
Uitnodiging Groepsexcursie  

di 5 - wo 6 februari 2019 
 

                  

                                  Samen inspireert, samen werkt! 

 
Na de succesvolle groepsreis in 2018 organiseren we nu op dinsdag 5 en woensdag 6 februari onze 
tweedaagse groepsreis. Het programma is dit jaar opgebouwd rond het thema  
 

‘Extra omzet door arrangementen voor groepen?’ 
 
Tijdens deze boeiende groepsreis horen we van direct-betrokkenen hun visie over arrangementen 
voor groepsaccommodaties, krijgen we suggesties hoe hierop ingespeeld kan worden en gaan we 
met elkaar hierover het gesprek aan. Bovendien bezoeken we interessante locaties en is er volop 
gelegenheid voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen en voor gezelligheid!  
 

Hoe stel je groepsarrangementen samen? Hoe kom je 

op creatieve ideeën? Aan welke doelgroep(en) wil je 

arrangementen aanbieden, waarom en waar moet je 

dan rekening mee houden? Wil je arrangementen 

volledig of deels in eigen beheer verzorgen?                 

Of besteed je het uit? En wat doe je met de horeca? 

Hoe kun je op een goede manier samen werken met 

andere partijen die gericht zijn op groepen, zoals 

buitensportaccommodaties? Wat vergt het van de 

inrichting van je accommodatie of je terrein? Wat zijn 

mogelijke investeringen en wat is de terugverdientijd? 

Wat zijn de juridische aspecten, bijv. w.b. aansprakelijkheid? Wat zijn de consequenties van de 

nieuwe richtlijnen voor pakketreizen? Hoe zet je arrangementen goed ‘in de markt’?  

Wie weten dit nu beter dan eigenaren van bedrijven die hier in de loop van de jaren veel ervaring 

mee hebben opgedaan?  

 
Dinsdag 5 februari 
Vanaf 09.45 uur worden we ontvangen door Ronald Valenteijn op Het Buitencentrum in Oldebroek. 

Naast groepsaccommodaties biedt Het Buitencentrum ook buitensportactiviteiten. 

Buitensportbedrijven richten zich ook op groepen. Brancheorganisatie Vebon (de Vereniging voor 

Buitensport Ondernemingen in Nederland) geeft een presentatie over hoe zij met alle aspecten van 

groepsarrangementen omgaan. Daarnaast stippen we laten we mogelijkheden zien voor 

samenwerking tussen buitensportbedrijven en groepsaccommodaties.  

Dinsdagmiddag gaan we naar Villapark De Weerribben, Paasloo. Roel van Hoorn toont zijn bedrijf en 
geeft zijn visie op de ontwikkeling van groepsaccommodaties bij het park en het aanbieden van 



horeca & arrangementen (o.a. Escaperoom en Klimbos). Ook is er een interessante spreker met een 
presentatie. 
 
We dineren bij Restaurant & Rondvaartbedrijf Hollands Venetië in Giethoorn. Dit bedrijf is door de 

jaren heen erg succesvol met groepsarrangementen en het benaderen van uiteenlopende groepen 

cq touroperators in binnen- en buitenland. De fam. Veenstra geeft een inkijkje hoe zij het doen en 

hoe ze tegen de toekomst aankijken. 

’s Avonds worden we verwacht in groepsaccommodatie Suyderzee van De Strandhoeve, Baarlo (nabij 

Blokzijl). Na het inchecken op de kamers licht Jasper van Sweere toe hoe dit familiebedrijf inspeelt op 

de groepenmarkt wat betreft verblijf, horeca (o.a. partycentrum) en in- en outdooractiviteiten. 

Hierna kan iedereen gezellig nazitten en napraten met elkaar. 

 

Woensdag 6 februari  

Na het ontbijt in De Strandhoeve is er een bijzonder moment voor de presentatie van de Strategische 

Visie Groepsaccommodaties, die in opdracht van Groepsaccommodaties Nederland is opgesteld. 

Velen van ons hebben hiervoor input geleverd middels sessies en een enquête. Erik van Nuland - 

vanuit CELTH (BUas-vh NHTV en Stenden Hogeschool) – neemt ons mee in de uitkomsten.  

Na een verfrissende rondleiding over het bedrijf gaan we zelf aan de slag via een workshop rond 

arrangementen.  

Na de lunch worden we verwacht op Netl de Wildste Tuin, Kraggenburg. Een prikkelend 48 ha groot 

park met o.a. zwemstrandjes, natuurspeeltuin, bamboejungle, pitch & putt golfbaan, een 

strandpaviljoen èn, sinds kort, groepsaccommodaties in Scandinavische stijl. Netl is opgezet door de 

oorspronkelijk Marktplaats-eigenaar Bob Crébas. Er wordt tijdens een rondleiding over het park en in 

de groepsaccommodaties verteld over het bedrijf en de switch naar recreatie en 

groepsaccommodaties. Om ca. 15.30 uur sluiten we af. 

 

Aanmelden 

Meld je snel aan, uiterlijk donderdag 1 februari a.s., via deze link! 

 

De prijs is bij 3 of 4 personen op een kamer: € 150,- p.p.  

Bij 2 personen € 165,- p.p.  

Bij 1 persoon € 185,- p.p.  

    * prijs is incl. bedlinnen en handdoekenpakket en consumpties                                                                                

        bij het diner; excl. overige consumpties en obv eigen vervoer. 

    * kamers voor 1 persoon zijn beperkt beschikbaar, graag specifiek aanvragen 

    * ook niet-leden van Groepsaccommodaties Nederland zijn van harte welkom; hiervoor geldt een  

toeslag van slechts € 25,- p.p. Dus daag collega’s uit om mee te gaan! 

 

 

Heb je nog vragen? Bel of mail ons secretariaat,  

resp. 0486 – 477 759  of info@groepsaccommodaties-nederland.nl.  

 

https://docs.google.com/forms/d/1pz34Vl3iJqjuSW4UfGxK3mvMB0DVrOTtERuat5GWbZY/viewform?edit_requested=true
info@groepsaccommodaties-nederland.nl

