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Beste leden! 

Het is eind oktober, het seizoen is definitief ten einde. Een raar seizoen. Covid 19 is min of meer 

bepalend geweest. Niet alleen wat we allemaal zelf merken, weten en denken te weten, maar ook de 

praat, de twijfel, de ergernissen, de bezorgdheid. Altijd kwam het weer aan de orde.  Laten we maar 

hopen dat 2021 er anders uit gaat zien….  

Op 9 december heeft het VTSS-bestuur het jaarlijkse overleg met het SRV- bestuur.  Wij 

stellen het op prijs gespreksonderwerpen van de leden aangereikt te krijgen. Graag mailen:    

stortemelkkampeerders@gmail.com  

 

De afgelopen maanden is de samenstelling van het bestuur veranderd.   

Voorzitter a.i.   Bauke Seldentuis 

Penningmeester  Jaap van Essen 

Secretaris   Bauke Seldentuis 

Algemeen bestuurslid   Geert Jan Hoekstra 

Algemeen bestuurslid  Harry van Dijken 

Algemeen bestuurslid  Lidia Veenstra  

Algemeen bestuurslid  Jeannette Los  

Algemeen bestuurslid  Hilde van der Molen 

Net als Geert Jan zijn Jeanette en Hilde beide seizoenplaatshouders. Wij zijn erg blij dat met hun 

aantreden het aantal bestuursleden/seizoenplaatshouder is uitgebreid tot 3. We gaan het komende 

jaar ons best doen het aantal leden-seizoenplaatshouders te vergroten.   

 

Toeristenbelasting 
Stortemelk heeft enige tijd geleden bericht dat de gemeenteraad van Vlieland geen aanpassing van 

de toeristenbelasting wenst door te voeren. Argument: De toeristenbelasting is zo wie zo al laag dus 

ondanks de bijzondere omstandigheden hoeft het niet lager. We moeten het doen met deze 

merkwaardige argumentatie.  

 

De website zal in de loop van de komende maanden worden aangepast. Jeanette en Geert Jan 

gaan zich samen met Gerrit Schurer erover buigen. Een paar aandachtspunten: 

Onze vereniging is een belangenvereniging (weliswaar met beperkingen). We willen heel graag 

meepraten en invloed uitoefenen op gang van zaken op de camping. Via de website kunnen we hier 

uiting aan geven. De website moet goed toegankelijk en goed te vinden zijn: Het zoeken b.v. met 

Google is heel lastig. Dat moet beter. We willen graag een link op website van Stortemelk. Het 

besloten deel van onze site heeft geen zin. Dat willen we opheffen. We denken aan een forum achtig 

iets, maar twijfelen.  Aan de ene kant is er kans op vervelende toestanden, aan de andere kant een 
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mogelijkheid om leuke dingen te delen (foto s, verhalen, etc) en voeling te krijgen met kampeerders 

(leden en niet leden). Geert Jan, Jeanette en Gerrit gaan overleggen en komen met een plan. Wordt 

vervolgd! 

 

Jeannette Los is bestuurslid met de website als aandachtsveld. Zij stelt zich aan jullie voor: 

 
Dit jaar was mijn 5e seizoen in als kampeerder op Stortemelk. Met mijn tent Leeuwerik ben ik dit avontuur aangegaan na 

een pittige tijd. Veel buiten zijn, dicht bij zee én op een Waddeneiland waren mijn motivatie om naar Vlieland te komen. De 

afgelopen seizoenen ben ik bijna ieder weekend tussen 1 april en 1 oktober in mijn 'buitenverblijf' aanwezig. Toevallig 

kwam ik op de website van de vereniging terecht en heb me aangemeld. Het contact met de secretaris was snel gelegd 

aangezien het een buurman op Ver Weg is. Graag stel ik mij beschikbaar om te kijken wat de website nodig heeft en daar 

met Geert Jan Hoekstra en Gerrit Schurer een bijdrage aan te leveren.  

 

Verzekering tenthuizen 

In het verleden was het voor leden van de toenmalige VTSS mogelijk om een collectieve 
Recreatiewoningverzekering af te sluiten voor hun tenthuis. Deze verzekering werd aangeboden door 
De Europeesche NV met als tussenpersoon de heer Fré Meijer van Assurantiekantoor Meijer en 
Wiggers. 
 
Inmiddels is De Europeesche gestopt met de Recreatiewoningverzekering en heeft de nederlandse 
verzekeringsmaatschappij a.s.r. alle bestaande polissen overgenomen van De Europeesche. 
 
Na de overname heeft a.s.r. besloten om geen tenthuizen meer te willen verzekeren op de 
Recreatiewoningverzekering. Dit betekent voor de bestaande polissen dat deze stilzwijgend 
doorlopen met de waarden zoals deze bij de Europeesche zijn afgesloten. Het is niet meer mogelijk 
om een mutatie op de bestaande polis uit te laten voeren.  
Als er wijzigingen zijn zoals bijvoorbeeld het bouwjaar of andere vernieuwingen aan het tenthuis dan 
zal de bestaande polis moeten worden beëindigd.  
 
We willen dat leden die een bestaande polis hebben bij a.s.r. het bovenstaande goed in acht nemen.  
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de tussenpersoon Fré Meijer via  
telefoon 0592-404504 of e-mail info@meijer-wiggers.nl 
 

Bagagevervoer 
Het afgelopen seizoen hebben we gemerkt dat niet alle gasten van tenthuiseigenaren en 

seizoenplaatshouders goed geïnformeerd zijn over de wijze waarop het bagagevervoer naar de 

camping nu is geregeld. Het is misschien goed om de informatie die jullie de gasten geven nog eens 

na te lezen en aan te passen.   

 

Flyer 
Wij willen de komende winter een flyer maken, waarmee wij de kampeerders en met name de 

seizoenplaatshouders willen interesseren voor onze vereniging.  Verreweg het grootste deel van de 

tenthuiseigenaren zijn lid van VTSS. Dat kunnen we niet zeggen van de seizoenplaatshouders. Daar 

willen we graag verandering in brengen.  

 

Oktober 
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We zijn heel nieuwsgierig naar de ervaringen van tenthuiseigenaren en seizoenplaatshouders die het 

seizoen met de maand oktober hebben verlengd.  Graag info! stortemelkkampeerders@gmail.com 

Op 9 december (het overleg van ons bestuur met SRV/Stortemelk) is  gelegenheid om ook hierover 

met Stortemelk te overleggen. 

 

Tijdens de ledenvergadering op 12 februari 2020  is gesproken over een goede besteding van 

(een deel) van onze financiële reserve.  De tekst in het verslag:  

  
Besluit: Bestedingen moeten uitsluitend de leden ten goede komen. Suggesties: organiseren van een bijeenkomst voor 
seizoenplaats houders, algemene infofolder, boekje met oude Stortemelk foto s met toelichting (voor alle leden etc), 
verlagen van de contributie. Afspraak: In de Nieuwsbrief vragen om suggesties, ideeën.      

 

Welnu, we willen graag ideeën! Alweer: stortemelkkampeerders@gmail.com 

 

Wij wensen u een mooie winter in goede gezondheid. Een volgend bericht zal o.a. de uitnodiging 

voor de ledenvergadering (eerste helft van februari) bevatten.   

 

Het bestuur 
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