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Van de Voorzitter

We kijken alweer uit naar de start van strandseizoen 2023. Toiletunit F (op Noord) was aan vervanging toe.
Een toiletcommissie heeft zich gebogen over alle wensen en die besproken met de firma Brouwer. De unit is
inmiddels besteld.

In dit krantje vind je (o.a.) het concept plaatsingsschema met daarin enkele verschuivingen. Daarover krijgen
we vaak vragen, want hoe wordt nu precies besloten wie op welke plek mag komen te staan? Het antwoord:
we kijken naar wie het langst lid is.

Alle verzoeken voor een andere plaats worden door ons (Remco) verzameld in een lijstje en gesorteerd op de
datum waarop iemand lid is geworden. Verzoeken van degene die het langst lid is, gaan voor. Hoe lang het
precies duurt voor je in aanmerking komt voor een plek die je graag wilt, is niet te voorspellen. Het hangt af
van hoeveel plaatsen er vrijkomen en wie daarop reageert.

De jaarvergadering staat gepland op dinsdag 28 maart 2023 in De Zoete Inval. We hopen dat je erbij kunt zijn
om je mening te geven over diverse strandzaken. Voor die tijd volgt natuurlijk nog een krantje met daarin meer
informatie.

Namens iedereen van het bestuur wens ik je fijne feestdagen, een prettige jaarwisseling en heel graag tot in
2023!

Janneke Willemse
voorzitter



Algemene ledenvergadering

De Algemene Ledenvergadering staat gepland voor dinsdag 28 maart 2023.

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 voor 1 maart 2023 naar de secretaris: helios.secretariaat@planet.nl

Namens het bestuur

R. Koppen
Secretaris K.V. Helios







Beste leden en geplaatste donateurs,

In dit HeliosNieuws vindt u het concept plaatsingsschema seizoen 2023.
Ervaring leert dat er mogelijk voor 31 januari toch nog kleine veranderingen kunnen plaats vinden, 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 2023
was er veel interesse voor een plekje op ons mooie strand, waardoor ik veel donateurs heb moeten
teleurstellen.

Voor het seizoen 2023 heb ik op dit moment 14 donateurs blij weten te maken met
een plek bij onze mooie vereniging. 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. Kijk dus even goed in het concept
plaatsingsschema waar u geplaatst bent in het seizoen 2023.

De volgende donateurs zijn, onder voorbehoud, geplaatst in 2023 (in het
plaatsingsschema aangegeven in de kleur groen):

Correspondentie.nr.                     Plaats 2023
75              Herman Verkooij                        618
93             Jasper Hoekstra                         630
222           Roy Zijlstra                                 678
400           Quelly Vermeeren                      758
421           Jenna Willemstein                      732
512           Patricia Faasse                          626
760           Arjen Nauta                                654
1086         Tony Rootlieb                             742
1202         Martine Martijn-Snoek                622
1229         Daan Numan                              768
1459         Esther van Dijk                           628
1228         Martine Pronk-Komin                  738
1456         Marja Calmer                              642
1467         Willemijn Cerutti                          740

Bij het tot stand komen van het plaatsingsschema probeert het bestuur zoveel mogelijk te voldoen aan de
voorkeuren van de donateurs.
Hierbij wordt ook gekeken naar voorgaande jaren, echter zijn er maar een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar voor donateurs.

Uiteindelijk heeft het bestuur een keuze moeten maken, wetende dat niet iedereen terug geplaatst is op zijn
plek of in de buurt van de plek van vorig jaar.

Begeleidend schrijven concept plaatsingsschema 2023







Concept Plaatsingsschema Noord 2023 Heliosnieuws december 2022



Concept plaatsingsschema 2023 Zuid-Midden Heliosnieuws december 2022





Mededeling van de penningmeester 1/2

Donateurslijst per 1 januari 2023
In dit nummer van het Heliosnieuws vind je de donateurslijst per 1 januari 2023. Er zijn in 2022 weer 76
donateurs bijgekomen en er zijn 32 donateurs wegens opzegging of niet betalen van de donateurslijst
afgevoerd. Op dit moment staan er ruim 1000 donateurs op de wachtlijst. We hebben in de loop van 2021 op
de website aangegeven dat nieuwe donateurs moeten rekenen op een wachttijd van minimaal 20 jaar. Wel zo
eerlijk en dat heeft de jaarlijkse aangroei duidelijk verminderd. 

Staangeld gemeente Zandvoort
Bij de besprekingen over het verlengen van de vaststellingsovereenkomst (verliep al op 1 januari 2021) met de
Gemeente Zandvoort, heeft de Gemeente aangegeven de hoogte van het staangeld te gaan aanpassen. Voor
de bepaling van de hoogte van het staangeld hebben ze een taxatiebureau ingeschakeld. Het bureau heeft
gekeken naar een vijftal andere plaatsen waar strandslaaphuisjes voorkomen en een benchmark uit-gevoerd.
Het advies van de taxateur was om het staangeld fors te verhogen. Dit taxatierapport is door
vertegenwoordigers van de vier verenigingen diverse keren besproken. Eerst om de feitelijke onjuistheden er
uit te halen en daarna om onze reactie op dit advies voor te bereiden. Het eerste gesprek met de gemeente
over dit rapport is nu meerdere keren op verzoek van de gemeente verschoven en heeft nog niet plaats-
gevonden. Wat hier uit gaat komen is dus nog onzeker, wel is duidelijk dat de insteek van de Gemeente is om
het staangeld fors te verhogen.

Toeristenbelasting
De Gemeente heeft in haar begroting voor volgend jaar (2023) opgenomen dat de toeristenbelasting met 10%
omhoog gaat. Dat betekent voor ons een kostenstijging met ruim € 49,- euro per jaar. En de toeristenbelasting
is in 2020 ook al flink verhoogd met 33%!

Parkeerbelasting
Vorig jaar is de parkeerbelasting per 1 juli verhoogd naar € 180,- per jaar.
Tussen half februari en begin maart 2023 stuurt Parkeerservice degene die al een account hebben aan-
gemaakt een bericht dat zij hun vergunning kunnen verlengen voor het nieuwe jaar (1 april 2023 tot 1 april
2024) door de €180,- over te maken. De nieuwe kampeerders die nog geen account hebben krijgen van ons
een bewijs dat ze dit komend seizoen een plaats hebben bij Helios. Zij kunnen dan individueel via een
webformulier op de website www.parkeerservice.nl/zandvoort een strandhuisjesvergunning aanvragen en
moeten het bewijs als bijlage meesturen. 

Eerste termijn leden
De eerste termijn voor het seizoen 2023 dient uiterlijk op 31 januari 2023 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 2023 informeren we jullie wat het te betalen bedrag wordt voor de tweede termijn (bij het
vaststellen van de begroting 2023 op de Algemene Ledenvergadering).

We zijn ons er van bewust dat kamperen een stuk duurder gaat worden (verhoging toeristenbelasting en de
nog zekere verhoging van het staangeld). Daarnaast heeft een ieder van ons te maken met hogere
energiekosten en prijsstijgingen. Mocht het je beter uitkomen om op een ander manier het staangeld te
betalen dan de twee bekende termijnen, schroom dan niet om even contact op te nemen met de
penningmeester. 

Geen machtiging
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. 

http://www.parkeerservice.nl/zandvoort
http://www.heliosnieuws.nl/


Leden die een jaar overslaan
De leden die een jaar overslaan zijn een bedrag van € 100,- verschuldigd. Uiterlijk op 31 januari 2023 moet dit
bedrag o.v.v. uw correspondentienummer op de rekening van onze Kampeervereniging staan.

Donatiebedrag
Het donatiebedrag is voor 2023 onveranderd en bedraagt € 21,- en dient uiterlijk 31 januari 2023 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.
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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



Donateurslijst per 1 januari 2023 (1/6)



Donateurslijst per 1 januari 2023 (2/6)



Donateurslijst per 1 januari 2023 (3/6)



Donateurslijst per 1 januari 2023 (4/6)



Donateurslijst per 1 januari 2023 (5/6)



Donateurslijst per 1 januari 2023 (6/6)



VERGADERINGEN - BRAINSTORMSESSIES

VERGADERINGEN - BRAINSTORMSESSIES

VERJAARDAGEN - BORRELS

VERJAARDAGEN - BORRELS

BEDRIJFSEVENTS

BEDRIJFSEVENTS

www.bloomingdalebeach.com

www.bloomingdalebeach.com

ONTBIJT - LUNCH - DINER

ONTBIJT - LUNCH - DINER

"Staycation"

Geniet van een dagje

loungen op een van onze

beachbedden.

Meer informatie:

Meer informatie:


