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Vereniging van Erfpachters Kruininger Gors 
i.s.m. Stichting Recreantenbelangen Kruininger Gors 

 

Secretariaat:  postadres:  Schrijnwerkerstraat 49, 3123 EJ  Schiedam. 

                       e-mail:        secretariaat@srbkruiningergors.nl 
                       telefoon:     06-19515516    

 

 

BESTUURSVERSLAG SRB – VVE KG SEIZOEN 2013 /2014 
 
1. Bestuurs – en ledenvergaderingen: 

In het afgelopen jaar hebben wij één gecombineerde grote jaarvergadering gehouden met zo-
wel de leden van de V.V.E. (erfpachters) als de S.R.B. (huurders: kampeerders/verenigingen).  
Er zijn twee vergaderingen (SRB) geweest met de Raad van Toezicht.  
 
De bestuursvergaderingen van de Stichting Recreantenbelangen Kruininger Gors werden om 
praktische redenen gecombineerd met de vergaderingen van de Vereniging van Erfpachters 
Kruininger Gors. In het afgelopen seizoen zijn er twee bestuursvergaderingen gehouden. Er 
zijn drie bijeenkomsten geweest met de Molecatengroep resp. de klankbordgroep op het Krui-
ninger Gors.  
 
2. Bestuurssamenstellingen 
Het bestuur van de VVE bestond in 2013 uit 5 leden, nl. René Huijser (voorzitter en pen-
ningmeester). Lien de Bruin (lid), Corrie van de Wal (secretaris) en Arnold Vermeulen (lid), 
Franny Gijze.   
 

Het bestuur van de Stichting Recreantenbelangen Kruininger Gors bestond in 2013 uit 
4 leden benoemd op voordracht van de VVE, t.w. René Huijser (voorzitter). Lien de Bruin (lid), 
Corrie van de Wal én 2 leden die namens de huurders benoemd zijn, t.w. Arnold Vermeulen 
(lid) en Franny Gijze (secretaris). 
Henk van Oostrom is onze juridisch adviseur. 
 

Als u interesse heeft in een bestuursfunctie dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat. 
 

3. Contact Stichting Recreantenbelangen (S.R.B) en Erfpachters (V.V.E.) 

Iedereen kan schriftelijk (post/email: secretariaat@srbkruiningergors.nl) of telefonisch 
contact met ons opnemen waarna we eventueel een afspraak kunnen maken. Wij behandelen 
geen persoonlijke kwesties. Ook kunnen wij u de gewenste informatie per email toezenden. 
Veel informatie staat ook op onze website (www.srbkruiningergors.nl). 
 

4. Veiligheid. 

De gesprekken over één of meerdere hartdefilibratoren (AED) op het Kruininger Gors zijn nog 
niet afgerond. Dit is wat ons betreft een zeer belangrijk punt t.a.v. de herstructurering maar 
liefst willen wij niet wachten en dit z.s.m. geregeld hebben.    
 
Op grond van verzekeringstechnische gronden (o.a. wie is aansprakelijk) en praktische gron-
den (wie schaft dit aan, wie gaat dit bedienen etc.) is het vooralsnog niet mogelijk gebleken 
om dit te realiseren. 
 
5. Contributie van de kampeerders. 
De contributie voor alle kampeerders voor het jaar 2014 bedraagt € 7,50 per jaar. Dit wordt 
o.a. besteed aan mailings en informatiebulletins én allerlei mogelijke (juridische) kwesties en 
procedures in de toekomst, zoals bijvoorbeeld de herstructurering en bij afloop van de huidige 
erfpachtovereenkomsten. Voor 2015 willen wij voorstellen om dit bedrag te handhaven. 
 
Vanwege de hoge kosten en omdat er nog maar zeer weinig mensen zijn die dit gebruiken 
worden er geen nieuwe acceptgirokaarten verstuurd. Wij verzoeken u om de contributie voor 
2014 van € 7,50 zelf via internet bankieren te betalen op onze bankrekening bij de ING Bank :  
IBAN: NL16INGB0003125848 t.n.v. Stichting Recreantenbelangen Kruininger Gors.   
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7. Klankbordgroep (adviesraad) herinrichting Kruininger Gors 

Dit is een initiatief van de Molecatengroep, die een Klankbordgroep en thans vaste adviesraad 
heeft gevormd. Deze bestaat uit vier individuele recreanten én twee bestuursleden van de 
Stichting Recreantenbelangen Kruininger Gors /de Vereniging van Erfpachters Kruininger Gors 
op het Gors, die de Molecatengroep adviseren ten aanzien van de herinrichting van het park in 
2017. 
 
De Stichting Recreantenbelangen Kruininger Gors én de Vereniging van Erfpachters Kruininger 
Gors hebben via de klankbordgroep in 2013 en 2014 diverse goede gesprekken gevoerd wat 
o.a. geleid heeft tot de uitgebreide informatie over de toekomst van het Gors na 2017.  Verde-
re informatie krijgt u op onze jaarvergadering en via onze website. 
 
De Molecatengroep heeft vorig jaar aan iedere kampeerder een informatieset over de toekomst 
van het Gors gestuurd. Uitgangspunten van de toekomstige ontwikkelingen zijn o.a. de sociale 
cohesie die er nu is en de standplaatsen zoveel mogelijk te behouden mits zij voldoen aan vei-
ligheidseisen (o.a. brand) en in goede staat verkeren. 
 
Momenteel worden/zijn diverse voorzieningen (riool, waterleidingnet, electra, aanrijdroutes 
brandweer en ziekenauto’s) gecontroleerd en in kaart gebracht. Daarna kan pas een aanvang 
worden gemaakt met de herstructurering en vernieuwingen. Iedere kampeerder moet uiterlijk 
per 1-1-2017 voldoen aan de wettelijke eisen inzake brandveiligheid volgens het Bouwbesluit.  
 
De vergoeding voor opruimkosten aan het einde van het erfpachtcontract geldt alleen als u uw 
standplaats verplicht moet ontruimen.    
 
Heeft u vragen ? Stel ze ons en wij leggen ze voor aan de Molecatengroep. 
 
U kunt extra informatie over de herstructurering krijgen van de Molecatengroep per telefoon 
(0181-482711),email (info@kruiningergors.nl) of nalezen op de speciale website van de Mo-
lecatengroep (www.kruiningergors2017.nl). Wij zullen de ons bekende gegevens ook digitaal 
op onze website beschikbaar stellen. U kunt dit ook per email toegestuurd krijgen.  
 
8. Adreswijzigingen  

Zijn uw naam, adres, of telefoonnummer niet juist of onlangs gewijzigd ? Wij verzoeken u om 
dit dan liefst schriftelijk aan ons door te geven zodat de kans op fouten gering is. Wilt u daarbij 
ook uw standplaats en eventueel telefoonnummer op het park vermelden ? 
Wanneer u ons een email stuurt met bovenstaande gegevens zullen wij uw e-mailadres ook 
opnemen in ons mailingbestand. Wij krijgen de gegevens niet automatisch van de Molecaten-
groep. 
 
9. Verzekering opstallen en inboedel 

Zijn uw opstallen voldoende verzekerd en is dit inclusief opruimkosten (ca. € 2.000,-) van de 
restanten na bijv. brand ? Een collectieve regeling voor alle kampeerders op het Kruininger 
Gors kan helaas niet worden afgesloten. Wel is bekend geworden dat de Europeesche Verzeke-
ringen (loopt via Recron) een hele goede verzekering (incl.keuring van het kampeermiddel) 
aanbied. Op deze website www.stazekerenveilig.nl staat hierover meer en kunt u direct een gra-
tis berekening laten maken. 
 
 
 
Over alle hierboven genoemde punten is uitgebreide informatie te vinden op onze website 
www.srbkruiningergors.nl.  Tevens worden zij regelmatig op de vergaderingen besproken. Als dit niet 
genoeg is kunt u hierover per email meer informatie vragen op  
secretariaat@srbkruiningergors.nl.  

 
 
 


