
Wanneer u het verschuldigde bedrag vóór 3 september 2022 heeft overgemaakt
heeft Paap een actuele lijst van betalingen op het moment van rijden.
● In september 2022 is het verschuldigde bedrag voor units die tevens gebruik
maken van de winterstalling van Leen Paap €820
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.
● De kosten van alleen het transport zonder winterstalling is €375

Betaling ná 3 september:
Wanneer u het verschuldigde bedrag niet vóór 3 september heeft overgemaakt dient
u op het strand ter plaatse contant te betalen.

Let erop dat de vlonders aan de voor- en achterkant van uw unit recht tegen de unit aan staan en dat
er niets (trap, kruiwagen, etc.) aan de vlonders hangt.

Wanneer u geen gebruik maakt van de winterstalling van Paap dient u dit zelf door te geven aan Leen.
Wanneer Leen Paap niks van u hoort, gaat hij er vanuit dat u gebruik maakt van zijn winterstalling en neemt
hij dit mee in zijn logistieke planning.

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

Betaling vervoer/winteropslag units aan gebroeders Paap seizoen 2022


















