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Dag allen! 

We kunnen weer! Weliswaar met beperkingen. Maar daar komt hopelijk een keer een eind 

aan. Tegen 1 juli weer nieuws. En hopelijk goed nieuws.  

 

Heet van de naald! Haagse bronnen melden: “Toiletten en douches op 

campings mogen eerder open: 15 juni”. Het besluit is onder voorbehoud van 

goedkeuring door het Outbreak Management Team.  
Voor de reactie van Stortemelk: zie www.stortemelk.nl onder Nieuws. 
 

‘t Was me wat. Het begon met uitstel van de opening van 1 naar 7 april. Vervolgens werd het 

1 juni, daarna 1 juli. Plotseling werd het 15 mei. Maar de toiletgebouwen moesten gesloten 

blijven.  Vervolgens mochten ze open en direct erna weer dicht. Foutje van de 

veiligheidsregio. Elke keer maar weer wat regelen en aanpassen…. En nu maar hopen dat de 

toiletgebouwen per 1 juli open mogen. Wel met de nodige maatregelen waarover verder op 

meer.    

 

Eerst over de Nieuwsbrief 33, december 2019.   

We hebben toen melding gedaan van het overleg dat we hadden met SRV (december 2019). 

Er zijn afspraken gemaakt en een aantal suggesties gedaan. Welnu, de veranderingen van 

tenthuisreglement en verkoop protocol zijn nog niet opgenomen.  Het verkoopprotocol is 

nog niet verstuurd. Mede onder druk van de Covid-19 problematiek worden de koude buiten 

douches binnenkort gerealiseerd.  Verder nog geen nieuws. Ook niet over aanpassingen voor 

de maand oktober, die het verblijf in die maand veraangenamen. We wachten af.   

 

Directie van Stortemelk  

Jeltsje Osinga-Groenhuis is nu adjunct-directeur van Stortemelk. Op 1 mei 2020 is zij 

begonnen met haar werkzaamheden.  De directeur, Jan van der Veen, heeft nu dus 

ondersteuning. Jeltsje stelt zich aan jullie voor. 

 
 “Kampeerterrein Stortemelk zoekt een enthousiaste adjunct-directeur”, las ik begin dit jaar in de krant. Ik kon 

mij toen nog niet bedenken dat ik mijzelf nu via deze weg aan u voor zou mogen stellen. Mijn naam is Jeltsje 

Osinga-Groenhuis en op 1 mei ben ik samen met mijn vrouw Marijke en onze Duitse herder verhuisd naar 

Vlieland.  
Alle vakanties in mijn jeugd heb ik doorgebracht op Stortemelk en aansluitend heb ik twee fantastische zomers 

in de pleeploeg gewerkt. Na een studie in Groningen, een wereldreis en een opleiding aan de KMA ben ik bijna 

tien jaar voor de Marechaussee werkzaam geweest. De afgelopen drie en half jaar heb ik voor deze werkgever 

http://www.stortemelk.nl/


in het Caribisch gebied mogen werken op het mooie Sint Maarten. Het wonen en werken op een eiland is mij 

dus niet geheel onbekend.  

Blij word ik van frisse buitenlucht, sporten, mooie reizen, een lekker bakje koffie, enthousiaste mensen en het 

werken op Stortemelk. Het is een bijzonder eerste seizoen, maar desalniettemin weet ik zeker dat we er met 

elkaar een mooie zomer van gaan maken!  Ik hoop u snel een keer persoonlijk te ontmoeten, ergens op het 

kampeerterrein of in De Bolder. 

 

Jeltsje Osinga- Groenhuis 

 

Jaarlijkse verhoging van het “staangeld”   

De huur 2020 van de staanplaats is verhoogd met 4%. De laatste jaren is het steeds 2-4 % 

geweest. In 2019 is de helft van de btw-verhoging van 3% verrekend. In 2020 de andere 

helft. Daarbij geteld de inflatiecorrectie, de algemene kostenstijgingen en het gratis bagage 

vervoer.  

De toeristenbelasting 2020 is met 18% gestegen. Dit wordt vastgesteld door de gemeente. 

SRV int deze bedragen en draagt dit af aan de gemeente. SRV heeft bij de gemeente 

aangegeven dat het bedrag moet worden aangepast i.v.m. de Covid-19 problematiek.  

Overleg met de gemeente is gaande.  

 

Nieuwsbrief van Stortemelk van 4 juni jl. 

Wij vinden dat op een paar punten een toelichting noodzakelijk is. Jullie weten dat wij, 

recreanten en dus ook het bestuur geen rol hebben in de besluitvorming van SRV. De Recron 

voorwaarden zijn duidelijk. Dat neemt niet weg dat we kunnen verduidelijken. Allereerst 

over de korting op de huur van de staanplaatsen, of, zoals Stortemelk het noemt, de 

arrangementsbedragen.  Ook de zorg over toiletgebouwen in relatie met veiligheid en 

drukte komt aan bod. 

 

 Arrangementsbedragen 

De bedragen gaan er van uit dat de toiletgebouwen per 1 juli open gaan.  



SRV heeft de “zwaarte” van de maanden gewogen. Het staangeld (en dus ook de korting) per 

maand wordt als volgt berekend: 

April 2%, mei 10%, juni 5%, juli 37.5%, augustus 37.5%, september 6% en oktober 2% 

Over de maand april is dus een korting van 2% van de oorspronkelijke prijs toegepast. Over 

de 1e helft van mei: 5%. Voor de 2e helft van mei 3% voor “niet opgebouwd” en 2% voor “wel 

opgebouwd”. Voor de maand juni eveneens 3% voor “niet opgebouwd” en 2% voor “wel 

opgebouwd”.   

   

  Toiletgebouwen. 

Natuurlijk willen we graag dat de toiletgebouwen op 1 juli weer open gaan. Maar we hebben 

ook zorgen: Is het wel veilig, hoe moet dat allemaal…. In de Nieuwsbrief van Stortemelk 

staat het een en ander. Wij willen het nader toelichten.  

Het begint met gezond verstand! En de algemene regels in acht nemen. Bij drukte even 

wachten. De 1 1/2m zo goed mogelijk aanhouden. In het toiletgebouw geen sociale 

contacten, geen gezellige praatjes, etc. 

Hoe maakt Stortemelk de toiletgebouwen Covid-19 veilig? 

Knelpunten worden afgesloten (moeilijke hoekjes, erg nauwe passages).  

Om de druk op de toiletgebouwen te verminderen: 

- worden bij T4 en T6 worden plaskruizen geplaatst.   

- wordt voor 1 juli bij een aantal toilet gebouwen een (koude) buitendouche geplaatst: 

Dat geeft nu uitbreiding van capaciteit en ook “in normale tijden” is het handig, even 

afspoelen na het zwemmen in zee bijvoorbeeld.  

- overweegt Stortemelk om (een deel van) de afwas gelegenheden  naar buiten te 

verplaatsen. Ook het plaatsen van schotjes wordt overwogen.  

 Ventilatie bevorderen: 

- Toegangsdeuren staat open en moeten open blijven 

- Tussendeuren worden verwijderd 

- Voor zover mogelijk staan ramen open 

- Elk toiletgebouw heeft centrale afzuiging 

 

Hygiëne: 

- Bij elke entree de handen desinfecteren (materiaal is aanwezig) 

- Na elke toiletgang de handen goed wassen met water en zeep 

- Daarna geen deurklinken e.d. aanraken, zo ja, dan handen weer desinfecteren bij de 

uitgang 

- Na douchen geen deurklinken e.d. aanraken, zo ja, dan handen weer desinfecteren 

bij de uitgang 

- De PleePloeg is groter dan normaal. Zij komen vaker. Zij desinfecteren ook de 

contactpunten. 

 

Drukte 



- Na 1 juli is er plaats voor alle seizoenplaatshouders en tenthuis eigenaren en hun 

gasten.  Ook voor gasten van de Stortemelk huurtenten.  

- Er zal geen tot weinig mogelijkheden zijn voor andere gasten.  

- De normale hoogseizoen bezetting is 3500 gasten. Maximum nu is 2000 gasten.  

 

Verder: 

- Stortemelk denkt door de genomen en te nemen maatregelen te voldoen aan de 

regels die de overheid stelt. 

- De genomen en te nemen maatregelen leiden ertoe dat de veiligheid voor personeel 

en gasten gewaarborgd is, waarbij opgemerkt dat goede wil, meewerken en gezond 

verstand van allen noodzakelijk is 

- Stortemelk verzoekt tenthuiseigenaren en seizoenplaatshouders die verhuren hun 

gasten goed te informeren, zodat de druk op de receptie kleiner kan worden.   

- Stortemelk doet de suggestie om een sleutel kastje aan te schaffen, zodat huurders 

helemaal niet meer naar de receptie hoeven. Vanaf nu wordt bij elke aanmelding 

naast verdere informatie ook de zwembadvoucher (Flidunen) meegezonden. Ook dit 

vermindert de druk op de receptie.  

 

De Bolder 

De Bolder heeft de geldende horecaregels toegepast en het werkt prima. Mogelijk dat per 1 

juli er weer veranderingen zijn. Voor info zie: www.boldervlieland.nl  

 

Tot zover de Covid-19 items. Let ook op www.stortemelk.nl onder Nieuws. Er kan zo maar 

iets veranderen! 

Nog een paar andere punten: 

De duinen, Stortemelk en SBB 

Met enige regelmaat kregen we vragen over de toegankelijkheid van de duinenrij aan de NZ 

van Stortemelk. In ons overleg met SRV in december 2019 konden we daarover geen 

uitsluitsel krijgen. Daarom contact opgenomen met SBB.  

Naar blijkt zijn Rijkswaterstaat (primaire kering en waterveiligheid ) en SBB (beheer van de 

duinen) gezamenlijk verantwoordelijk.  

Omdat beide instanties streven naar een dynamisch kustbeheer waarbij het idee is dat een 

brede , lagere duinenrij beter beschermd dan een hoge smalle, heeft het er toe geleid dat ze 

de duinen vrij toegankelijk laten.  Dat zal bijdragen aan een dynamisch kustbeheer.  

 

Website 

www.stortemelkkampeerders.nl.  

Jeannette Los beheert nu de website, samen met Gerrit Schurer. 

In de vorige Nieuwsbrief vroegen wij de leden na te denken over de vulling en het gebruik 

van de website. We herhalen de toen gestelde vragen.  

Waar willen we de website voor gebruiken.  Informatie delen? Welke doelgroepen? Alleen 

de leden, potentiele leden of ook voor andere geïnteresseerden? Is het een idee foto's van 

Vlieland te delen. Nieuwe leden werven?   

http://www.boldervlieland.nl/
http://www.stortemelk.nl/
http://www.stortemelkkampeerders.nl/


We kunnen met elkaar ook nadenken over de vraag: Wat voor vereniging zijn wij en wat 

zouden we willen zijn? Ideeën?   

Reageren?  https://stortemelkkampeerders.nl/contact/ 

 

Tot slot 
Wij gaan er van uit nog een goede zomer op Stortemelk te krijgen. De vooruitzichten zijn 

gunstig, laten we maar hopen dat het zo blijft. Wij wensen jullie, naast veel Vlie plezier, 

vooral een goede gezondheid!    

Groeten, 

Het bestuur van VTSS 

https://stortemelkkampeerders.nl/contact/

