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2500 EK Den Haag 

 

 

 

Datum:  2 november 2020 

Onderwerp:  toekomstperspectief groepsaccommodaties 

 

Excellentie, geachte mevrouw Keizer, 

 

Vekabo is een vereniging van ondernemers met een kleine camping  Groepsaccommodatie, 

vakantiehuizen en B&B’s. Wij staan als vereniging al bijna 50 jaar voor onze leden klaar. Naast de 

marketing van de bedrijven van de leden helpen wij de leden ook door regelmatig kennissessies, 

excursies en cursussen te organiseren, steeds gericht op het toekomstperspectief van de leden, steeds 

het bedrijf aan te passen aan de veranderingen in de markt en de regelgeving. Tot nu toe is dat goed 

gelukt. Onze leden hebben prachtige bedrijven en leveren een kwalitatief goed product.  

In de zomer hebben veel leden, met name de kleine campings nog veel goed kunnen maken van het 

gemis aan omzet in het voorseizoen.  

De leden met een groepsaccommodatie hebben bijna geen omzet kunnen draaien dit jaar en de 

boekingen die anders van 1-2 jaar vooruit gedaan worden, blijven uit. Alles wat al geboekt was is 

geannuleerd. Veel van deze accommodaties zijn bestemd voor de markt van meerdaagse uitjes met de 

school, de sportclub, de kerk of vanuit het buurtwerk in grote steden. Sociaal gezien heel belangrijk, 

maar voorlopig wordt er niet geboekt. Ook de groepsaccommodaties die zich richten op het hogere 

segment, bedrijven, familie uitjes liggen voor het grootste deel helemaal stil. Het is voor deze 

bedrijven lastig om het perspectief te blijven zien. Een voorbeeld: een training van 8 KLM-trainees 

wordt geannuleerd, maar de vliegtuigen mogen nog wel vol naar allerlei bestemmingen vliegen. Het is 

voor ons niet meer uit te leggen, zonder dat er perspectief is voor de toekomst. Het dringende advies 

om niet op vakantie te gaan en geen niet verplichte uitstapjes te maken, werkt voor onze leden en de 

hele recreatiesector heel negatief uit.  

 

Wij beseffen dat wij een bijna onmogelijke vraag stellen aan uw ministerie, maar kunt u ons helpen 

aan een vergezicht in de toekomst voor deze sector.  

Wij zijn dankbaar voor alle regelingen en zullen onze ondernemers ondersteunen om hiervan gebruik 

te blijven maken. Gezien de nieuwe maatregelen zou het percentage in de TVL regeling omhoog 

moeten van 50 naar 75 %. 
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Wij zouden graag met u willen nadenken over een fonds om de bedrijven financiële steun te geven bij 

het omschakelen naar een flexibeler bedrijfsmodel zodat de bedrijven minder kwetsbaar worden en 

zich  meerdere doelgroepen kunnen richten. Ook een financiële ondersteuning bij de omschakeling 

naar een meer duurzame bedrijfsvoering is nodig om de bedrijven voor de toekomst klaar te maken. 

De huidige EIA regeling werkt bijvoorbeeld niet voor recreatiewoningen.  

 

Groepsverblijven op het platteland in Nederland passen heel goed in het toeristisch beleid van 

Nederlandse overheden:. 

• Ze zijn heel belangrijk voor groepen in de samenleving waarvoor een vakantie een kamp etc, 

op het platteland een wereldervaring is en sociaal bijzonder vormend.  

• In Nederland, dus weinig reiskilometers. 

• Het draagt bij aan de kennis over onze voedselproductie en het vormen van korte ketens, 

belangrijk voor de relatie boer-burger 

• Het is voor veel toeristen, bedrijven en organisaties financieel bereikbaar. 

• Het draagt bij aan de leefbaarheid van het platteland en van regio’s met een krimp in de 

bevolking 

 

We moeten dus zuinig zijn op deze pareltjes van bedrijven en het mag niet zo zijn dat ze door een 

tijdelijke crisis failliet zullen gaan. 

Graag gaan wij in gesprek met u om te praten over oplossingen, zodat deze mooie bedrijven op het 

platteland  behouden blijven en zo bijdragen aan een mooie duurzame en bloeiende toekomst waar 

veel Nederlandse en buitenlandse toeristen graag blijven komen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ellen Kok-Hendriks 

Voorzitter Vekabo 

 

 


