Opnieuw een record!
Opnieuw is het aantal deelnemers dat op ons terrein verbleef hoger dan ooit.
Een recordaantal van 924 personen (kinderen + begeleiding) hebben dit jaar genoten
op ons prachtige gelegen Hee 6. In het grafiekje hieronder is te zien hoe het aantal
deelnemers de laatste tien jaar gegroeid is van 527 in 2005 tot het huidige aantal van
924.Vanaf 2007, het jaar waarin de huisjes gebouwd werden, is het aantal
deelnemers met bijna vierhonderd gegroeid. Het werd toen mogelijk om in het vooren najaar langer door te gaan met het verblijf op Hee 6. Daarvóór verbleven de
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kinderen in grote tenten, waardoor de verblijfsperiode sterk beperkt werd. Naar
verwachting zal het aantal deelnemers in 2016 even groot zijn als in 2015.
Dit jaar begonnen we op 7 april en eindigden in het najaar op 29 september. In het
totaal verbleven er 29 groepen op het terrein. Het samenstellen van het rooster ging
dit jaar heel soepel.
Vergaderingen:
Vorig jaar is besloten om voortaan maar één deelnemersvergadering per jaar te
houden. De informatie in het voorjaar wordt per mail toegestuurd. Ook op onze site
(www.hee6.nl) is heel veel informatie te vinden.
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Toeristenbelasting:
De stichting moet natuurlijk alle vaste lasten betalen, die iedere camping op
Terschelling moet betalen. Zo krijgen we aanslagen van het Hoogheemraadschap,
de gemeente Terschelling, afvalverwerking, enz. Wat er op dit moment het meeste in
hakt is de toeristenbelasting. (In 2015 € 1,50 per deelnemer per nacht.) Deze
bedraagt in 2016 € 1,55 per deelnemer per nacht en zal naar verwachting in de
toekomst nog steeds stijgen.
Project aanpassingen voor de leiding en kinderen met een lichamelijke
beperking:
De basisscholen moeten in het kader van passend onderwijs nu ook leerlingen met
een lichamelijke handicap kunnen opvangen. Hiervoor zijn in de schoolgebouwen
vaak extra voorzieningen noodzakelijk. We zijn nagegaan wat de problemen zijn, die
een leerling in een rolstoel op ons terrein tegenkomt.
Langs de bungalowtjes loopt een tegelpad, maar de rest van het terrein bestaat uit
gras. Om van het hoofdgebouw naar een bungalowtje te komen zullen er extra
paden aangelegd moeten worden.
De drempels van de gebouwen zullen een probleem vormen voor de
toegankelijkheid met een rolstoel. Aanpassing hiervan is noodzakelijk.
Het grootste probleem is de sanitaire ruimte. Toilet, wasgelegenheid en douche zijn
niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Hiervoor zijn geheel nieuwe voorzieningen
noodzakelijk. Ook een aparte sanitaire ruimte voor de leiding is in deze tijd een
vereiste, dus wordt deze ruimte tevens bestemd voor de leiding.
Realisatie van de noodzakelijke aanpassingen.
 De aanleg van twee verharde paden van de bungalowtjes naar het dagverblijf.
 Aanpassing van de drempels in de gebouwen
 Een interne verbouwing in het hoofdgebouw, waarbij de gereedschaps- en
werkplaatsruimte wordt omgebouwd tot invalidentoilet, douche en wasruimte
voor gehandicapten. Deze ruimte kan dan tevens dienen als was- en
toiletgelegenheid voor de leiding.
 De bouw van een schuur voor de berging van gereedschap en machines.
Er is een brochure gemaakt om naar mogelijke sponsoren te versturen.
Al vrij snel is een belangrijke sponsor gevonden, die bereid is om het totale project
financieel te ondersteunen.
Zo konden we in november 2015 al starten met het eerste deel van het project: de
bouw van een schuur voor het gereedschap. Twee vrijwilligers hebben in één week
de prefab schuur opgebouwd (zie foto). Maar hij is nog niet helemaal klaar. In januari
gaan we verder met het verwezenlijken van de plannen. Voordat de eerste school
komt na de meivakantie 2016 moet alles klaar zijn.
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Wateroverlast:
Vorig jaar dachten we dat het aanbrengen van met grind en zand gevulde gaten in
het terrein had geholpen tegen de vele plassen op het veld na een regenbui. In 2015
bleek dat ook dit niet afdoende was. Na heftige of langdurige regen staan sommige
plekken toch weer blank. De oorzaak moet gezocht worden in de samenstelling van
de bodem (klei-achtig met wat zand erdoor) en de vele kindervoeten, die de grond
dichter trappen. In 2016 hopen we een oplossing te hebben gevonden door in het
voorjaar een bedrijf met een machine gaten in de grasmat te laten prikken (dit
gebeurt ook met de voetbalvelden op Terschelling).
Zomerklussen:
De gasten, die in de zomervakantie op het terrein verblijven, krijgen een lijst mee van
klussen, die zij moeten doen. Deze zomer stond vooral in het teken van het lakken
van tafels en banken en het beitsen van de picknicktafel. Daarnaast is er schoongemaakt en zijn de bomen en struiken op het terrein bijgehouden.

De nieuwe rookmelders, die in het dagverblijf en in alle huisjes waren geplaatst,
bleken nog steeds storingsgevoelig. Soms gingen ze midden in de nacht zonder
reden af. In de zomer zijn de rookmelders uit de huisjes verwijderd.
Ook is er het nodige onderhoud aan het terrein gepleegd. Voor 2016 staat het
snoeien van de bomenrij achter de huisjes 3 t/m 5 op het programma. In het najaar is
de tussensloot weer van het riet ontdaan en uitgediept. Een oude,dode eik achter het
terras is gekapt.
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Achter de bedden in de huisjes verscheen schimmel op de wanden. Deze is
verwijderd. De onderzijde van de wanden werd daarna bestreken met een
schimmelwerende verf. In december bleek toch weer schimmel op de rest van de
wanden te zitten.
Uit de checklijsten:
Natuurlijk is het onvermijdelijk dat er dingen stuk gaan, als er heel veel personen in
een seizoen op ons terrein verblijven. Zo is het kapot vallen van borden en bekers en
kapotte gordijnen een veel voorkomende, maar te begrijpen schade.
Minder begrip kan worden opgebracht voor schade die moedwillig wordt aangericht
Zo hebben we in de zomervakantie een nieuw stapelbed moeten aanschaffen, omdat
in het voorjaar (weer) een bed vernield is.
Er zijn een nieuw koffiezetapparaat, bezems en nieuwe tuinstoelen aangeschaft.
Aan het voorstel van de scholen om een nieuwe geluidsinstallatie aan te schaffen zal
gehoor worden gegeven. De wens om een vuurplaats aan te leggen, kan niet
gehonoreerd worden, omdat op Terschelling geen open vuren zijn toegestaan.
Shirtjesactie:
Ook dit jaar is er, onder leiding van Gerrit de Louw, weer een actie geweest om
shirtjes met het logo van Hee 6 er op, onder de deelnemende leerlingen te verkopen.
De opbrengst was € 913,15. Er was teleurstellend weinig belangstelling van de
scholen. Het grootste deel van de bestelling kwam van één school. Ook komend jaar
wil Gerrit weer een shirtjesactie houden, mits er voldoende belangstelling is. Vanuit
de scholen kwam een vraag naar een wat modernere snit van de shirtjes.

Plannen voor de komende jaren:
Het bestuur heeft voor de komende jaren een lijstje met voornemens vastgesteld.
Afhankelijk van de financiële mogelijkheden houdt dit de volgende onderwerpen in:.
 Het opnieuw betegelen van het terras en vervanging van het huidige
windscherm
 Extra paden voor rolstoelen aanleggen
 Verplaatsing van de gereedschapsberging naar een losse schuur
 Op de plaats van de berging een sanitaire ruimte voor lichamelijk
gehandicapten en de leiding maken

Westzaan, maart 2016,
Cees Edam, secretaris

4

