Stichting tot behoud en beheer
van de Fransche Kamp

NIEUWSBRIEF februari 2014

Het nieuwe kampeerseizoen komt er aan. Veel kampeerders kijken er al naar uit. Wij als bestuur
helemaal. Want de Stichting tot Behoud en Beheer van de Fransche Kamp bestaat 25 jaar. Ook dit jaar
weer een juibleumweekend. En wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe kampeerders. Daarmee kunt u
€ 50 verdienen. In deze nieuwsbrief leest u hoe. Ook namens mijn medebestuurders en medewerkers
wens ik u een goed en zonnig seizoen toe.
Frans Salman, voorzitter.
NIEUWS VAN HET BESTUUR

Informatiebijeenkomst voor kampeerders
Zondag 1 juni organiseert het bestuur om 14.00 uur een informatiebijeenkomst voor kampeerders.
We lichten toe hoe het toegaat op de Fransche Kamp en hoe u daaraan kunt meewerken en natuurlijk
kunt u ook vragen stellen. En ook het jubileumweekend op 5 en 6 juli komt aan de orde.
De Kampeerbelangenvereniging KBV 't Gooi presenteert zich. Bent u nog geen lid van KBV 't Gooi, dan
kunt u voor € 17,50 zich inschrijven.
Jubileum kwart eeuw SBB
Zaterdag 5 en zondag 6 juli vieren we het 25-jarig jubileum. Rina van de Fransche Ruiter (kantine)
organiseert vele activiteiten. Zaterdag is gericht op de kinderen, met ’s avonds een feestavond. Zondag
regelt Rina een braderie (niet commercieel). Al 30 kramen zijn vergeven. Wilt u ook een kraam? Voor
€ 20 huurt u een kraam. Voor 1 juni aanmelden bij Rina.
Nieuwe kampeerders krijgen in het kader van het jubileum de keuze uit: geen inschrijfgeld, € 15
consumptiebonnen of brandblusdeken.
Regels horen erbij
In het Kampeerreglement staan de regels aangegeven, die ieder kampeerder hoort te weten. Het
Kampeerreglement staat op www.defranschekamp.nl en is verkrijgbaar op de receptie.
Zorg voor een schoon en opgeruimd aangezicht van en om uw kampeermiddel!
Bevestigingen aan bomen zijn verboden, dus geen hangmatten en schommels aan bomen.
Ook is open vuur verboden, daarom geen fakkels en vuurpotten op de Fransche Kamp.
Barbecueën mag (hou altijd een emmer water bij de hand). Bij bosbrandgevaar geldt een
barbecueverbod (ook voor gasbarbecues). Dit wordt in de toiletten aangegeven.
Let op: trampolines zijn niet toegestaan op de Fransche Kamp!
Bijna alle kampeerders gebruiken de verplichte vuilwatercontainer. De Fransche Kamp is een
natuurgebied waar je geen afwaswater e.d. mag lozen in de grond. Leeg de vuilwatercontainer
regelmatig bij de pospoeler in de toiletgebouwen. Dit om stankoverlast te voorkomen. Gebruik ook
milieuvriendelijk afwasmiddel. Zo zorgen we dat de Fransche Kamp nog groener wordt.
Vuilwatercontainers zijn te koop op de receptie voor € 25.
Regels bij stroomstoringen
Bij deze nieuwsbrief vindt u de Regels rond stroom.

Het bestuur biedt kampeerders de mogelijkheid om tegen inkoopsprijs een brandblusdeken van 1.80 bij
1.80 meter aan te schaffen voor € 20. Te koop via de receptie.
Medewerkers gezocht
Ons kampeerterrein is afhankelijk van het werk van vrijwilligers. Dankzij deze inzet kan het staangeld
laag blijven. Het trekkerrijdersteam is dringend op zoek naar hulp om mee te helpen bij het plaatsen van
caravans. Zo’n 200 caravans moeten in korte tijd worden geplaatst. Dan is het handig om naast Jelle en
Ed Bleij achterop de trekkers vrijwilligers te hebben. Ook voor het toezicht houden zijn vrijwilligers nodig.
Wilt u meewerken, geef dan door wat u wilt doen aan Monique Verkerk, tel. 06-53171969 of
info@defranschekamp.nl.
Nog één klussendag
Op zaterdag 8 maart is de laatste klussendag van deze winter. GNR kon op zondag 9 maart geen
materiaal leveren en we willen graag snoeien. Op 8 maart bent u om 10.00 uur van harte welkom om
mee te helpen bij de nog liggende klussen (opruimen recreatieruimte, vrijmaken staplekken, enz.). Wij
zorgen voor koffie, thee en lunch.

Verdien € 50
Wanneer u een nieuwe kampeerder aanbrengt, kunt u € 50 verdienen. De voorwaarden zijn dat:
* het moet gaan om een nieuwe kampeerder
* het moet gaan om een nieuwe staanplaats (geen verkoop van bestaande staanplaats)
* de nieuwe kampeerder moet vooraf door de kampeerder die voor de € 50 in aanmerking wil komen,
zijn benaderd om op de Fransche Kamp te komen staan.
U en de mogelijke kampeerder melden zich voor het inschrijven en het uitzoeken van een staanplaats
(8 maart 13-16 uur open middag voor nieuwe kampeerders). Na betaling van het staangeld door de
nieuwe kampeerder ontvangt u € 50. U kunt het bedrag ook aan de nieuwe kampeerder geven, of
samen delen. En natuurlijk staat het u vrij om het bedrag aan de Fransche Kamp te schenken..

OVER DE OPBOUW
Verwijderen kampeermaterialen
De coördinatoren van de toiletgebouwen maken de afspraken wanneer de toiletgebouwen en dames
douche in het weekend van 22 en 23 maart geleegd worden. Mocht u voor 20 maart niet gebeld zijn en
de afspraak niet weten, neem dan contact op met betreffende telefoonnummer.
Toilet 3 dames
06-21884232
Toilet 7 heren
020-6279592
Toilet 4 heren
06-23046256
Toilet 7 dames
06-53727978
Toilet 4 dames
06-53153324
Toilet 8 heren
06-10034670
Toilet 5 heren
06-55196459
Toilet 8 dames
06-29266713
Damesdouche
06-45756333
Toilet 5 dames
06-51821936
Herendouche
06-51231186
Toilet 6 heren
06-41852854
Toilet 6 dames
06-51630735
Staat u in het jeugdhonk dan moet uiterlijk 1 april uw materiaal eruit.
Er mag niet voor 29 maart worden opgebouwd. Materialen mogen wel op de staanplaats worden gelegd.
Materiaal dat na zondag 23 maart nog in de gebouwen staat, wordt op kosten van de betreffende
kampeerder (verhoogd met een boete van € 25) verwijderd. Dit weekend kunt u in de recreatieruimte al
terecht voor koffie, thee, drankjes, soep en de befaamde broodjes bal.
Opbouwen.
Zaterdag 29 maart vanaf 08.00 uur mag u beginnen met opbouwen. Freek Brouwer (tel. 035-6560097)
rijdt vanaf 24 maart caravans naar het kleine voetbalveld. Vanaf 29 maart rijden onze medewerkers
caravans naar hun plaats. Het duurt een paar dagen voor alle caravans geplaatst zijn. Op 1 mei moeten
alle tenthuisjes, caravans en schuren opgebouwd zijn en voorzien van vuilwatercontainer.
U mag alleen met uw auto de Fransche Kamp op om spullen op te halen en af te voeren. Daarna
moet de auto weer van het terrein. Het is niet de bedoeling om de auto bij de kampeermiddelen te
laten staan. Let op de sluitingstijden van de slagboom, voorkom € 25 boete.

Grof vuil (oud meubilair, planken e.d.) dient u zelf af te voeren. Zet u toch grof vuil in of bij de
vuilcontainer, dan krijgt u een boete van € 25.
Ophalen fietsen en gasflessen
De fietsen en gasflessen moeten zaterdag 5 april tussen 11.00 en 13.00 uur worden opgehaald. De
fietsen staan dan buiten voor de winkel. Voor fietsen die niet zijn opgehaald, geldt een boete van
€ 25 wanneer de fiets langer moet worden opgeslagen. Meldt u met uw kwitantie voor de gasflessen in
de recreatieruimte om uw gasfles mee te nemen.
Plaatsen groene stroomkasten
Het groene stroomkastjesteam plaatst tussen 29 maart en 13 april de groene stroomkastjes.
OPENINGSTIJDEN
Slagboom
Tot en met 30 april is de slagboom zaterdag van 8.00 tot 18.00 uur en zondag + Tweede Paasdag
open van 10.00 tot 18.00 uur, op werkdagen van 10.00 tot 17.00 uur (eventueel sleutel slagboom in de
recreatieruimte ophalen). Koningsdag (26 april) is de slagboom dicht. Hou rekening met de maximale
snelheid van 5 km per uur en met de sluitingstijd van de slagboom. Slechts tegen betaling van de boete
van € 25 kan uw auto na sluiting van het terrein.
Recreatieruimte
Op 22 en 23 maart is de recreatieruimte open van 8.00 – 18.00 uur. Vanaf 29 maart is de
recreatieruimte geopend. Op 30 april van 10.00-12.00 uur. Maandag is de recreatieruimte in voor- en
naseizoen gesloten. De openingstijden hangen bij de deur.
Receptie
Op zaterdag 8 maart kunnen van 13.00 tot 16.00 uur nieuwe kampeerders zich inschrijven. Op zoek
naar een andere plek, of wilt u een adreswijziging doorgeven? Ook dan bent u 8 maart van harte
welkom. Via info@defranschekamp.nl kunt u uw adreswijzigingen en opties voor een nieuwe staplaats
doorgeven. Via www.defranschekamp.nl/herinschrijvingsformulier kunt u in de ledenadministratie uw
gegevens doorgeven. Via info@defranschekamp.nl kan een aparte afspraak gemaakt worden.
Heeft u gasten/logees die blijven slapen? Meld dit dan schriftelijk via info@defranschekamp.nl of bijtijds
via een briefje in de brievenbus naast de receptie. Dit geldt ook wanneer anderen vakantie houden in uw
caravan/huisje en niet in de administratie ingeschreven staan. Het aanmelden van logees is belangrijk
voor de veiligheid bij calamiteiten.
De receptie is niet meer vrijdagavond en zaterdagochtend geopend. Wel kan een afspraak gemaakt
worden via Monique Verkerk, tel. 06-53171969 of info@defranschekamp.nl.
Huisvuilinzameling
U kunt tot 20.00 uur uw vuilniszakken in de vuilcontainer doen bij de receptie. Daar staat ook een
glasbak zodat het vuil gescheiden wordt ingezameld.
Einde seizoen
Dit seizoen gaan de toilet- en douchegebouwen vrijdag 19 september dicht. Dan staat bij ieder
toiletgebouw een mobiel toilet. De coördinatoren van de opslag in de toiletgebouwen maken vooraf een
planning voor de opslag tussen 20-26 september.
Uiterlijk vrijdag 26 september 2014 om 18.00 uur moet uw kampeerplek leeg zijn. Zet dit alvast in uw
agenda. De laatste week is nodig om alle materialen op te bergen, containers af te voeren en mogelijk
kampeermiddelen met panne goed af te voeren.

Belangrijke data op een rij
Vóór 1 maart
8 maart
22-23 maart
29 maart
t/m 30 april
5 april
26 april
29 maart-13 april
1 juni
19 september
26 september

Betaling stageld
10 uur klussenzaterdag en 13-16 uur receptie open voor inschrijven nieuwe
kampeerders
leeghalen gebouwen winteropslag
start opbouw en plaatsen caravans
slagboom open van 10.00 tot 17.00 uur (zaterdag 8.00-18.00 uur, zondag en 21
april 10.00 – 18.00 uur) auto terug zetten op parkeerplaats
11.00 – 13.00 uur ophalen fietsen en gasflessen
Koningsdag, slagboom dicht en recreatieruimte open van 10.00-12.00 uur
plaatsen groene stroomkastjes
14.00 uur kampeerdersbijeenkomst recreatieruimte
toilet- en douchegebouwen dicht
18.00 uur alles schoon op de Fransche Kamp

Nieuws per e-mail.
Wilt u voortaan de nieuwsbrief en nieuwsberichten per e-mail ontvangen? Stuur dan een mail naar
info@defranschekamp.nl .

De Nieuwsbrief is een uitgave van het bestuur van de Stichting tot behoud en beheer van de Fransche
Kamp: Frans Salman (voorzitter), Monique Verkerk (secretaris), Marja Hemminga (penningmeester),
Jelle Bleij, Annie Monnee, René Oort, Henk van der Tas, Willem Verbeke (bestuursleden)
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