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Notulen vergadering Raad van Toezicht SRBKG gehouden op 23 augustus 2015 

Locatie: kantine kampeervereniging Landzicht 

 

Aanwezige bestuursleden: René Huijser, Arnold Vermeulen, Lien de Bruin, Corrie Tuinenburg 

Afwezige bestuursleden: Franny Gijze ( met afmelding) 

 

Aanwezige vertegenwoordigers kampeerverenigingen: 

Irishof, Nivon, Landzicht, Larixhof, DSS, Uno, Ons Buiten,HNL (16 pers), 

Afwezige vertegenwoordigers: 

Zomerkamp ,Maaszicht,  ’t Hertekamp, Dindoa, Duinpan, Doolhof, Onze Hobby, DVO, Duinoord. 

 

1. Opening en mededelingen 

Nadat iedereen is voorzien van koffie en een lekkernij, wordt de vergadering geopend door de 

voorzitter, met een hartelijk welkomstwoord. Hij vraagt naar eventuele wijzigingen of toevoegingen 

op de agenda; die zijn er niet zodat de agenda ongewijzigd is aangenomen. 
 

2. Ingekomen en uitgaande stukken 

Er zijn geen bijzondere ingezonden stukken behalve de 3e infobrief van Molecaten d.d. 15-08-2016 

waar we later op terugkomen. 
 

3. Bestuursverkiezing en samenstelling 2016 

Er zijn geen enthousiaste vrijwiliggers naar voren gekomen om zich aan te melden. Dus blijft het 

bestuur bestaan uit:  

René Huijser:                       voorzitter en penningmeester (SRB EN VVE) 

Corrie Tuinenburg :            secretariaat VVE 

Franny Gijze :                        secretariaat SRB 

Arnold Vermeulen:             bestuurslid (SRB en VVE) 

Lien de Bruin :                      bestuurslid (SRB en VVE) 
 

4. notulen vergadering 30 augustus 2014 

Na een toelichting door de voorzitter, waarbij de bladzijden van de notulen nogmaals één voor één 

zijn doorgenomen, wordt het verslag met algemene stemmen goedgekeurd. Er zijn geen vragen 

en/of opmerkingen.  

Er wordt nog even gepraat over het stimuleringsfonds, dat er dit jaar gebruik van wordt gemaakt 

voor de reunie “de toer van Drie” en nogmaals uitgelegd dat het om een nieuwe aktiviteit moet gaan 

om in aanmerking te komen voor dit fonds. 
 

5. Financiële verantwoording penningmeester 2014/ begroting 2015 

De bijdragen worden beduidend minder, er werd opgemerkt dat het misschien beter zijn zou om de 

acceptgiro weer te gaan versturen. De penningmeester legt uit dat de kosten hiervan echter te hoog 

zijn tegenover de bereidwilligheid van de mensen om de bijdrage te betalen. Van de +/- 1700 leden 

hebben er vorig jaar slechts 125 betaald (dit neemt ieder jaar af). Ook wordt een acceptgirokaart 

steeds minder gebruikt. 

De vergadering gaat er unaniem mee accoord dat de financiële verantwoording voor 2015 uiterlijk in 

september 2016 kan worden besproken. 
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6. Kascontrolecommissie verslag en verkiezing. 

Dit jaar heeft mevr. W. Kroonenburg (als gewoon lid van Het Nieuwe Land) de kascontrole alleen 

uitgevoerd omdat de heer de Mooij heeft afgezegd. De kascommissie heeft de boeken in orde 

bevonden en dankt de penningmeester voor zijn werk. De heer Hans Spierings (als gewoon lid van 

Irishof) heeft zich spontaan aangemeld voor de volgende kascontrole. De heer Andre Patijn (het 

Nieuwe land) had zich aangemeld voor de reservelijst omdat we de jaarvergadering van de vve nog 

even willen afwachten of er iemand van de VVE bereid is dit op zich te nemen. De heer Patijn heeft 

de kascontroles ook in het recente verleden gedaan zodat we hiervoor een ander lid zullen gaan 

benaderen. Het is voor de stichting niet per se nodig om een kascontrolecommissie in te stellen; de 

cijfers hebben wel de instemming nodig van de Raad van Toezicht.   

De vergadering gaat unaniem accoord met de resultatenrekening over 2014 en de begroting over 

2015 en besluit om deze ongewijzigd vast te stellen en de penningmeester te dechargeren voor het 

in 2014 gevoerde beleid. 

 

 7. Herstructurering Kruininger Gors 2017 

De vergadering merkt op dat er veel problemen zijn met de duidelijkheid in communiceren van 

Molecaten naar de kampeerders. De informatiebrief (KG2017-003 d.d. 15-08-2015) wordt door de 

meeste mensen niet goed begrepen. Er gaan stemmen op om toch vooral bij de heer Slager aan te 

dringen op openheid over zijn toekomstvisie van het Kruininger Gors.  

De voorzitter meldt dat er al veel achter de schermen is gebeurd. De Brandweer heeft controles 

uitgevoerd, de brandputten zijn in kaart gebracht, riolering wordt schoongepoten zonodig 

vernieuwd, gelijktijdig met het plaatsen van waterputten en meters, de mogelijkheid van 

glasvezelbekabeling wordt ook bekeken. Wat betreft de brief kan de voorzitter meedelen dat de heer 

Slager positief staat tegenover een zogenaamde HARVO regeling. Eind van het jaar volgen er 

besprekingen hierover met medewerking van de ANWB en SRBKG; zodra daar meer over bekend is 

zullen wij het laten weten, o.a. via de Website.  

 

8. Verenigingsgebouwen 

Molecaten heeft aangegeven dat zij graag van de verenigingen verneemt hoe zij zich de toekomst  

van de verenigingen voor ogen hebben en in ieder geval concreet wat men wil met de 

verenigingskantines. Wil men doorgaan of gaat men stoppen? Dit is van belang omdat de erfpacht 

van de gebouwen per 1-1-2017 eindigt. 

De vraag van de verenigingen is nu: wat kan hij ons bieden? De bal ligt nu bij Molecaten, wat doen zij 

om het park aantrekkelijker te maken. Men zegt dat er onder de kampeerders veel onrust blijft 

bestaan over de toekomst van het Park.  

De voorzitter zegt dat iedere vereniging in principe individueel contact kan opnemen met Molecaten 

(De heer van der Pol) om een passende en individuele oplossing voor de verenigingskantines te 

bespreken. Dat kan voor iedere vereniging verschillend zijn. De huur zal afhankelijk zijn van de 

wensen van de verenigingen (bijv. wel of niet incl. onderhoud voor rekening van Molecaten etc.)   

Wat betreft de toekomstvisie en de investeringen zal begin 2016 meer bekend worden. Is een beetje 

een kip –ei verhaal ; Molecaten wil weten wie er doorgaan voordat zij definitieve plannen maakt en 

de kampeerders willen straks ook weten wat hun te wachten staat.  Als we niet uitkijken wachten we 

op elkaar en weten we eigenlijk nog niets.  

Het bestuur zal dit met de heer Slager van Molecaten gaan bespreken. 
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9. Rondvraag  

 

Verontrusting bij kampeerders bespreken met Molecaten  

De verenigingen zijn het erover eens dat er nog veel moet gebeuren om het vertrouwen in 

Molecaten weer terug te krijgen. Men heeft de indruk dat er in de erfpachtperiode alleen het hoogst 

noodzakelijke aan onderhoud is gedaan. Gaat dit straks, met die nieuwe huurovereenkomsten, ook 

weer gebeuren ? Een aantal huisjes, eigendom van de Molecaten, zijn verhuurd aan werknemers 

(Molecaten en/of Gorspaviljoen) en de kampeerders hebben de indruk dat er met twee maten wordt 

gemeten. Er is weinig handhaving van regels (honden, herrie, vernielzucht jeugd, verval van huisjes), 

onderhoud parkeerplaatsen en paden is nihil. 

De vraag aan de voorzitter is: probeer de heer Slager op een vergadering uit te nodigen, indien 

mogelijk op korte termijn. De verenigingsvoorzitters gaan een lijst met bespreekpunten opstellen die 

eerst aan het bestuur wordt toegezonden en die vervolgens met de heer Slager kan worden 

doorgenomen zodat hij weet wat er speelt onder de kampeerders.  

De voorzitter zegt toe dit met de heer Slager door te nemen en dit terug te koppelen aan de  

stichting en de RVT. Iedereen kan dan op de bijeenkomst zijn zegje doen.  

 

Afstemming diverse activiteiten op het gors  

De verenigingen willen voor het volgende seizoen proberen de koppen bij elkaar te steken wat 

betreft de te organiseren activiteiten, zodat er niet op dezelfde dagen/avonden activiteiten door 

meerdere verenigingen worden georganiseerd. Dit zal ook in samenspraak met Molecaten ,het 

Gorspaviljoen en de Zon gaan zodat ook externe partijen daarbij betrokken zullen zijn.  

De voorzitter zegt toe dit eveneens onder de aandacht van Molecaten te brengen. De verenigingen 

zullen hiervoor zelf worden uitgenodigd. De verenigingsvoorzitters gaan uit hun midden een 

delegatie kiezen die het dialoog aangaat. 

 

Infobrief niet door iedereen ontvangen  

De verenigingen merken op dat de mailing van de laatste brief niet bij iedereen, die een email adres 

heeft, is aangekomen. Het is gemeld op kantoor maar de heer van der Pol vond het niet nodig de 

mailing er nogmaals door te sturen. De mensen kunnen de brief op kantoor ophalen, downloaden 

van de website en facebook. Raar, als je niets van een brief weet kan je hem ook niet ophalen.  

 

Tijdstip Vergaderingen 

De verenigingen merken op dat het misschien beter zou zijn om de vergaderingen aan het begin van 

het seizoen te houden. De voorzitter zegt dat dit zeker gaat gebeuren maar we moeten ook wel iets 

hebben om over te vergaderen. In 2016 zal er in het voorjaar worden vergaderd voor de 

huurovereenkomsten en in de vakantieperiode komt een tweede vergadering. In 2017 komen er ook 

twee vergaderingen. 
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AED 

De bestuurder van Larixhof bracht naar voren dat het belangrijk is dat er in ieder geval in de 

verenigingsgebouwen of kantoor Molecaten een AED apparaat komt te hangen. Zij hebben hem zelf 

al aangeschaft. Hij heeft connecties die AED cursussen geven voor een redelijke prijs en vraagt zich af 

of dit niet gerealiseerd kan worden misschien met behulp van het stimuleringsfonds? De meesten 

vragen zich af waarom daar niets aan gedaan wordt door Molecaten.  

De voorzitter gaat er weer bij Molecaten naar vragen en denkt erover om anders via de vereniging 

van erfpachters het kapitaal daarvoor ter beschikking te stellen. Dat zal dan door de leden besloten 

moeten gaan worden. 

 

Parkeerproblemen op de openbare weg 

Nog een laatste vraag van de verenigingen over de rode kaart bij verkeerd parkeren. Nu staan er vaak 

auto’s langs de weg en kan Molecaten daar ook geen rode kaarten voor uitdelen? 

De voorzitter zegt dat dit een taak is van de politie (openbare weg) en daar kunnen ze waarschijnlijk 

op kantoor ook niets aan doen. We zullen in ieder geval dit probleem nogmaals aankaarten.  

 

10 Sluiting 

De vergadering wordt omstreeks 12.30 uur gesloten met dank aan alle aanwezigen voor hun 

positieve inbreng en Landzicht voor hun gastvrijheid. 

  


