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Kampeervakanties in 2015

Geslaagde kampeervakanties 2014.

Voor 2015 ligt een aantal mooie kampeervakanties in
het vooruitzicht.
Voorlopig staan 15 kampeervakanties op de lijst voor
2015. Enkele vakanties zijn al vrij zeker, andere zijn
onder voorbehoud. In november zoeken we de
begeleiders en in december worden de vakantieweken
definitief.

Het was een zonnige zomer en de kampeervakanties
zijn over het algemeen heel goed verlopen. Van veel
deelnemers heb ik goede verhalen gehoord. Als
bestuur zijn we erg dankbaar voor jullie grote inzet,
maar is het vooral fijn te horen dat jullie een goede,
prettige vakantie hebben gehad.
We zijn met bestuur en commissies nu al hard bezig
met de kampeervakanties voor 2015. Als bij jullie de
tent nog te drogen hangt, zijn wij al bezig met de
voorbereidingen voor het komende jaar. Vlak voor de
kerst komt de kampenfolder 2015.
Arthur Wittebrood, voorzitter

Bestuurszaken
In het voorjaar van 2015 zal Marieke Brakkee stoppen
als voorzitter van de voorbereidingscommissie. Ze is de
motor van die commissie, die de kampeerweken van
het volgende jaar organiseert. Marieke zit ook de twee
vergaderingen in Hierden voor: de evaluatiedag en de
begeleidersdag. Heel veel dank voor die grote inzet.

De kampen, onder voorbehoud:
1. Mei: 1 week Denekamp Singraven
2. 1 week Vlieland
3. 1 week Epemastate
4. 2 weken Hierden, de Essenburgh
5. 1 week Den Treek, Leusden
6. 2 weken Hoek van Holland
7. 1 week Oostvoorne
8. 1 week Oostvoorne, jongerenkamp
9. 2 weken De Lutte
10. 2 weken Simpelveld, miljoenenlijn
11. 1 week Beerze
12. 1 week Lottum
13. 2 weken Rheden, Veluwezoom
14. 1 week Noordwijkerhout, Leeuwenhorst
15. 1 week Schoorl, Noorderhoeve
.

Beerze.

Bestuursleden gezocht
Voor 2015 zoeken we enkele nieuwe bestuursleden. Er
is een vacature voor voorzitter van de voorbereidingscommisie: coördinatie en planning van de voorbereiding
van de kampeerweken. Voor de Public Relations
zoeken we ook een coördinator. Voor deze functies
geldt dat de huidige bestuursleden je kunnen uitleggen
wat het werk inhoudt.

Kampprijzen 2015
Voor 2015 zullen de prijzen voor de kampeervakanties
iets verhoogd worden. Gelukkig is het maar een stijging
van gemiddeld anderhalve euro per persoon.

Regel bezoek tijdens kampeervakanties
Voor Vobula is het belangrijk dat onze begeleiders en
de deelnemers in de kampeervakantie een fijne tijd
hebben. Bezoek is een gezellig onderdeel in een kamp.
Echter, en zoals vermeld in de "Regels voor
deelnemers aan Vobulakamperen" is het niet
toegestaan dat uw bezoek blijft overnachten. De
ontheffing voor verblijfsrecreatie verbied het
overnachten van bezoekers maar nog belangrijker is
dat Vobula niet verzekerd is voor bezoekers die
overnachten.(Denk aan calamiteiten)
Het is ook daarom dat we de regel instand houden.

is dat heel belangrijk en we zijn hen dan ook heel
dankbaar voor het beschikbaar stellen van goed,
geschikt, schoon, scherp en nuttig handgereedschap.
Helaas hebben de stichtingen landelijk te maken met
veel bezuinigingen. Het IKL wordt meer dan
gehalveerd en de stichting Landschapsbeheer ZuidHolland is zelfs al helemaal opgeheven.

Op zoek naar een nieuwe kampeerplek voor
Simpelveld
Het kampeerterrein bij ZLSM, de Zuid Limburgse
stoomtrein Maatschappij, heeft jarenlang nabij station
Simpelveld gelegen. Het veld is echter heel gevoelig
voor neerslag en afgelopen seizoen was het aan het
eind van de twee vakantieweken van Vobula meer een
modderpoel dan een kampeerterrein. De ZLSM heeft
door een boer langs het spoor een terrein aangeboden
gekregen, waar Vobula mogelijk mag gaan kamperen.
Nu volgt het onderzoek of Vobula een kampeer- en
kampvuurvergunning kan krijgen, of er kampeer- en
parkeerruimte is en hoe de voorzieningen zijn, zoals
stroom, water en toiletmogelijkheden. Wordt vervolgd.
Fijne nazomer!

Gereedschap via landschapsstichtingen
Voor het gereedschap is Vobula afhankelijk van
instanties, die veel gereedschap hebben, dat uitgeleend
kan worden aan vrijwilligers.
Vobula krijgt het meeste gereedschap van de
provinciale stichtingen landschapsbeheer. Niet te
verwarren met de provinciale landschappen, zij zijn
natuurbeheerders. De stichtingen landschapsbeheer

Colofon
VOBULletin is een uitgave van de Stichting Vrijwillig
Onderhoud van Buitenplaatsen en Landschappen.
Zie www.vobulakamperen.nl .
Voor de website en aanmeldingen:
aanmelden@vobula.nl (of Douwe@klaucke.net)
Douwe Klaucke, Dorpsstraat 164, 2712 AR
Zoetermeer, tel. 079 – 316 8000
(In Limburg IKL, instandhouding kleine
landschapselementen) hebben verschillende taken,
waaronder de bescherming van weidevogels, de aanleg
van drinkpoelen, het uitvoeren van inventarisaties naar
het voorkomen van bepaalde dieren of planten en het
begeleiden van vrijwilligersgroepen. Dat laatste gebeurt
vaak via het verstrekken van gereedschap. Voor Vobula
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