Beste Leden en donateurs,

De ALV is net achter de rug en de start van het kampeerseizoen staat voor de deur.
Om de start van het kampeerseizoen goed te laten verlopen willen wij u graag informeren over een
aantal belangrijke punten.
Cor Haagsman heeft dit jaar het uitzetten van het kamp op zich genomen. Hij zal op zondag 7 april de
bovenrij van het kamp uitgezet.
Op dinsdag 9 april worden de eerste units bij KVS op de bovenrij geplaatst.
Woensdag 10 april worden de toiletten bij KVS geplaatst en zal de beneden worden uit gezet.
Ook op 10 april wordt er om 18:00u stro geleverd. Hierbij zullen aanwezig zijn Lodewijk Pistoor,
Caroline Stork, Rene van de Velden en Alex van de Bor.
De afspraak is dat de toiletten op 11 april worden aangesloten. Als deze is aangesloten kunt u er
direct gebruik van maken. Op 15 april zal er een legionella meting worden gedaan. De uitslag is er
ongeveer een week later. Als de uitslag er is wordt er bepaald of er gedoucht mag worden. Graag
dan ook niet eerder gebruik maken van de douche.
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Weet u dat het afvoersysteem van ons toiletgebouw anders is dan bij u thuis? Het vuile water wordt
opgevangen in een put en daarna d.m.v. een pomp weggepompt naar het hoger gelegen
rioolafvoersysteem op de boulevard. Afgelopen jaren hebben wij regelmatig storingen aan deze
afvoerpomp gehad. Deze storingen moeten wij sinds 2008 zelf betalen. Gebleken is dat de storingen
vaak veroorzaakt worden door verband, luiers of vezelachtige natte toiletdoekjes. Wij verzoeken u
dringend om dit soort doekjes of verbanden niet door het toilette spoelen, maar te deponeren in de
daarvoor bedoelde afvalbakken. Wij hopen daarom dat u voorzichtig bent en het gezonde verstand
gebruikt.
Op vrijdag 12 april wordt ons kluphuis naar het strand gebracht. Er moet nog steeds onderhoud
gepleegd worden aan ‘t kluphuis. Arne van de Bor en Rene van de Velden gaan dit oppakken.
Als alles gereed is in het kamp zal de kampopening plaats vinden op donderdag 30 mei
(Hemelvaartsdag). Deze datum is nog onder voorbehoud.
Voor dat we het kamp kunnen openen zal het kamp gereed moeten zijn en zal de eerste
kampcontrole moeten hebben plaats gevonden. Deze controle is voornamelijk voor de buitenkant
van uw huisje.

KAMPCONTROLE
Op de hieronder genoemde punten wordt gecontroleerd tijdens de kampcontrole. Deze
controle zal plaats vinden na 15 mei maar vòòr 31 mei. Dus zorg dat alles voor deze datum in
orde is!
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1. Stro in dijk ontbreekt
2. Veel rommel rondom huisje
3. Rommel in gangen
4. Onderbeschoeiing ontbreekt of is te laag (moet ± 40 cm zijn)
5. Trap ontbreekt (nieuwe plaats)
6. Geen toegang tot gasfles
7. Meer dan 2 gasflessen (verboden)
8. Gaskist bevindt zich buiten 7.20 meter (verboden)
9. Gasslang/drukregelaar te oud
10 Geen keerklep
11. Keerklep niet toegankelijk
12. Keerklep lekt
13. Waterleiding lekt
14. Hoofd/waterleiding onvoldoende ingegraven
15. Opgerolde waterslang aanwezig (verboden)
16. Douchekop aanwezig (verboden)
17. Vaste waterleiding aan de buitenkant huisje.(verboden)
18. Dak los
19. Ramen stuk of los
20. Schotten los
21. Voorbordes ligt veel te hoog. Dit moet ongeveer vlak liggen t.o.v. naaste huisjes
22. Huisjesnummer voor ontbreekt
23. Huisjesnummer achter ontbreekt
24. Antenne of andere zaken steken boven nokhoogte uit
24. Er bevindt zich een douche in en/of buiten het huisje
25 Er bevinden zich verboden objecten in en/of buiten het huisje
N.B.
De kampeerders met een geiser dienen ieder jaar vòòr 1 juni een geldig keuringsbewijs van
een erkend installatiebureau aan het bestuur te tonen.

Let op!
Er is de op ALV een nieuw stuk aangenomen over de geiser. Lees dit goed door als u er een heeft.
ART 22.
Onderhoud gastoestellen.
•
•
•

•

•
•
•

De geiser dient eens in de twee jaar gekeurd te worden. (NEN- norm en brandweeradvies)
De drukregelaar dient om de zes jaar vervangen te worden. Iedere regelaar dient aan de
binnenzijde een jaartal of code te hebben. Zo niet dient u deze te vervangen.
Kampeerders met een geiser dienen om de waterleiding naar hun huisje/unit toe een harde
pvc leiding te plaatsen om beschadiging en dus drukvermindering van water te voorkomen.
Bij drukvermindering slaat de geiser aan.
Het is verplicht om jaarlijks aan het begin van het seizoen het waakvlamgedeelte van de
koelkast uit elkaar te halen en schoon te maken, zodat de sproeier niet verstopt is met stof of
vuil. Dit i.v.m. koolmonoxide vorming.
Het is verplicht bij aanwezigheid van geiser en/of koelkast een rook/koolmonoxidemeter in
uw huisje/unit op te hangen.
De gasslangen dienen op tijd te worden vervangen. Op de slangen dient te staan wanneer ze
gemaakt zijn, dan wel wanneer ze vervangen dienen te worden.
De kampeerder dient zelf de verzekeringsvoorwaarden van zijn huisje/unit m.b.t.
gastoestellen na te gaan.

Op de ALV is aangegeven dat er dit jaar weer naar de waterleiding wordt gekeken. Vorig jaar is er
geïnventariseerd of er lekkages waren. Deze lekkages worden dit jaar gemaakt. Laat de waterleiding
dan ook op het zand liggen. Deze mag worden ingegraven als de rayonhoofden hiervoor akkoord
geven. De rayonhoofden zijn Alex van de Bor, Arne van de Bor, Rene van de Gracht en Julian Ruiz
Erfmann. Ook dit seizoen kunt u gevraagd worden door de rayonhoofden om de vereniging een
handje te helpen. Dit zal niet automatisch onder uw dienstbaarheid vallen maar gewoon op uw eigen
inzet voor de vereniging.
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Keerkleppen
Op de ALV is er aangegeven om de informatie over de keerkleppen met u te delen. Zie hieronder.
Mocht uw keerklep niet meer goed werken dan kunt u een nieuwe aanschaffen bij Rob en Ria Tschur
(495) de kosten zijn €10.

De keerklep is met het oog op deze montage/demontagehandleiding in drie delen benoemd.
Op onderstaande foto ziet u de waterslang met aangesloten keerklep en de drie delen die voor
het demonteren van belang zijn. Deel A, een koperen koppeling. Deel B, de keerklep met een deel
van de koppelingen. Deel C, de blauwe kunst- stof koppeling.

Het demonteren van de keerklep kan in drie eenvoudige stappen gedaan worden.

Stap 1:

Stap 2:

Stap 3:

Maak koperen koppeling

Maak de blauwe kunst-

B is de keerklep met delen

A los.

stof koppeling C los

van de koppeling. Dit deel kan
nu volgens de onderhoud
stappen bewaard worden.

Bewaren en onderhoud keerklep
1. Plaats B compleet in een bakje azijn en laat deze een uurtje staan.
2. Keerklep laten drogen en inrollen in keukenrol.
3. Keerklep is volgend seizoen weer te gebruiken.
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Montage
Montage in omgekeerde volgorde. Let op! In de koperen koppeling A (zit vast aan
hoofdwaterleiding) zit een rubberen O ring. Kijk voor aanvang montage of deze goed op zijn
plaats zit. Is deze stuk of weg, dan kunt u een nieuwe O ring halen bij Peter Meijer, huisje 479.
Controle keerklep
1. Zet waterdruk op de waterleiding naar u huisje.
2. Laat het water even goed doorspoelen.
3. Sluit de kraan in u huisje.
4. Sluit de hoofdkraan (hoofdwaterleiding).
5. Draai met een passende sleutel de zeskantige dop (zie bovenste afbeelding onder B)
voorzichtig los. Als er geen water uit komt is keerklep in orde.
6. Draai zeskantige dop weer vast.
7. De Keerklep is gereed voor gebruik.

Wijze betaling aan Paap 2019
M.b.t vervoer/opslag van ieders huisje, liever dan cash-betalingen, is de firma Paap heel blij met een
overmaking van het bedrag, mits op tijd / vooraf.
Ingeval van een vooraf overmaking: doe het vóór 1 april zodat Paap op het moment van rijden een
actuele lijst bij de hand heeft. In geval van overmaking ná 1 april: laat Paap op de dag van plaatsing
via je Smartphone zien dat er toch betaald is.
NL 19 RABO 0326 33 83 65, t.n.v. Gebr. Paap, onder vermelding van vereniging, naam en huisjesnummer.
Cash betalen blijft mogelijk.
In april 2019 is het te betalen bedrag: € 350

We zien u snel weer op ons mooie stukje strand aan de Noordzee.
Het bestuur van Kampeervereniging Strandgenoegen.
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