
·' . 
klaas sant namens de gemeenteraad bestuurslid vande 
s leep-in is overleden 
dat vond ik die hem .maa~ vrij kort en beperkt kende 
knap lullig om te horen 
juist omdat hij er volledig achter stond wilde hij zich 
niet op de voorgrond plaatsen wel voortdurend geinfommeer~ 
zijn en meedenken op en aanmerkingen maken enook de 
sleep- in toestand in de gemeenteraad op een integere wijze 
naar voren brengen 
klaas sant was voor mij een ontzettend menselijk mens 

hans 

-------0---0---0-------

ex ligt ter inzage een map met alle ingekomen en uitgegaande 
post zo spoedig mogelijk komt daarin ook de notulentoestand 
van het dag . bestuur 
de staf voor de paasweek is momenteel als volgt: 

wo do vr za zo ma di wo 
renske althuisius x x x x x 
dick bais x x 
han. banset x x x 
he~man halewijn x x x x 
fons x x x x 
paula x x x 
anie klaas x x x 
frank x x x x x x 
marja x x x x x x 

I'lAANDAG 16APRIL 20·.00UUR IN SLEEP- IN VERGADERING 

• 



• 
Best e Sleep-in medewerkers , 
MAANDAG 16 APRIL 1973 I N D;;; SLEEP-IN is er weer een vergadering , 
natuurli j k verwa chten wij dat iedereen daar aanwezig is. 

AGENDA: 

1) Ver slag 15 maart . 
2) I ngekomen en uitgegane stukken. 
3) Benoemi ng " so1isitatiekommisie ll

• 

4) Mar greet en haar problemen. 
5) Konseptbegroting. 
6) Brief van J ohan. 
7) Rondvraag . 

l2_Y~Eê!~g_Y~~_~~_Y~Eg~~~E~~g_g~h2~~~~_2E_l2_~~~E!_l2I2i 

Aanwezig waren: 
Lou,Renee, J ean lnuis,Dick ,Johan,Winston ,Martin ,Margreet,Arie, 
Mevr. de Waard,Fons,Han ,Nelleke,Renske ,Paula,Herman, Chris ,Hane 
en Vera . 
Helaas Y1?lren Bob en Frans nie t aanwezig zoda t we nie t s hoorden over 
hun brief. 

STAFLEDEN: 
Het best uur hed een"·p aa r huisregels samengesteld, de e r egels golden 
vorig ja ... r ook al maar zijn nu e inde li j k eens een keer op npapier 
geze t . 
Over het kontakt met Haarlem wer d het volgende gezegd: 
Er was sprake van ui twisseling van twe'e Gtafleden . 
Lou:Hij vi ndt ni et dat er s t afleden met Haarlem uit gewisseld moeten 
wor den . J e komt voor de probl emen t e staan:hoeveel stafledèn dan en 
hoeveel ui tbetalen. 
Hans :We kunnen all een maar kontakt met elkaar hebben,maa r als er daar 
t evee l stafl e den zij n en er is bij ons pL',ats kunnen ze bij ons 
wer'.cen. 
Johan:Da t i s mogelij k ,maar op dezelfd~ voor waarden a ls bij ons . 

Dan komt een gesprekover het ~drag dat als l oon of als onkostenvergoe 
ding gesteld moet worden . 
Lou : vindt F155,- per week erg veel. 
Johan:vindt ook dat er van he -i; i dealietme wat verwacht moet worden . 
Lou : Helaas is dat i dealisme vorig l aar we l eens uitgebleven.Maar wat 
vindt men van F1 55 , - per week? 
Ar ie: Zandvoort was vorig j aar i n vergeli jking met andere sleep-ins 
erg aan de l age kant( Haarlem uitge8Ioten},ma~r bij d~ andere sleep-ins 
kwam er dan ook we i ni g i dealisme aan te pas . (bv.Den Haag.) 
Dick ;het is een r eee l bedrag .j e bent er g veel t i jd kwijt. 
Rene e ~mensen van huitenaf wil len zeker goe d betaald worden,want al 
doe je het uit ideali sme ,het geld speeltvzeker ook een aanzienlijkè 
r ol. 
Lou :mer kt er t us sendoor op ddt er mDet ive loon maer over _ onlwsten
vergoedi ng ge spr oken moe t worden. 
Fons :wz moeten ni t ki jken wat men wil verdienen,mdar Vlat we er 
voor over hebben. 
Johan:vi ndt dat we zelfs moeten zorgen d..:. t '.!I-e Vla t geld ove r hebben . 
Tenslot t e wor dt de F155 , - per week toch aangenomen. . 
om na de di skussie vrijwilleger - ver goeding werkgever- werknemer-loon 
\'lee r teruggedraaid te worden t ot fl. 140 ,-



INVAI.LERS: 

Er wordan ve: 'schi llende sch ema I S bèsproken , 
De stafleden hebben een dag in de week vrij , dan moeten er inval l ers men 
komen . 
]lons : De vrije dasen moeten genomen \I'.'orden v/annee r het niet druk i s • 
Dti,l1 zouden er dus drie rustige dagen in de week moeten zijn . 
Johan : ziet liever dat er l~onstant drie mensen zijn , 
Lou:gewoon drie mensen aannemen en zelf laten zorgen dat de s leep- in 
goed draait . 
Dick :caar zijn mensen di e nog noo i t in de sleep- i n hebben gewe r kt 
nie t toe in staat . 
Eans : e::.."' moeten hepaalde vaste uren zij n , de r e st moeten ze ze l f maar 
regelem . 
Lou : l'/e moeten mensen nemen uit zandvoort of haar l em. 
Johan:geeft een schema a ls handleiding . 
Lou:ziet een schema niet zo zi"ten , hij had zelf e erst ook eGn schema 
gem ,a1::t ,mao.r hij vindt dat achter af n i et zo geslaagd . 
::T'on s : blijft e~:'bji dat de '3 t afleden het zelf maar"'uit moeten maken .. 
Vera: het kan niet Elan da stafl eden ze l f ovp.l"'gelaten worden , dan is 
er altijd een de pispaal die alles op zich meemt t erwijl de rest daar 
van profiteert . Je w~et tenslotte ne,oi t V'fatvoor mensen/kar alders je 
aanneemt . 
Hans:ze moeten het zelf ragelen ,mocht e ~ iets ffout ga an dan moet het 
bestuur i nge sc halceld '?lorden . Ook vindt hij dat er met inval "' crs 
gew'erkt moet Vlorden . 
Jean Louis : vindt dut er a nn de hand van d~ geeevens v .n het vorig 
ja .. r gewerkt moet wor(len . 
Lou: is banG voo~ teveel regel s in d9 sleep - in. 
H8.::1s:zc moe·G:'3 n het eerst ze lf uitzoeken,na t\o':ec we ken al]e:; bepraten net he 
met het bestuur . Het bestuur als ve rantvlO ordel i jk or ga E".n a l s el"' proble -
men zijn, '"!r kan een v~l·trouwenspersoon ing0schf~:':r;:!ld \'!orden '~us sen 
bestuur en staf . 
;, oGID_c.ls w: r ktij den : bepaalde blokuren , een dag vrij, op dr uk:Ce uren 
drie st ·:.f leden a .. nv::zig. 
Jor.. .~n :_.13 er ~en inva l. le :i.~ nodig i R -,rooI' eer: staflid ,moa t ebze de.::"'l 
bet . ,2.1dc.YIOrden of niet ? 
Er wor dt ~ .:!n be dr ag van F25,- per dag voo.q~este ld. 
l[ev r . da vraard : vindt het eerst v,re veel maar als ze de hele dag !10e .. 
dra aien valt h·3t toch \'i ~ l mee . 

SOSIALE MSTEN J A Q}' NEE ? 

He '; grote probleem: zi ~ n \'li j een w:"!rkgever en de s t afleden werknemers 
of niet ????? ????????????? 

J ohnn : bij gewoon vakant i evl"') rk '{!ordt ook bel nt i ng be '~aal d , dus waarom j 
'!Jij niet? 
Lou!wi .j zijn g~'}n werkgeve r , want Vlij betalen onkostenvc:.-goeding en 
.seen salaris . Als ze ziek worden heboen ze pech gehad . ;> 

Fon s: ûe e ni ge vo orw<..mrde is dz,t ze verze'''erd zijn . 
Joha:n:het beà,rag is voor een onkostenve::-goeding vee l t e hoog. 
J,ou : je betaalt d~ tijd . 
Joh2.TI; je kan . niet spreken over onkostenve goeding , j e neemt i :JJn8nd 
om d·'3 s l eep - ln t e l"'unnen , het dus eigenli jk m' n of me~r een bedrijf 
ger.'Ord::m. 
J.Jou: :Us het een bedrijf kan lje de zaak Viel sluiten dan is er weinig 
va n het idealisme over . ' 

Dan volgt er een ingewi k~elde diskus:::ie over het wel of niet 
bel~sting betalen. 
El~ wor d'!; besloten te stemmen ,Vla<lrbij Johan vo or bel. s ting stf"mde 
en de :.-est v ... ,n d~ ve .gadcring tegen . 
Helaas kon Jo han zich nie t v3:: enigen met d2 F140 , - onkostGn vergoeding 
cr. besloot er dan maar uit te stap ~ en. ~ 

D3 st ~ .tuten z ij n nog steeds bij de notar is en nog niet rond . 

T.:!:z;.~l?t·~~ w~rc1 er gevr aagd wi e er wat voor voelde gedurende de pasen 
~::~J ;·.J'll l lg ln de slce!1 - in te wcr ken , gelukkig waren e r heel wat aa nmel - _ 
Ql.nRen . 



~2!~g~~~~~~_~~_~~ig~~~~~_~i~~~~~~ 
A) Brief van de wer eldwinkel waarin wordt gàvraagd 0 f he t mogelijk 
is d~t zij de helft van het geleende bedrag op een later tijdstip 
terugbetalen . 
Er zal nog ee n brief terug worden geschreven . 
B) Drief van het sckrt§,riaat van de sportverenigingliThe Zandvoort Boys l1 

of het moge lij k is dat twoe elftallende nacht van 12 op 13 mei 
in de s l eep - in doorbrengen . 
C) EEn brief van de burge rmeester waarin hij het plotseli nge 
intrekken van de ve 'C'gunning om popgroepen in de sleep- in t e laten 
oefenen verklaart.Deze brief is nogal scherp opgesteld ,enke le r edenen 
van het intrek1.-:cn van de v er gw...ning waren: zij oefenden lange r dan 
toegestaan \ .... 88 , kIo.Tmen over hekkeh en liepen I s nachts luidruchtig 
Qve :'_ straat. 
Tenslotte schreef hij ook dat hij zi~h niet ver plicht voelde de namen 
van de l~lage s aan pns te gev en . Daar konden we het zo ongeveer wel 
mee doen . l:atuurlijk zuller. vrij hierop d .m. v. een brief reageren . 
d)Een brief van ean ve~zekerings~aatschappij uit Johannesburg 
waarin gevraagd wordt of wij on2~ ltlantenll door hun laten verzekeren . 
Derbrief was gericht dan N. A. Warning ma2.r v/~1 voor onze postbus 
bestemd ,waarschijnlijk berust dit alles op .J:'3n misve stand . 
Uitgegane stuk'-en: 
Brief naar de sportverenig ing :lteh zandvoort boysll waarin wij" toe - ' ":'ng 
s temming geven voor de overnachting van d~ beide voetbalteams . 

3) .Benoeming van d.; lösollisitatiekom ... ïlisie il • 

Deze benoemw~g moet binnen een maand plaats vinden , dus zoveel tijd 
is er niet mecr . 

4) Margraet en haar problemen. 
r.argreet gaat na 19 mei haar leven beteren d.m . v. een urgentie -
3chrift , waardoo:r er een aanzienlijke ve betering zal komen in het 
fJclcretariaat , Geen on.g;:e tckende brieven meer naar onze burgervader, 
d.;ze man is er nou eenmaa l al tijd erg nm.euwsgierig n ... ·.ar van welke 
sleep - in je er een bent . 

5) De all e r -aller-aller~alle~-aller-allef-aller-aller-aller -aller-aller 
laats'~e konseptbegroting v~.n Hans . , een finans~eel overzicht van 
okt .1972 tot en met madrt 1973 . 
zie o:::lder 

saldo okt 1972 
bank 
kas 
spaarrek . 

""':rcrhuur 
omzet bar 
waarborg 
em~allaasje 
r{l~1te 

telefoon 

2293 , 15 
5 , 41 

6000?00 
105 ,70 

93 , 40 
350 ,00 
165 , 40 

5 , 80 
9,00 

9027,92 

vergoeding '72 
inkoop bar 
elektra 
\'later - invest 
gas 
telefoon 
drukwerk 
lening ww 
typemachine 
vergaderruimte 
voorschot lou 
div . 
saldo 1 april '73 

bank 
kas 
spaarrek . 

487 , 01 
96,57 

329 , 24 

880 ,50 
92,12 

313 , 98 
617,49 

96 ,57 
570,94 
615 , 00 
500,00 
232,00 
96,10 
63 , 40 

204,08 

145 , 17 
40 , 57 

4500,00 

9027,92 



N".EDEDELINGEN : 

-"i'ijtlagavond vanaf 19,00 uur, zaterdagmiddag en zondag een groot 
VlerkFEEST in de SLEEP:"IN,natuurlijk is IEDEREEN WELKOM . 

Naar d ) mening van het bestuur moeten de cs tafleden die gedurende de 
pasen werken hun maaltijden vergoed" krijgen . Verdere regelingen kunnen 
op "" de ve gadzri ng bespr oken werdan . 

De Gemè.enteraad heeft besloten de vergunning om dà sleep-in ook 
de aanstaande zomer te laten draaien te verlengen . (Met uitzondering 
van de V. V.D . fraktie . )Opgemerkt moet worden dat de Heer Pas zijn 
mening totaal gewijzigd heeft.en nu ook achter het voortzetteu van 
de sleep- in staat . 
Helaas noemde' de Heer Rudenko het nog steeds een levensgevaarl ijk 
pand wat betreft de br andveiligheid , ook kon hij het idee dat ar 
gelc ~enheid wordt gebod~h voor minder jarigen om door elkaar te 
slapen nog steeds niet verhapstukken . 
Mevr. Hugenhol'-ts vond het veen oneerlijke konkurentie voor de andere 
in Zandvoort gevestigde hotels . 
de vergunning komt pas af nadat er aan nog dnke l e br andve i l i gheidseisen 
is voldaan - hi eF word aan gewerkt 

laatste konseptbegroting 

baten 
overnachtingsgclden (inkl dekenverhuur) 
netto- opbrengst bar 

15 . 000 ,-
1 .850 , -

-----------
lasten 

Yergoedingen 
drukwerk 
onderhoud 
t el<.:foon 
el ektra 
gas 
water 
div.lasten 
investeringen 

- warmwatervoorzieni ng 
.- vloeren 
.. sanitair (gedeeltelijk onderhoud) 
- hout 
- -verf 
. . brandpreventie 
- bouw wc + opslag tuin 

16 . 850 ,-

begroot eksploitasi~overschot 

8400 , -
850, -
350 , -
475, -éfr~,-
625 , -
450, -
275 ,-
300 , -

1500 , -
900 ,-
125 , -
4,00, -
200, -
400 , -
300, -

-----------
15550, -

1300 , -

1 overnachting : over juli + aug gem per nacht 72 en in juni 35 

2 de wi ntereksplo i tasie is hierin niet verwerkt 

3 de Yergoedingen zijn gebaseerd op.een ~~gelijkse bezetting VBlI 
3 mensen - invall ers voor hun dagJe vr1J en voor het geval iemand 
in moet springen omdat zij een "aandachtgeval"hebben 
is daarom moe i lijk nauwkeurig te begroten 



loTaar aanleiding ven be,?aalde b e sluiten d ie genomen zijn' 

o~ de s l eep- in v2rgadcring van 15 mp.art, he e ft do voor 

zitter g ezegd van verdor bestuurswerk af te zion . Daar 

het projekt en het werk mi j na aan he t hart ligt zal ik 

hieronder proberen weer te ~cvcn ,.,aar het probleem voor 

mi j l igt en het op de volgende vergadering van 16 apr il 

graag noe eens ter diskussie gesteld zien . 

Het probleem ,'ras of er aan de in de sleep- in werkzame 

stafleden loon of een' onkostenvergoeding ge~even moet 

worden. Ingeval va n loon zal daarover direkte belasting 

bete.al d moeten Horden . :Het maG' als bekend beschouwd 

worden dat als iemand ,.,c rkt en daarvoor geld ontvangt 

er dan over het ontvangen bedraR bel ast ing moet worden 

betaald plus eventueel de erbij komend e sociale lasten. 

!-let kont akt dat dan ontstaat zou er ook toe }{unnen l eiden 

dat wc omzetbelasting over de bar omzet en andere zaken 

zullen moeten ~aan betalen . Maar ik ne e m aan dat een

i eder Heet 11aarvo or belast ina betaald uorc'l.t en "raar -

voor deze belastint.{o.'Pbren~st ~ebruikt Hor dt . ~ovendien 

is het be~inkapitaal voor het in orde ma.ken van de sleep

iYl. aflromst i g u i t de belastinG'opbren&st . 

In~eval van een onkost enverg oeding hadd e n de staflede n 

dat zelf op moeten geven bij de belastingd iens t e n er 

dan belasting over moeten betale n als zij belastina 

pl ichti~ beschouwd werden . I ets dat door hen zeker niet 

zal gebeuren . '{'evens zou dat het voordeel heb ~) en dat 

wij niet dire}ct met de belast ingdienst in aanraking 

zouden komen , zodat de mogelijkheid van het moeten be 

talen van omzetbelasting kleiner i s . 

liet inl"innen van verf. ere i n formatie bij d e daarmee be-

laste instanties ,.,crd niet toe!!estaan. Hen' wil in deze dan ook 

dan ook {{een openheid, naar d e overheid deia! het mogelijk 

is dat' de stiehtin~ b ij :?:al moeten dragen -aan de Bemeen

schapsr;e l 'den , terwijl er we l alle openheid moet a ls men 
iets van de overheid H'il . Zoals "ranneer men geld wil 

!crijr.en ( lenen ) van die ove r heid uit de t~emeenschaps-
-,-e lden _ 

Pe n Hil ecn sociale functie vervullen in de maatschappij 

die nog niet vervuld "lerd en kr eeg da2.rvoor financi~l e 
steun I mB,ar om een deel van de baten aan de gemeenschap af 

af te staan , dat doet men liever niet . /' 

'.'lat betreft de ver za;re lïj k in~ van het pro j ect , zijn cr 

mensen d i e vinden dat het project ou een be&r ijf Gaat 

lijken, met a llo nadelen daarvan , als cr mensen worden 

aangen'omen a l s stafliCl. tc!,:en ecn bepaald loon en me t 

bcpaalde voorschriften voor het beheer van het pro ject . 



zyn' 
Zij 'äl'i bang dat het projekt een' eigen' l oeven gaat leiden 

als bedrijf en' dat de werkgroep dan geen invloed meer heeft 

i'laàrd oor- het idealisme zaI verdwij nen. Dit is Boens zins {Je

grond, daar de nieuwe statuten: bepalen dat de werkgroep het 

h oogst'e en be1eidsbeparende orgaan is van de stichting. Dit 

geeft, een' ieder de moge l ijkheid om zij'" steentje bij te dra

gen aan het project alnaar gelang zijn betrokkenheid bij het 

projekt. Het gevaar" bij een functioneren als nu het geval is, 
is dat zodra er andere dingen- zijn die meer in d e belangstel~ 

ling komen', het sleep-in" projekt berl1 afwé'.atrs zal saan". 

Er" ia aak nag de mor,elijkheid om medewerkers voor he~ projekt 
zoeken in" de vorm van "rerkvakantiegangers. Hîermee bedoel. ik 

mensen die irr het projekt meedraaien- xlf;JI;Hn" err daarvoor voe-· 

dinG en onderdak p1us ccn zak~eld krijgen. In dat geval zou 
het misschien wel' verstandig zijn ' om een- projektleider voor 

het: hele seizoen' te ben'oamen die darr die werkvakantiec:angers 

zal beeeleiden •. Voor die mensen zal dan toch wel een bepaalde 

verzekerin,:j afgesloten moeten worden 1!e~en e'Tentuele risico I s 

als ongelukjes en dergelî jke. 

narr nog het gene dat de vorige vergadering werd aangenomen , 

en wel d e hoogto van het benraé\. f 140,- Dat' is het bedra;~ 

dat vele arbeiders in handen krij~en als netto-loon. Daarvan 

hebben zij dan al belast ing betaald en sociale last en. Het 

loon dat een._arbeider verdient l'ril men hier als onl<osten ver

goedinr:t {1;even, ervan uitRaande dat fl.G mens on die in d e sleep

in werken dit uit idealisme doen . I1en l'laa rdeert dus IiHS het 

idealisme dusdanig dat men' er geen financ i ele veer voor wil . 

laten v a llen .. t'lat ecn idealisme. l Ien l'Ti l :3'eH'oon eeld verdie

nen . Haar om dan ook aan de andere dingen te voldoen waar een 

ieder die i1erkt aan rooet voldoen daar past men voor. 

;/aarom worden' mensen die werken en eon bepaalde tijd zonder 

werk zitten', die dan hun arbeidskracht aan de sleep-in' ter 

beschikking stellen een mindere belonin& krijge~ dan studen

ten en schol:iererr. De eersten moeten n.l. belastng en' sociale 

ras"ten' betalen terwijr de anderen' door hun ouders verzekerd 
zijn en eventuele belasting die zij b etaald hebben na verloop 

van tijd \'Teer terug krijp.:cn. Hiervoor moet m.i. eerI' oplossing 

gevonden worden in' het adrninis~ratieve zonat een' ider die in 

d e r:üee';') - ,in het zelfde '\-lerk doet ook uit einde~ij!>:" een zel.fdc 

belonine krijgt . Iet·s .... 1EI.arvoor ,.,erkende jonc;eren-organisaties 

en pol:mitleke jongeren zich al jaren in eezet hebben en dat in 

d e huidige maatschappij nog steeds niet gerealiseerd is. 

Daer ik mij in het huidi~e r eilen en zeilen van de sleep-in R±e~ 

niet ?oo zoed kan vinden zou ik mijn besluit om aft te treden 

a ls b es tuurslid van- d e vorige ver3aderin(':: 'I'T illen handhaven. 

i'Iede ook daar ïk niet verl-lacht dat' de au.e.~estie8 die ik in 

dit schrijven' doe ingan6 zullen vinden. nocht hieraan we l 

voldaan'. word'en dan zou ik voor ik aan' zal blijven toch eerst 

een d i skussie "rillen hebben over het functtilonercn. / 
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