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Dag allen! 

Gelukkig kunnen we weer naar Vlieland, naar Stortemelk, hoewel het nu wel weer erg druk 

lijkt te worden, ook op de camping. Hopelijk gaat iedereen er verstandig mee om en komen 

we niet in de problemen. Overigens is dit een regionaal/ landelijk, zelfs internationaal 

probleem. Daarvan is iedereen voldoende op de hoogte.  Hoe het zal uitpakken? Komen er 

extra maatregelen? Afwachten maar weer…. 

 

Na de mail van Stortemelk (4 juni) met daarin de opsomming van de aangepaste tarieven 

hebben wij, voordat onze Nieuwsbrief (9 juni) is verzonden, een 8-tal reacties van leden 

ontvangen. De gestelde vragen zijn in de Nieuwsbrief beantwoord, waarbij wij nogmaals de 

nadruk willen leggen op de tekst in deze Nieuwsbrief: “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”  

 

Dat is wat wij belangrijk vonden en vinden: Niet alleen besluiten en regels mededelen maar 

ook het hoe en waarom duidelijk maken. De informatie die wij van de directie hebben 

gekregen hebben wij in de Nieuwsbrief verwoord. Wij hebben ook vragen gesteld over de 

toeristenbelasting. Het werd duidelijk dat Stortemelk al in overleg was met de Gemeente 

Vlieland. Wij hebben de gemeente Vlieland laten weten dat wij aanpassing van de 

toeristenbelasting zeer terecht zouden vinden en hebben de actie van Stortemelk daarmee 

ondersteund.  

 

Terzijde: Wij hebben Stortemelk gesuggereerd om bij de bepaling van de korting de weging 

van de maanden aan te passen ten voordele van de kampeerders.  Wij meenden daar goede 

argumenten voor te hebben. Restitutie zou dan, samen met de restitutie van de 

toeristenbelasting plaats kunnen vinden. Het is aan het bestuur van de SRV hierover te 

beslissen. Wij wachten af.   

 

In elk geval zijn de ook door ons gewenste buitendouches en buitenwasbakken gerealiseerd.  

 

Na het verschijnen van de Nieuwsbrief op 9 juni zijn nog een 3-tal reactie van leden 

ontvangen.  Deels was het antwoord al in de Nieuwsbrief gegeven, deels werd het antwoord 

duidelijk in de uitgebreide update van Stortemelk van 19 juli. Een groot aantal punten 

kwamen aan de orde, grotendeels aangedragen door opmerkingen en vragen van 

kampeerders.   

 



Niet iedereen zal het eens zijn met beleid en besluitvorming van de SRV/Stortemelk. In elk 

geval is zichtbaar dat Stortemelk bereid is uit te leggen waarom gekozen is voor beleid en 

besluitvorming. Dat is te waarderen. Echter een volgende keer zou het prijzenswaardig zijn 

als de uitleg (nog) eerder gegeven wordt. Dat kan vragen, onrust en onzekerheid 

voorkomen.  

 

Voor zover u zelf nog op het eiland verblijft of gaat verblijven: Veel plezier, houd rekening 

met elkaar en blijf gezond. Hetzelfde wensen wij uw eventuele gasten! 

 

Vriendelijke groeten, 

Bestuur van VTSS  

 

 


