
 

Aan alle Vondeloorders 
 
 
 
 
Wijk aan Zee, 28 mei 2020  
 
Betreft: corona update juni 2020 
 
 
 
Beste Vondeloorders,  
 
Hierbij weer een bericht van het bestuur van Vondeloord. Het zijn op dit moment bijzondere 
tijden waarin we leven. We hopen dat iedereen in goede gezondheid is en blijft. Omdat we 
elkaar al zo lang niet hebben kunnen ontmoeten vinden we het belangrijk dat u op de 
hoogte wordt gehouden over de ontwikkelingen op Vondeloord. Dit doen we via de mail, 
maar ook via de nieuwsbrief en de website. Ook de Facebookpagina van Vondeloord kan een 
bron van informatie zijn.  
 
Per 1 juni as. is er weer een aantal aanpassingen in ons kampeerbeleid, die we steeds maken 
op basis van de informatie zoals die landelijk door de overheid worden voorgeschreven en 
volgens de richtlijnen van het RIVM. Onze algemene stelregel is dat we de 1,5 meter-
afstand-regel hanteren. 
 
Voor vaste bewoners is de camping al opengesteld. Met ingang van 1 juni zijn ook gasten van 
onze vaste bewoners weer welkom en mogen ook weer blijven overnachten. Verhuur aan 
derden blijft tot 1 juli niet toegestaan.  
 
De losse kampeerplaatsen kunnen na 1 juli weer gebruikt worden, hier is al veel animo voor, 
reserveren kan via Ton. Ook is een aantal seizoen plaatsen reeds geboekt, zij kunnen al per 1 
juni gebruik maken van hun plaats, voorlopig met gebruikmaking van hun eigen sanitair. 
 
De wasruimte (met de wasmachines en drogers) gaat per 7 juni weer open.  7 juni omdat de 
aannemer in de week ervoor nog wat werkzaamheden moet uitvoeren aan de vloer. In het 
kader van de 1,5 meter hebben we besloten dat niet alle machines op het hele uur te 
boeken zijn, maar de ene helft op het hele uur en de andere helft op het halve uur, zodat er 
telkens maar een persoon aanwezig is in de ruimte. De munten kunnen telefonisch besteld 
worden bij Ton per 4 stuks à € 10,00. Te betalen per overboeking aan de beheerder 
rekeningnummer NL 38 ABNA 0800 0532 57. Hij zal zorgen dat de munten bij u worden 
afgeleverd.  Er zal een instructie worden aangebracht op de deur van de wasruimte.  



In de wasmachineruimte bevinden zich ook de vaatwasplaatsen. Hier valt tegen betaling van 
€ 0,50 heet water te tappen. Achter het gebouw is de stortplaats voor uw chemisch toilet. 
 
Helaas kunnen we volgens de huidige richtlijnen de rest van het sanitair gebouw nog niet 
openstellen. We gaan er nu van uit dat dit per 1 juli wel kan. Wij zullen u uiteraard op de 
hoogte houden over de maatregelen die we hiervoor zullen moeten nemen, zodat we zo 
veilig mogelijk gebruik kunnen maken van ons nieuwe gebouw. 
 
De speeltoestellen kunnen weer gebruikt worden, deze zijn inmiddels weer schoongemaakt 
en dit zal ook weer frequent worden gedaan door Tata. Binnenkort wordt ook het zand weer 
ververst. 
 
De activiteitencommissie is ook al erg druk geweest met de voorbereidingen voor dit seizoen 
en met het jubileumjaar in 2021. Het bestuur heeft besloten dat er dit seizoen geen 
activiteiten zullen plaatsvinden in het kamphuis. De bar zal dus niet opengaan in het 
kamphuis, maar wel mogelijk in de vorm van een buitenbar bij activiteiten. Er wordt per 
activiteit bekeken of het verantwoord is om deze door te laten gaan.  
 
Als gevolg van het niet openstellen van het kamphuis zal er dit jaar dus ook geen Algemene 
Ledenvergadering kunnen worden gehouden in het kamphuis. Het bestuur zal daarom 
binnenkort schriftelijk verantwoording afleggen over het afgelopen verenigingsjaar door het 
toesturen van alle mogelijke verslagen van commissies, de secretaris en de penningmeester. 
Voorts zullen er nog een aantal andere zaken formeel moeten worden geregeld. U wordt 
dan in de gelegenheid gesteld om schriftelijk uw vragen of opmerkingen aan het bestuur te 
stellen. Wij houden hierbij de procedures aan die gebruikelijk zijn bij een ALV. 
 
Kortom, het bestuur zit niet stil, en de diverse commissies ook niet. We hopen dat we met 
elkaar een zonnige zomer tegemoet gaan waarin we zoveel mogelijk Vondeloorders kunnen 
ontmoeten. 
 
We gaan ervan uit dat we u hiermee weer voldoende op de hoogte hebben gebracht.  
 
 
 
Namens het bestuur, 
Wendy Kruisdijk en Ernst Schouten 
 


