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Van de Voorzitter

Na net wat te veel grauwe dagen zien we gelukkig de laatste dagen de zon weer doorbreken. Hoewel het nog
koud is, was het op het strand heerlijk als je uit de wind zat. Rapa Nui staat er alweer en wij mogen binnenkort
ook gaan bouwen.

Voor die tijd starten we ons seizoen met de algemene ledenvergadering in De Zoete Inval. In dit krantje vind je
een aantal berichten die we zullen bespreken tijdens de vergadering.

Zo wordt dit jaar naar alle verwachting het staangeld fors verhoogd door de gemeente. We hopen daarover
binnenkort meer te horen van de gemeente en zullen dit dan zo snel mogelijk delen.

Verder willen we de bardiensten in de verenigingstent gaan verplichten en verdelen over alle staande leden,
zodat we gezellig bij elkaar kunnen blijven komen.

En gaan we dit seizoen gebruikmaken van een spiksplinternieuwe toiletunit die door Brouwer is gebouwd. Ons
oude toiletgebouwtje heeft nu een tweede leven bij Rapa Nui.

Lees vooral alles even door en dan hopen we je te zien bij de jaarvergadering op dinsdag 28 maart. Heel
graag tot dan!

Janneke Willemse
voorzitter



Algemene ledenvergadering 2023

Opening Voorzitter.
Ingekomen en uitgaande brieven e.d.
Jaarverslag secretaris.
Verslag kascommissie.
Verkiezing kascommissie.
Financieel verslag 2022 en begroting 2023.
Aanname nieuwe leden.
Voortgang nieuwe toiletunit?
Aanpassing Huishoudelijk Reglement.

Bestuursmededelingen.
Aanname Carmen Zijlstra als bestuurslid.
Aftreden secretaris & bestuurslid Remco Koppen.
Vragen?

Sluiting vergadering.

DINSDAG 28 maart 2023

Restaurant “de Zoete Inval” te Haarlemmerliede
Aanvang: 20.00 uur 
Opening zaal: 19.30 uur

De Algemene ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden, welke ook stemrecht hebben, en geplaatste
donateurs, welke geen stemrecht hebben.
    
A G E N D A 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pauze

1.
2.
3.
4.

Vragen voor de rondvraag dienden, zoals vermeld in het HeliosNieuws van december, voor 1 maart per email
ingediend te worden bij het secretariaat.

1.







Wanneer u 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 5 april:
Het verschuldigde bedrag dient vóór 5 april 2023 overgemaakt te zijn naar de rekening van Gebr. Paap.
Wanneer u het verschuldigde bedrag vóór 5 april 2023 overmaakt heeft Paap een actuele lijst van betalingen
op het moment van rijden.

In april 2023 is het verschuldigde bedrag voor het transport van units: € 390
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 5 april: 
Wanneer u het verschuldigde bedrag niet vóór 5 april heeft overgemaakt dient u op het strand ter plaatse met
cashgeld te betalen.

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

Transport van units naar het strand

Mogelijkheid van betaling aan gebroeders Paap 2023
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Terwijl ik aan het jaarverslag over het seizoen 2022 begin besef ik mij dat dit mijn laatste jaarverslag zal
zijn als secretaris van onze vereniging. Al eerder heb ik aangegeven dat ik, na ongeveer 12 jaar, ga stoppen
als secretaris van onze vereniging en ook uit het bestuur ga.

Niet omdat ik het niet meer leuk vind, maar omdat ik vanwege privé omstandigheden wat meer rust wil en
opzoek wil gaan naar nieuwe uitdagingen. Betekent dat dan dat ik niks meer voor de vereniging ga doen?
Nou….niet helemaal.

Ik blijf me bezighouden met het plaatsingsschema. Dat deed ik al als secretaris, alleen ben ik van mening dat
dit niet bij het takenpakket van een secretaris, dus binnen het bestuur, hoeft te horen. Dit kan iemand ook
doen onder verantwoording van het bestuur, zonder daadwerkelijk deel uit te maken van het bestuur.
Daardoor wordt het takenpakket van de secretaris iets kleiner en kan het bestuur het werk meer verdelen.
En wanneer meerdere kampeerders iets doen voor de vereniging creëren we meer samenhorigheid wat
weer ten goede komt aan het verenigingsleven.

Zo hebben diverse kampeerders de handschoen opgenomen om evenementen te organiseren en 
kampeerders hierin bij te betrekken. Het bestuur juicht dit soort initiatieven van harte toe. Binnen het huidige
bestuur gaan Jacqueline Seitz en Lisanne Vlaar de werkzaamheden van het secretariaat samen oppakken. 

Het minste leuke van mijn periode als secretaris vond ik altijd het opschrijven van onderstaand stukje. Het
stukje waarin ik de leden, en soms wanneer wij geïnformeerd worden, oud-leden benoem waarvan wij het
afgelopen jaar definitief afscheid hebben moeten nemen.

Niet altijd wordt het bestuur hierover geïnformeerd, maar ik probeer wel altijd iedereen te vermelden waarvan
wij wel op de hoogte zijn met het risico dat ik iemand vergeet. Mea Culpa. 

Zo hebben wij helaas afscheid moeten nemen van Willem Valstar, een markante kampeerder binnen onze
vereniging. Wie kende Willem eigenlijk niet binnen Helios. Het ging natuurlijk de laatste jaren, na het overlijden
van Truus, niet geweldig met Willem. Eind oktober ontvingen wij plotseling het bericht dat Willem was
overleden. Willem is weer bij Truus en heeft zijn definitieve rust gevonden…

In maart kregen wij het bericht dat oud-kampeerster Lennie Sattler was overleden, en in april het bericht dat
oud-kampeerster Ria Deen was overleden. Ook kregen wij in maart te horen dat oud-kampeerder en oud-
voorzitter Wiebe Nauta niet meer onder ons is.

Ik was nog klein, maar wat mij bij is gebleven is dat onder het voorzitterschap van Wiebe Nauta en natuurlijk
Fred vd Erf er altijd strandfeesten werden gehouden die een weekend duurde, en waarbij de hele vereniging
betrokken was. Dat waren feesten met een thema waarbij ouders verkleed waren, de kinderen een speurtocht
liepen door de duinen, om uiteindelijk bij de verenigingstent samen te komen voor het slotakkoord. Dat waren
nog eens mooie feesten maar of dat vandaag de dag ook nog kan…

In december kregen wij het bericht dat Henk Willemstein helaas ook was overleden. Henk was een beetje,
toen hij nog op het strand stond, onze huisfotograaf. Helaas kregen we op de valreep ook nog het bericht dat
op 4 maart Anna van Koningshoven is overleden. Tante An, een rasechte kampeerder, zonaanbidster met het
hart op de tong.

Namens het bestuur wil ik iedereen alle sterkte toe wensen die het afgelopen jaar een dierbare heeft 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 2022
Wat een strandseizoen was dat!
Een prachtige zomer met heerlijke temperaturen waarvan iedereen, die regelmatig aanwezig was, heeft
kunnen genieten. Er kon en mocht gelukkig ook weer iets georganiseerd worden in de verenigingstent, en hoe
lekker is dat wanneer het daarbij prachtig weer is.

Zelfs met StrandMaarten was het dit keer heerlijk weer, en dat is vaak anders geweest. Maar er werd meer
georganiseerd afgelopen zomer. Natuurlijk zijn er altijd de klaverjas avonden maar wat te denken van Glow in
the Dark, voor jong en oud. Eerst voor de jongste onder ons met pannenkoeken eten, en ’s avonds voor de
volwassenen. Een superleuk feestje georganiseerd door jonge enthousiaste kampeerders waarvan wij nog
meer gaan horen/vernemen komende zomer.

En wat dacht u van de Helios StrandDriedaagse. Lekker wandelen met enthousiaste kampeerders. Voor
herhaling vatbaar lijkt mij. En dan was er nog de altijd goed bezette bingo, de kinderbingo, traditioneel het
atletiek, handbal, jeu de boules met veel nieuwe deelnemers, en ook weer een poker/kaartavond.

De verenigingstent werd in ieder geval weer goed gebruikt maar dat kan altijd beter. Kijken of we in 2023 het
seizoen 2022 kunnen overtreffen.

Bestuurlijke zaken
In 2022 bestond het bestuur uit de volgende samenstelling:
Janneke Willemse (Voorzitter)
Jan Hoekstra (Interim penningmeester)
Remco Koppen (1 ste Secretaris)
Lisanne Vlaar (2 de Secretaris)
Martin Zijlstra (Technische zaken)
Jacqueline Seitz (Algemeen bestuurslid)
Ondersteuning 2022:
Ledenadministratie Pleun Schimmelpennink.

In 2023 gaat er wel iets veranderen, en niet alleen binnen het bestuur. Behalve dat ik uit het bestuur ga, stopt
ook Pleun met de ledenadministratie. Pleun heeft deze taak op zich genomen maar vindt het nu tijd dat
iemand anders dit gaat overnemen.

Pleun, langs deze weg hartstikke bedankt voor je inzet de afgelopen jaren.

Carmen Zijlstra heeft zich aangemeld voor het penningmeesterschap en loopt al een tijdje met Jan Hoekstra
mee om zich het boekhoudsysteem eigen te maken en kennis op te doen. Carmen zal dan ook, met
toestemming van de leden, toetreden tot het bestuur en hiermee Jan opvolgen als penningmeester. Tevens
neemt zij vooralsnog de ledenadministratie over van Pleun. Jan heeft aangegeven nog een jaartje in het
bestuur te willen blijven als algemeen bestuurslid. Dat brengt het totaal aantal bestuursleden op 6.

Afgelopen jaar heeft het bestuur 6 vergaderingen belegd.
Terugkerende zaken in bestuursvergaderingen van afgelopen jaar zijn: Federatie aangelegenheden,
Vaststellingsovereenkomst Gemeente Zandvoort, Toeristenbelasting, Formule 1 en wat nog op tafel komt.

Eén van de zaken die ook besproken is op bestuursvergaderingen is de bezettingsgraad van de huisjes.
Het bestuur constateert, maar ook krijgen wij dit regelmatig van kampeerders te horen, dat sommige
kampeerders wel heel weinig, tot niet, aanwezig zijn tijdens het seizoen.
De vraag is dan ook gerechtigd waarom deze kampeerders nog een strandhuisje hebben en aanspraak
maken op een staanplek, dit terwijl zij er weinig tot geen gebruik van maken. Iets waar het bestuur actief mee
aan de slag wil gaan. Het was alleen zoeken naar de juiste modus. Deze denken we gevonden te hebben en
is een eerste stap om te kijken of wij deze kampeerders kunnen bewegen meer gebruik te maken van hun
huisje, of te overwegen om te stoppen met kamperen. 
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Wij moeten ergens beginnen, juist omdat meerdere kampeerders zich irriteren aan de leegstand van
huisjes. Er zijn namelijk zat donateurs die dolgraag willen staan en dan wel gebruik maken van hun huisje
waardoor de bezettingsgraad omhoog gaat.

En daarmee sluit ik mijn laatste jaarverslag af.
Ik wil langs deze weg iedereen bedanken voor de fijne samenwerking de afgelopen jaren. Het waren leerzame
jaren, heb veel over de vereniging en kampeerders geleerd, en ik ben er trots op wat ik met mijn
medebestuurders de afgelopen jaren hebben bewerkstelligd. Wij gaan elkaar weer zien op het strand maar
hopelijk eerder op 28 maart bij de Algemene Ledenvergadering. Noteer die datum in uw agenda.

Tot 28 maart, en voor wie er niet bij kan zíjn, tot april op het strand.

Remco Koppen
Secretaris K.V. Helios
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Voor een vereniging als Helios zijn feesten, sport en andere evenementen belangrijk. Zegeven de kans om
elkaar te leren kennen, ook als je niet vlak bij elkaar staat, of om oude bekenden weer eens tegen te komen.

We hebben gelukkig binnen de vereniging een aantal enthousiaste vrijwilligers die trouw bijeenkomsten
organiseren. Denk aan het klaverjassen, de bingo, sportevenementen en bijvoorbeeld feesten met een dj of
een zanger.

Sinds afgelopen zomer is er daarnaast een ‘evenementencommissie’: Daniëlle Hoorns-Zijlstra en Reinier van
den Bergh hebben o.a. een evenementenkalender gemaakt, zodat al vroeg in het seizoen (grotendeels)
duidelijk is wat wanneer plaatsvindt. De ‘barcommissie’ wordt gecoördineerd door John Tier en Mayella
Volwater-Vlaar.

Uit overleg van het bestuur met de bar- en evenementencommissie blijkt dat het de laatste jaren lastig was om
voldoende vrijwilligers te vinden die bij evenementen en feesten achter de bar willen staan. Na lang wikken en
wegen heeft het bestuur daarom besloten om vanaf dit seizoen bardienst verplicht te stellen voor geplaatste
leden en donateurs. Deze verplichte bardiensten vallen onder de werkzaamheden voor de vereniging, zoals
die in het huishoudelijk reglement zijn vermeld. Bij veel tennis- of voetbalverenigingen zijn dit soort
bardiensten al jaren verplicht gesteld en vanaf dit seizoen zal dat ook zo zijn bij Helios.

Concreet zal het gaan om een à twee bardiensten per seizoen. Een bardienst duurt 2 à 3 uur en kan door
iedereen vanaf 16 jaar worden vervuld. Barcoördinator Mayella zal eind maart/begin april een planning met de
data van de bardiensten rondmailen, zodat deze op tijd in ieders agenda gezet kunnen worden. 

Het lid dat / de donateur die is ingedeeld voor de bardienst moet zelf voor vervanging zorgen als de datum niet
uitkomt. Onderling ruilen of een gezinslid sturen mag natuurlijk ook. Wil je juist een extra bardienst draaien?
Meld je dan vooral even bij Mayella.

Tijdens de jaarvergadering zullen we dit onderwerp verder bespreken. Vragen of opmerkingen zijn welkom.
We hopen dat de gezamenlijke verplichte bardiensten voor veel gezelligheid en saamhorigheid gaan zorgen.
Wij hebben er al zin in en we hopen jij ook!

Janneke Willemse
Voorzitter K.V. Helios

Samen voor de vereniging: verplichte bardienst vanaf dit seizoen



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



Het bestuur stelt voor om de volgende wijzigingen per 28 maart 2023 door te voeren in het Huishoudelijk
Reglement:

1. Voorstel tot het toevoegen van de volgende tekst in artikel 11 strandhuis:
a. Afmetingen
- Lengtemaximaal 7,20meter.
Note: per 1 mei 2023 dient bij de nieuw te bouwen units of bouwhuisjes de toegangsdeur op 6 meter te zijn
geplaatst.

2. Voorstel tot het toevoegen van de volgende tekst in artikel 11 strandhuis:
b. Eisen
- De gasfles/ gasflessen dienen vóór de voordeurdorpel (in de buitenkast/kist) te staan.

Reden
Er is binnen het bestuur en de federatie discussie ontstaan over de locatie van de gasfles in een aantal units
binnen de verenigingen waarvan de toegangsdeur op 7.20m is geplaatst. Deze gasflessen staan, binnen de
7.20m, weliswaar in een afgesloten ruimte met ventilatie en zijn van buitenaf toegankelijk, echter voldoen
daarmee in de ogen van een aantal bestuursleden niet aan de huidige eisen uit het Huishoudelijk Reglement
en de vaststellingsovereenkomst met de Gemeente Zandvoort.

Binnen het bestuur is hierover een discussie ontstaan maar ook binnen de federatie. Juist omdat de
vaststellingsovereenkomst met de Gemeente Zandvoort nogal is verouderd en eigenlijk niet meer van deze
tijd is.

De units worden tot op heden gedoogd binnen de verenigingen totdat een veiligheidscommissie van de
federatie zich hierover heeft gebogen. Om in de toekomst de discussie van de locatie van een gasfles te
voorkomen doet het bestuur bovenstaand voorstel. Bovenstaande voorstel wordt op de Algemene
Ledenvergadering van 28 maart 2023 ter stemming gebracht.

Reactie op de voorgestelde tekst c.q. wijzigingen kunt u tot 20 maart 2023 sturen naar:
helios.secretariaat@planet.nl

Namens het bestuur

Remco Koppen
Secretaris K.V. Helios

Voorstel tot wijzigingen Huishoudelijk Reglement



Het bestuur draagt langs deze weg de volgende donateurs voor, voor het lidmaatschap van K.V.Helios.

Volgnummer en correspondentienummer per 01-01-2023
Volgnr.      Corr.nr
20                 93        Jasper Hoekstra
169             760        Arjen Nauta
312           1467        Willemijn Cerutti

Het beleid van het bestuur is in principe om jaarlijks net zoveel leden aan te nemen als dat er lidmaat-
schappen zijn beëindigd. Van vijf leden is het lidmaatschap na 2022 beëindigd, echter voldoen er maar 3
geplaatste donateurs, die in aanmerking komen voor het lidmaatschap, aan de voorwaarden welke in de
Statuten staan.

Het bestuur is dan ook voornemens om in 2023 maar drie nieuwe leden aan te nemen in plaats van vijf, en
mogelijk in 2024 twee extra donateurs aan te nemen als lid.

Bovenstaande donateurs 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

Voorstel tot aanname nieuwe leden K.V. Helios in 2023





Jaarrekening 2022 K.V. Helios en begroting 2023      

Resultaat 2022
Het resultaat over 2022 is ruim 13.000. In de toelichting op de jaarrekening worden de verschillen t.o.v. van de
begroting vermeld. Belangrijkste (positief) verschil is de marge opevenementen. Door de verhoging van de
prijs van een muntje en een geslaagde bingo, (zeker ook financieel) is de marge flink hoger dan begroot.

De Federatie heeft besloten een groot deel van de reserves uit te keren aan de verenigingen. Wij hebben ruim
€ 4.400,- uit de reserve ontvangen en dit bedrag direct toegevoegd aan de voorziening voor de vervanging
van toiletunits.

Ook is aan de voorziening toegevoegd de opbrengst van de verkoop van toiletunit F (Noord). Het bestuur stelt
voor om van het resultaat € 13.000,- toe te voegen aan de voorziening voor de vervanging van de toiletunits
en het resterende bedrag toe te voegen aan de reserve.

Vervanging toiletunits
Bij Brouwer is een nieuwe toiletunit besteld voor op Noord. De kosten hiervoor bedragen € 77.500,-, met dank
aan de flink gestegen materiaalkosten. Inclusief het plaatsen van stelconplaten vraagt dit een investering van
€ 85.000,-. De voorziening voor de vervanging bedraagt eind 2022 € 66.421,-. Het verschil zal in de komende
25 jaar worden afgeschreven. Daarnaast zal er ook gespaard moeten worden voor vervanging over 25 jaar.
Financiële ruimte om toiletunit E te vervangen is er pas vanaf 2025.

Staangeld Gemeente Zandvoort
Bij de besprekingen over het verlengen van de vaststellingsovereenkomst met de Gemeente Zandvoort, heeft
de Gemeente aangegeven de hoogte van het staangeld te gaan aanpassen. Voor de bepaling van de hoogte
hebben ze een taxatiebureau ingeschakeld. Het bureau heeft gekeken naar een vijftal andere plaatsen waar
slaapstrandhuisjes voorkomen en een benchmark uitgevoerd. Het advies van de taxateur is het staangeld flink
te verhogen richting € 1150,- (2022 was het staangeld € 650,-). 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 is meerdere keren op verzoek van de Gemeente verschoven.
Daarbij komt nog dat de Gemeente de gestegen kosten voor het ophalen van het huisvuil wil meenemen in
het bepalen van de hoogte van het staangeld.
Uiteindelijk is afgesproken dat de Gemeente een voorstel zou doen, waarover op 27 februari een eerste
gesprek met de federatie zou worden gevoerd. Echter het is de Gemeente niet gelukt een voorstel voor te
bereiden en is het gesprek naar een later moment verschoven
Op dit moment weten we dus nog steeds niet wat het staangeld voor dit en komende jaren

Toeristenbelasting
De toeristenbelasting gaat, na een forse verhoging in 2020 in 2023 met 10% omhoog.

Begroting 2023
In de toelichting op de begroting zijn de individuele posten nader toegelicht. Al met al wordt het te betalen
bedrag voor 2023 flink verhoogd.



Winst- en verliesrekening 2022 Kampeervereniging Helios      
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Overig
In het bedrag van het reinigingsrecht voor 2022 zit een compensatie voor het coronajaar. Toiletunit F (Noord) is aan het
eind van het seizoen verkocht, vandaar mindere kosten voor vervoer en opslag en verzekering.
De opbrengst van de douchemuntjes loopt ieder jaar terug.

Bijdrage KVS
KVS leden aan onze zijde van de afgang maken gebruik van onze toiletunit op Zuid.
Hiervoor is met KVS een vergoeding afgesproken.
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Balans per 31 december 2022 Kampeervereniging Helios      
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Begroting 2023 Kampeervereniging Helios      
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Begeleidend schrijven definitief plaatsingsschema 2023   1/2

Beste leden en geplaatste donateurs,

In deze editie van het HeliosNieuws vindt u het definitieve plaatsingsschema 2023.
Er heeft nog één mutatie plaats gevonden ten opzichte van het concept zoals deze gepubliceerd was in het
HeliosNieuws van december.

Onderstaand vindt u de definitief geplaatste donateurs in 2023.
De volgende donateurs zijn, onder voorbehoud totdat de huisjes ook daadwerkelijk geplaatst worden op het
strand, geplaatst in 2023 (in het plaatsingsschema aangegeven in de kleur groen):

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!

Strobalen:
Voor ieder huisje is er één strobaal beschikbaar om in de dijk te planten. Dat is elk jaar zo.
Op de bovenste-rij worden er per plek 2 strobalen afgeladen.
Daarvan is er één op de boven-rij voor uzelf, en één voor uw onderbuurman/vrouw van de beneden-rij. De
boven-rij staat eerder dan de beneden-rij.

Nadat de boven-rij is geplaatst laat Leen Paap nog een keer de beneden-rij egaliseren.
Kampeerders van de boven-rij moeten dan niet al de strobalen voor de beneden-rij naar beneden hebben
gegooid omdat ze in de weg liggen.
Leg de strobaal van uw onderbuurman/vrouw tegen het prikkeldraad, zodat deze hem zelf weg kan pakken.
Ook liggen er bij de toiletunits 4 strobalen opgestapeld. Die liggen daar niet voor niets!
Laat deze liggen, want deze zijn bedoeld om in de dijk bij de toiletten te planten. De werkploeg hoeft dan niet
door de hele vereniging te lopen op zoek naar strobalen.

Dank voor uw medewerking.



Waterleiding:
Ik blijf het toch maar weer zeggen. Niet dat u zich er iets van aantrekt want je wilt toch zo snel mogelijk water
in je huisje hè, en even wachten is blijkbaar geen optie. Maar goed, wie weet doet u er dit keer toch iets mee,
en aan de andere kant, misschien leest u dit stukje of het HeliosNieuws niet eens.
Dus daar gaan we weer:
Wacht met het ingraven van uw waterleiding totdat de vrachtwagens niet meer rijden!
En kunt u dat toch niet, zorg er dan voor dat de geul die u maakt goed dicht en aangestampt is zodat de
vrachtwagens hier geen hinder van ondervinden.
Vrachtwagens met bouwhuisjes erop kunnen tijdens het rijden door een onverwachtse beweging, bijvoorbeeld
omdat de geul niet goed is aangestampt, dermate hard heen en weer geschud worden dat er schade ontstaat
aan het bouwhuisje die erop ligt.
Hoe zou u dat vinden, wanneer het u zou overkomen?

Tevens vraag ik de kampeerders op de boven-rij om te wachten met het neerleggen van de trappen op de
dijk, of in ieder geval het onderste gedeelte van de dijk vrij te laten, en iedere kampeerder te wachten met het
plaatsen van de schutting of kisten t.b.v. de hoofdwaterleiding. 
De waterleidingcommissie kan de hoofdwaterleiding dan makkelijker uitrollen waardoor er minder spanning
komt te staan op die leiding, wat dan weer lekkage kan voorkomen en daar hebben we allemaal baat bij in
deze dure tijden.
Ook hier, dank voor uw medewerking.

Remco Koppen
Secretaris K.V. Helios
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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:


