Mei 2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beste Leden en donateurs,
Het kampeerseizoen is goed van start gegaan. We begonnen met een zonnetje maar wel nog een
koude wind. Tot wel -1 vroeg in de ochtend. Het paas weekend was ook zeker een cadeautje. Laten
we hopen dat het weer ons goed gezind is de komende maanden.
In dit KVS nieuws kunt u lezen over belangrijke punten welke met de federatie zijn besproken. U
vindt hier de voorlopige kampindeling voor uw staanformulier en als bijlage het veiligheidsformulier.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veiligheidsformulier
Veiligheidsformulier wordt gebruikt bij de kampcontrole. Deze eerste controle is voornamelijk voor
de buitenkant van uw huisje/en alle zaken rondom uw huisje. In het vorige KVS nieuws heeft u
kunnen lezen op welke punten er gecontroleerd gaat worden. Deze controle zal plaats vinden in het
weekend van 25 mei.
Wij willen u vragen om dit formulier voor 20 mei in te leveren. Dit kan in de brievenbus bij de
toiletten.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Federatie Nieuws
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Toiletten
Naar aanleiding van het aansluiten van de toiletten op het riool zijn er nog een aantal punten naar
boven gekomen welke niet (goed) werken.
•

•
•
•

•

Units A + B hebben problemen met de stroomtoevoer vanuit de meterkast op de boulevard.
Wil Koper denkt dat de electragroepen stuk zijn en hij wacht op nieuwe zekeringen.
De Gemeente is de contactpersoon met Wil.
Bij Unit A zijn de koppelingen van de waterleiding weg.
Bij Unit B is de hoofdleiding van het water weg.
Bij unit D is de sensor magneet stuk van de douche.
Keerklep ketel is stuk
Douchekraan is stuk.
Keerklep waterleiding is stuk.
Bij unit C zit er in de waterpijp van de boiler, 15cm. kalk

•

Bij unit F is de boiler stuk. Dit valt nog onder de garantie.
Wil Koper heeft actie ondernomen.

Verder zijn er acties geweest tav verhoging toeristen belasting naar de gemeente
Er is een protest brief over de verhoging van de toeristenbelasting, deze is zowel aan wethouder
mevrouw Verheij en wethouder (Verkeer) heer Berendsen doorgestuurd. We wachten af.
Er zijn staanders tegen campers geplaatst op 22 april. (hoogtebeperking op de parkeerplaats)
Een illegaal paadje door de duinen ter hoogte van Berg Vis is afgesloten door Spaarnelanden op 22
april.
De brief van met name KVA inzake de parkeer-afsluiting voor auto`s ten behoeve van een lange fietsparkeerplaats, wordt binnenkort beantwoord door de gemeente. Dit gaat over het plaatsen van
fietsen tijdens de Jumbo race dagen op de parkeerplaats boven bij KVA.
Zoals eerder vermeld staan we genoemd in de Nota van uitgangspunten voor het omgevingsplan
Strand Zandvoort. Het college van burgemeester en wethouders van Zandvoort heeft inmiddels zijn
akkoord gegeven voor de Nota. Op 21 mei 2019 vindt de raadsvergadering plaats en zal er een
besluit worden genomen door de gemeenteraad.

Het jetski evenement 2019.
Dit jaar zal de Jet Ski Challenge op zaterdag 15 en zondag 16 september plaatsvinden. De opbouw
van het evenement zal op vrijdag 14 september starten en de afbouw is op zondag 16 september
gereed. Ook dit jaar vindt het evenement gelijktijdig met het leeghalen van een aantal strandhuisjes
plaats. De organisatoren hebben in het overleg uitgelegd waarom zij het evenement dit jaar
wederom half september organiseren. Dit heeft te maken met de Internationale Jet Ski kalender, de
evenementenkalender van Zandvoort en het verzoek van de hulpdiensten om het evenement, gezien
de veiligheid op het strand, buiten het zomerseizoen te organiseren.
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Door de gemeente wordt uitgelegd dat de huidige locatie van het evenement voor de
evenementencommissie, waarin de hulpdiensten ook vertegenwoordigd zijn, de meest optimale
locatie is. Dit omdat de evenementencommissie de verkeersbewegingen van het parkeerterrein naar
de strandafgang wil minimaliseren.
De organisatoren van de Jet Ski Challenge willen de Federatie tegemoet komen door in totaal 24
parkeerplaatsen (rond afgang F3) op de locatie vrij te houden. Dit betekent dat de Jet Ski Challenge
aan de oost- en westzijde van het parkeerterrein twaalf x 2 parkeerplaatsen voor de bewoners
beschikbaar zal houden. De dranghekken die door de organisator worden geplaatst, zullen de
parkeerplaatsen en het terrein van de Jet Ski Challenge afscheiden.
De Federatie biedt aan / overweegt de mogelijkheid om per toerbeurt een vrijwilliger in te zetten om
bij de toegang van de locatie ‘mee te kijken’ of de auto’s daadwerkelijk van leden van
Kampeerverenigingen zijn en eventueel de leden te begeleiden. De organisatoren van de Jet Ski
Challenge zijn positief over het aanbod en maken hier dan ook graag gebruik van. De Federatie zal
aan de organisatoren van de Jet Ski Challenge een of meer 06 nummers van hun leden geven in geval
van noodzakelijk en urgent overleg op die twee dagen.

De Federatie zal de bewoners vroegtijdig over het evenement informeren en adviseren hun
strandhuisje eerder leeg te halen.
Voor KVS zal het zijn dat de bouwhuisjes mogelijk net van het strand zijn maar de units nog gereden
worden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Staanformulier.
U heeft het nieuwe staanformulier reeds ontvangen. Op de ALV is besproken om het plaatsen van
huisjes op een nieuwe manier te doen. U kunt op het staanformulier aangeven of u wilt staan,
overslaan of stoppen.
Indien u wilt verplaatsen, dan kunt u dat kenbaar maken op de bijzondere ALV op Zondag 7 Juni in ’t
Kluphuis. U kunt dan op anciënniteit een andere plaats kiezen.
U kunt de kampindeling voor 2020 in de andere bijlage downloaden. De lege plekken die u hier ziet
zijn de plekken van de aspirant leden. Op de ALV kan het natuurlijk voorkomen dat er opeens andere
plekken vrij komen omdat er leden zijn die er voor kiezen om te verhuizen naar vrij gekomen
plekken. Daar kunnen wij nu niets over zeggen. Het advies is, wilt u verhuizen kom dan naar de ALV.
Voor het seizoen 2020 hebben we al meer dan 100 aanvragen binnen gekregen voor een plaats
binnen onze vereniging.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strand afgang F4
Op 1 mei heeft er een gesprek plaats gevonden tussen de gemeente en KVS.
In het gesprek is er naar voren gekomen dat het onderhoud wat er vorig seizoen heeft moeten plaats
vinden niet is uitgevoerd. Dit was onder andere het prikkeldraad weer herstellen. Er is vanuit KVS
duidelijk gemaakt welke voorkeur er is voor de afrit. Dhr Lefferts van de gemeente heeft alle
voorstellen en opmerkingen meegenomen en heeft aangegeven binnen 14 dagen terug te komen
met een antwoord. Het kan zijn dat dit nog geen volledige oplossing is maar Dhr. Lefferts houdt ons
op de hoogte hoe ver hij in het proces is om dit goed op te lossen.
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Het bestuur van Kampeervereniging Strandgenoegen

Zie verder uitnodiging kampopening 30 Mei en een uitnodiging voor de bijzondere algemene
ledenvergadering.

Uitnodiging
Tot het bijwonen van de bijzondere algemene ledenvergadering voor
de kampindeling bij Kampeervereniging Strandgenoegen.

De vergadering zal plaatsvinden op Zondag 7 Juli 2019
Locatie: ‘t Kluphuis

Aanvang: 10.00uur
Zaal open : 09.30 uur
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