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VERSLAG VERGADERING RAAD VAN TOEZICHT GEHOUDEN  OP 30 AUGUSTUS 2014.  
Locatie: kantine kampeervereniging D.S.S. te Oostvoorne.  

 
Aanwezige bestuursleden:  René Huijser, Arnold Vermeulen, Franny Gijze.  
Afwezige bestuursleden:  Corrie Tuinenburg, Lien de Bruin.  

 
Aanwezige vertegenwoordigers van de kampeerverenigingen:  
Irishof. D.S.S., Landzicht, U.N.O., Zomerkamp, Ons Buiten, Maaszicht. ’t Nieuwe Land, 
Duinoord. 

 
Afwezige vertegenwoordigers van de kampeerverenigingen:  
’t Hertekamp, Dindoa, Duinpan, Doolhof, Onze Hobby, Nivon, Larixhof , D.V.O. 

 
 
1. OPENING EN MEDEDELINGEN 
De voorzitter opent om 10.35 uur deze vergadering nadat iedereen is voorzien van koffie 
en heet allen van harte welkom. Verder vraagt hij aan iedereen bij wijzigingen van hun 
ledenbestand en ook de RVT representanten dit door te geven aan het secretariaat omdat 
wij zowel van de Molecatengroep maar ook onze eigen leden geen wijzigingen krijgen 
aangeleverd. 
 
Vraag:  Kunnen de uitnodigingen voor de vergadering van de Raad van Toezicht ook 

per post worden verstuurd omdat het internet op het Kruiningergors zeer 
slecht is. 

Antwoord:  Gezien o.a de hoge kosten en de eenvoud van versturen blijft dit per email 
gebeuren; echter wellicht kan het een keer herhaald worden. 

 
 
2. INGEKOMEN STUKKEN / MEDEDELINGEN BESTUUR. 
-  Plannen bedrijventerrein langs Oostvoornse Meer 
- UNO heeft een vraag gesteld over het verplicht verwijderen van de coniferen.  
- Landzicht heeft een vraag gesteld over de verenigingsgebouwen.  
- UNO heeft een vraag gesteld over “Recht van Opstal” 
- Brandveiligheidsvoorschiften 
De meeste punten worden later deze vergadering verder behandeld dus daar 
verwijzen wij gemakshave naar. De plannen voor het Oostvoornse meer kunnen bij de 
Gemeente Westvoorne worden ingezien. Voor het Kruiningergors zullen we daar 
geen last van hebben.  
 
2 b. BESTUURSVERSLAG 2014/2015  
Dit wordt doorgenomen en zonder verdere op - of aanmerkingen unaniem goedgekeurd en 
vastgesteld. 
 
2 c. STIMULERINGSFONDS.  
Het is jammer dat er nagenoeg geen gebruik wordt gemaakt van dit fonds. Ook dit jaar 
krijgen de verenigingen weer het advies een beroep te doen op dit fonds wanneer zij nieuwe 
activiteiten gaan ontplooien voor hun leden.  
Dindoa:  Vaak moet de vereniging zelf toch een groot bedrag bijpassen, waardoor deze 

aanvraag niet doorgaat. 
Antwoord:  Advies om toch aanvragen te blijven indienen om meer activiteiten voor de 

leden te kunnen realiseren. Alles kost geld maar het is fijn als er een 
bijdrage in de kosten kan worden verkregen. Deze bijdrage is 50 % van de 
kosten met een maximum van € 1.000,-. Aanvragen kunnen per email 
worden ingediend bij René Huijser. 

 



 
3. BESTUURSVERKIEZING EN VASTSTELLING SEIZOEN 2014 en 2015 
Het huidige bestuur bestaat uit: 
René Huijser  voorzitter en penningmeester 
Corrie Tuinenburg secretariaat VVE 
Franny Gijze  secretariaat SRB 
Arnold Vermeulen bestuurslid 
Lien de Bruin  bestuurslid 
 
Deze personen hebben zitting in zowel de VVE als de SRB door gebrek aan andere  
kandidaten. Gezien het feit dat er geen tegenkandidaten zich hebben gemeld, worden deze 
bestuursleden met algemene stemmen herkozen. 
 
4. NOTULEN VERGADERING 25 AUGUSTUS 2013 
Bij punt 5 wordt achter de naam van de heer de Mooij de vereniging veranderd in 
Duinoord. 
Hierna wordt dit verslag met algemene stemmen en zonder verdere vragen/ opmerkingen 
goedgekeurd en vastgesteld.  
 
Hierna gaat de voorzitter door met het beantwoorden van vragen van de vorige 
vergadering o.a.: 
-- Bij aanpassingen en veranderingen van het kampeermiddel of het terrein moet 

altijd een aanvraag worden ingediend bij de Molecatengroep.  
-- Voor meer persoonlijke vragen over brandveiligheidsvoorschriften kunt u altijd 

terecht bij de receptie. Er is een nieuw bouwbesluit KG in aantocht dat o.a de 
nieuwbouw en verbouwingen gaat regelen. 

-- De waterputten zijn nu gemarkeerd en bekend bij allerlei instanties.  
-- De Stichting heeft de Molecatengroep gevraagd om andere sloten met 

certificaatsleutels op de slagbomen te plaatsen om kopiëren te voorkomen. Verder 
zijn wij voorstander om wille van de veiligheid en overlast om zo weinig mogelijk 
auto’s te laten rijden op de binnenpaden en terreinen (buiten de normale wegen) in 
de vakantieperiodes. In het voorjaar en najaar moet het onder voorwaarden wel 
mogelijk zijn.   

-- De vergoeding bij het ontruimen van de staanplaatsen zoals die in de erfpachtakte 
is geregeld zal slechts uitgekeerd worden als men van de Molecatengroep te horen 
krijgt dat men verplicht moet ontruimen. Momenteel is het zo dat de overgrote 
meerderheid mag blijven zoals het nu is en dan is er geen reden om een vergoeding 
te verstrekken. Men hoeft immers geen opruimkosten te betalen. Ook bij vrijwillige 
beeindiging komt er geen uitkering.   

-- De sloopvergunning voor de oude recreatiezaal is aangevraagd. De plannen zijn om 
in januari 2015 te starten met de daadwerkelijke sloop van dit gebouw. Op internet 
zijn de nieuwe plannen terug te vinden. 

-- De gedeeltelijke aanpassing van het strandje langs het Brielse Meer is nog niet 
helemaal naar wens. De bedoeling is dat hier verder aan wordt gewerkt.  

-- De grondverdeling als er straks plaatsen vrijkomen op gezamenlijke terreinen wordt 
nog onderzocht.  

-- Nadat het waternet is gecontroleerd en opnieuw wordt aangelegd dan wel wordt 
uitgebreid zullen de watermeters centraal in de putten worden geplaatst.  

 
5. FINANCIELE VERSLAG EN BEGROTING 
De penningmeester geeft uitleg over de financiën van het afgelopen seizoen. Daar de 
kosten van het versturen van acceptgirokaarten te hoog worden en er steeds minder 
mensen betalen, is besloten om deze niet meer te versturen en via een brief de leden te 
verzoeken hun contributie zelf te willen betalen op onze bankrekening. 
Vraag:  Waar is de post garantiefonds gebleven ? 
Antwoord: Dit komt morgen op de VVE-vergadering ter sprake omdat dit een zaak is  

van de erfpachters.  
 
6. VERSLAG en VERKIEZING KASCONTROLECOMMISSIE  
De kascontrolecommissie heeft de stukken 2014 gecontroleerd. Deze commissie bestond 
dit jaar uit de heren De Mooij en Patijn. Bij afwezigheid van de heer de Mooij heeft mevr. 
Kroonenburg zijn taak waargenomen. De commissie heeft de boeken in orde bevonden 



voor 2014, gaat accoord met de begroting 2015 en stelt de vergadering voor om met alle 
stukken accoord te gaan en de penningmeester decharge te verlenen. 
De vergadering gaat met alle voorstellen unaniem accoord. 
Mevrouw Willy Kroonenburg (’t Nieuwe Land) en Cees de Mooij (Duinoord) stellen zich 
beschikbaar voor het komende jaar. 
 
7. HERSTRUCTURERING KRUININGER GORS / AANLOOP 2017. 
Op 10 september a.s. vindt er een overleg plaats met de heer Slager van de 
Molecatengroep en de Adviesgroep (oude Klankbordgroep). Tijdens dit gesprek zal er 
worden gevraagd of er meer nieuws richting de kampeerders kan worden doorgegeven en 
of dit ook sneller kan dan nu het geval is. 
 
Verenigingsgebouwen. 
Het is de bedoeling dat de verenigingen een nieuw contract krijgen aangeboden. De 
verenigingen krijgen waarschijnlijk de keuze voor éénjarige of meerjarige contracten. Dat 
is echter afhankelijk van wat de verenigingen zelf willen.Sommige verenigingen kunnen 
niet voldoen aan de regelgeving v.w.b. Horecavergunningen en/of verbouwingen door bijv. 
een teruglopend ledenaantal en zullen waarschijnlijk gaan stoppen. 
  
--UNO komt met het voorstel dat verenigingsbesturen meer onderling overleg moeten 
bundelen en gezamenlijk een brief richting de heer Slager op te stellen en aantonen dat er 
zeker animo leeft onder de kampeerders. 
Zomerkamp heeft doorgegeven dat zij per 30 september a.s. geen gebruik meer maken 
van het verenigingsgebouw. Wel blijft de vereniging bestaan. 
De voorzitter raadt hen aan wel actief te blijven om richting de Molecatengroep sterk te 
staan. 
Irishof vertelt dat al hun leden trouw de contributie betalen en zeer actief zijn. Zij hebben 
momenteel zelfs een ledenstop ingevoerd. Wel heerst er onder de leden wat onrust over 
wat er gaat gebeuren na 2017.   
 
De voorzitter zegt dat er wel degelijk op de achtergrond wordt gewerkt aan de nieuwe 
plannen. Daarom heeft hij de Molecaten geadviseerd meer bekend te maken op hun 
website en via de Facebookpagina.  
 
--Vanuit de vergadering wordt de vraag gesteld om de heer Slager een keer uit te nodigen 
op een gesprek met de verenigingsbesturen. Er wordt in hun opinie te weinig 
gecommuniceerd. De Stichting wordt gevraagd dit ongenoegen kenbaar te maken op 10 
september a.s. 
 
De voorzitter stelt voor dat de verenigingen hun plannen aan hem doorspelen en hij zal de 
heer Slager vragen om in 2015 of 2016 aan te sluiten voor een gezamenlijk gesprek. 
 
--UNO merkt op dat er in geen enkele verordening iets over het verbod van coniferen is 
terug te vinden. Hij heeft zelf contact gezocht met diverse instanties. Hij vraagt of het 
mogelijk is om met elkaar bezwaar aan te tekenen tegen dit plan.  
 
De voorzitter zegt dat deze mogelijkheid altijd bestaat. Het besluit is van de 
Molecatengroep zelf en is bedoeld voor de veiligheid van de kampeerders. Verder gaat het 
eerdere voorstel om deze gezamenlijk te laten verwijderen niet door vanwege de hoge 
kosten. Er worden t.z.t. wel speciale plaatsen gecreëerd waar dit afval gratis kan worden 
gestort.  
 
 
8. RONDVRAAG EN DIVERSE ONDERWERPEN 
--UNO  heeft haar statuten veranderd. Donateurs zijn nu ook daadwerkelijk lid geworden en 
ook de buitenterreinen zijn georganiseerd. 
--Internet op het park is heel slecht. Er worden door de Molecaten groep nu andere 
mogelijkheden  onderzocht. Wellicht kan er via een aansluiting via de kabel- of een 
satellietverbinding komen.  
--Recht van Opstal. Dit punt wordt momenteel onderzocht en besproken in de adviesraad 
en bij een positief advies zal dit later ter beoordeling aan de Stichting worden voorgelegd. 



Het gaat dan naar verwachting in werking treden wanneer de erfpachtakten beëindigd zijn 
in 2017. 
 
Vraag:  Kan er niet meer gebruik worden gemaakt van de postvakken bij 

de receptie? 
Antwoord: Getracht zal worden meer informatie via de verenigingsbesturen te laten 

verlopen en er zal altijd op de facebook pagina en op de website van de 
Stichting (www.kruiningergors.nl) informatie komen. Dit zal over het 
algemeen digitaal zijn en steeds minder per post (papier). 

 
Vraag: In het verleden werden vergaderingen voor aanvang van het seizoen 

gehouden. Misschien kan deze traditie weer in het leven worden geroepen. 
Antwoord: Het was dit seizoen wel de bedoeling  maar het gesprek met de heer Slager 

werd steeds verzet. Het is ook afhankelijk van het “beschikbaar komen van 
nieuws”. Wij willen ons niet vastpinnen op bepaalde data; er is minimaal 1 
keer per jaar een vergadering die ieder jaar opnieuw wordt vastgesteld. 

 
Vraag: Hoe werkt de Klankbordgroep? Deze groep wordt gezien als spionnen voor 

de heer Slager. De verschillende besturen hebben de indruk dat zij alles 
geheim houden. 

Antwoord: Het woord spionnen vinden wij een beetje raar klinken. Sinds kort maken 
twee bestuursleden van de SRB deel uit van deze groep die thans de naam 
Adviesgroep draagt. Iedereen zit er op persoonlijke titel en zij adviseren 
slechts op allerlei fronten. Verder hebben zij geen uitvoerende taken. De 
bestuursleden van de SRB hebben ook een extra functie om namens de 
recreanten deel te nemen. De adviesgroep zal niet apart naar buiten treden 
omdat dat nu eenmaal zo is afgesproken. Het nieuws zal door de 
Molecatengroep zelf aan alle recreanten worden medegedeeld. 

   
Vraag: Er heerst een gevoel dat er te weinig wordt gedaan aan de veiligheid. Er is 

nagenoeg geen controle door de politie. Momenteel wordt er ook in het 
seizoen ingebroken.  

Antwoord: Misschien kunnen de verenigingen dit probleem meer mobiliseren en 
gezamenlijk de vraag voorleggen aan de heer Slager. De politie komt nu 
eenmaal door bezuinigen steeds minder op het Gors. Molecatengroep heeft 
ook een particulier bedrijf ingeschakeld toe de inbraken steeds vaker 
voorkwamen maar dat was buiten het seizoen. Door de grootte van het 
terrein kan dit echter niet voorkomen worden. 

 
Vraag: UNO Zoals eerder al besproken staan zij achter het initiatief om gezamenlijk een 

brief op te stellen om meer overleg met de heer Slager. 
Landzicht: Zij zijn het met bovenstaand voorstel eens. Verder vertellen zij dat ze 

tussendoor een gesprek hebben gehad met de heer v.d. Pol over het 
voortbestaan van de kantine. Die beloofde dit aan de heer Slager door te 
geven op 10 september. Ook is er gesproken over de brandverzekering en 
eventuele herbouw bij brand van hun verenigingsgebouw. De heer v.d. Pol is 
bereid hier in mee te denken.  

Antwoord:  Het bestuur van de Stichting verwacht zo spoedig mogelijk antwoord van de 
verenigingen over de verenigingskantines zodat het overleg opgestart kan 
worden. Wij ondersteunen u hierin maar nemen geen initiatief zonder uw 
medewerking. Tenslotte weten we niet wat de verenigingen zelf straks willen 
en hoeveel er door willen gaan in de toekomst. 

 
9. SLUITING  
Met dank aan alle aanwezigen wordt deze vergadering om 12.10 uur afgesloten. 


