
Stichting Groepsaccommodaties Nederland – tel. 0486 477 759 – info@groepsaccommodaties-nederland.nl 
 

Disclaimer: Als GAN doen we ons uiterste best om goede richtlijnen en adviezen te geven. GAN erkent hiervoor 
geen enkele aansprakelijkheid. Ieder lid blijft zelf verantwoordelijk voor de eigen handelwijze. 

 

 
24 april 2020              

 

Aan de groepsaccommodatie-eigenaren 
die de enquête van GAN hebben ingevuld 
 
 
 
Beste groepsaccommodatie-ondernemer, 
 
Vanuit Groepsaccommodaties Nederland (GAN) hebben we onlangs een enquête gehouden om inzicht 
te krijgen in de gevolgen van het coronavirus (Covid19) en de door de overheid afgekondigde 
maatregelen voor groepsaccommodaties. Namens alle collega’s en de sector hartelijk dank voor de tijd 
en energie die je hebt kunnen vrijmaken om deze enquête in te vullen! Zó, gezamenlijk, kunnen we bij 
overheden en andere betrokkenen inzichtelijk maken wat de schade bij de sector 
groepsaccommodaties bedraagt. Dit zal onze vraag om ondersteuningsmaatregelen vanuit de overheid 
t.b.v. groepsaccommodaties versterken. Bovendien kun je je eigen situatie spiegelen aan die van 
collega’s. 
 

De collega’s van Vekabo hebben deze enquête ook uitgezet onder hun 
groepsaccommodatie-leden. Verder hebben via de Facebookgroep van GAN 
(https://www.facebook.com/groups/876378645856504/) ook 
groepsaccommodaties deelgenomen aan de enquête.  

 
 
We informeren jullie dan ook graag over de resultaten van de enquête. Aan de enquête hebben 82 
groepsaccommodaties meegedaan. NB Het betreft een peiling tussen 08-15 april. Na aankondiging van 
de nieuwe maatregelen vanaf 20 mei houden we een nieuwe enquête voor de situatie op dàt moment. 
 
Hierbij puntsgewijs een aantal uitkomsten. 
 

•  Tot 15 april lukte het in 77% van de gevallen om in goed overleg groepen te laten herboeken 
naar een andere periode.  

o Het gemiddelde aantal geannuleerde groepen betrof voor:     
 maart: 4  april: 10 mei: 9   juni: 2,5   juli-dec: 2 

o Het gemiddeld aantal geannuleerde overnachtingen betrof voor:   
 maart: 127    april: 353    mei: 349    juni: 117     juli-dec: 232 

o Bij diegenen waar dagbijeenkomsten worden georganiseerd bedroeg het gemiddeld 
aantal geannuleerde dagbijeenkomsten:      
 maart: 5 april: 5   mei: 7    juni: 3    jul-dec: 2 

 
• Vanaf eind maart tot half april hebben groepsaccommodaties 76% minder nieuwe 

reserveringen ontvangen t.o.v. dezelfde periode vorig jaar.  
 

• Groepsaccommodaties verwachtten half april 54% omzetverlies over het gehele jaar 2020.  
 

• Van de 74 respondenten op de SBI-code-vraag heeft 77% een SBI-hoofdcode die onder de 
TOGS-regeling valt. 50% van alle respondenten heeft als hoofdcode 55.20.1 of 55.20.2. 

 
• Bij 80 respondenten werken in totaal 375 fte’s (aantal medewerkers op fulltime-basis); dat is 

gem. 4,7 fte per bedrijf. 

samen werkt, samen inspireert 
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Reacties op de vraag ‘Hoe ga je om met reserveringen vanaf 29 april waarvoor de groep wil annuleren 
en waarop al is (aan)betaald?’ (meerdere antwoorden mogelijk): 

- 48%: herboeken naar een later tijdstip zonder herboekingskosten.  
- 33%: herboeken naar een later tijdstip mèt herboekingskosten 
- 31%: groep annuleert en je berekent (een deel van de) annuleringskosten 
- 15%: gratis annuleren, nog net terugbetalen en herboeken naar een later tijdstip 
- 14% koos voor gratis annuleren en een voucher voor reeds betaalde bedragen 

Een soortgelijke vraag cq soortgelijke oplossingen zouden op dit moment voor de situatie per 20 mei 
kunnen gelden. 
 
Half april werden de meeste (geannuleerde) reserveringen verplaatst naar resp. de periodes: 
1 apr-30 juni 2021 (43%)    1 okt-31 dec 2020 (31%)    1 jan-31 mrt 2021 (31%)   1 jul-30 sep 2020 (5%). 
 
Het omzetverlies door geannuleerde groepen en herboekingen bedroeg voor de ca 80 ondernemers per 
15 april al € 3.832.000. Het per 14 april door deze ondernemers verwachte omzetverlies in 2020 
bedraagt € 8.081.000. Een kleine extrapolatie naar het aantal groepsaccommodaties in Nederland geeft 
aan dat de schade voor de sector in de tientallen miljoenen gaat lopen. 
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V5: Hoe ga je om met reserveringen t/m 28 april die niet kunnen doorgaan 
en waarop al is (aan)betaald?
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Welke maatregelen heb je zelf getroffen mbt je financiën? 

 

 
 

 
Allen nogmaals hartelijk dank voor het invullen van de enquête. Het geeft Groepsaccommodaties 
Nederland maar ook onze collega-brancheorganisaties onmisbare informatie om de belangen van onze 
specifieke sector voor het voetlicht te brengen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Alex de Ruiter, manager Groepsaccommodaties Nederland 


