Groepsaccommodaties in
corona - tijd
Het zijn turbulente tijden, ook voor groepsaccommodaties. Zelf gezond
samen werkt, samen inspireert!
blijven is van het grootste belang, je bedrijf daarbij zo gezond mogelijk
houden ook. Vanuit Groepsaccommodaties Nederland ondersteunen we
onze leden met hoe om te gaan in deze crisis en komen we voor de sector groepsaccommodaties op
richting overheden en andere belanghebbenden. Leden bedienen we momenteel vrijwel wekelijks met
een update-mail over de gevolgen van het coronavirus, we doen gericht aan lobbywerk richting
overheden, politiek en collega-branche-organisaties juist op dìe punten die voor onze specifieke sector
zo van belang zijn. En we hebben voor alle groepsaccommodatie-eigenaren (ook voor niet-GAN-leden)
onze besloten Facebookgroep opengesteld om kennis en ervaringen uit te wisselen:
https://www.facebook.com/groups/876378645856504/?ref=bookmarks. Nog niet aangesloten op deze pagina?
Doe een verzoek via deze Facebookgroep.
Groepsaccommodaties komen, mede door de inzet van GAN, via hun SBI-code alsnog in aanmerking
voor de ‘Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren’. Ook het privéadres van de
eigenaar/eigenaren mag nu gelijk zijn aan het vestigingsadres van de onderneming. De enige restrictie
is nog dat de groepsaccommodatie fysiek is afgescheiden van de privéwoning en dat deze een eigen
opgang of toegang heeft.
De zgn. 1,5m-economie zal binnenkort nog meer haar intrede gaan doen en mogelijk van lange duur
zijn. Dat heeft zeer grote consequenties voor ons als sector groepsaccommodaties, een zeer specifieke
sector binnen toerisme&recreatie. Een deel van de groepsaccommodaties zal wellicht kunnen
functioneren binnen deze 1,5m-economie; hiervoor stellen we, mogelijk met andere brancheorganisaties, een protocol voor de periode vanaf 20 mei op. We moeten ons echter realiseren dat voor
veel groepsaccommodaties een protocol niet realistisch zal zijn. De impact van de 1,5m-economie zal
jùist voor groepsaccommodaties zeer groot zijn. Vanuit GAN pleiten we dan ook sterk voor echte
steunmaatregelen voor onze sector! Net zoals bij de gevolgen van eerdere maatregelen ondernemen
we acties richting de Veiligheidsregio’s, ministeries, de Tweede Kamer en andere belanghebbenden.
Enquête-peiling
Vanuit GAN hebben we half april een enquête gehouden om inzicht te krijgen in de gevolgen van het
coronavirus (Covid19) en de door de overheid afgekondigde maatregelen voor groepsaccommodaties.
Zo 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.
Het blijkt dat tot 15 april het in 77% van de gevallen lukte om in goed overleg groepen te laten
herboeken naar een andere periode. Vanaf eind maart tot half april hebben groepsaccommodaties
76% minder nieuwe reserveringen ontvangen t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. En
groepsaccommodaties verwachten op dit moment 54% omzetverlies in 2020. Alle deelnemende
groepsaccommodaties hebben de volledige uitslag ontvangen. Wil je meedoen met de volgende
enquête (rond 20 mei)? Meld je dan aan als lid van GAN of op de Facebookpagina.

Samen met GAN door de corona-crisis
De reacties van overheden op de corona-crisis hebben forse consequenties voor de samenleving.
Op dit moment zie je nog te vaak dat onze bedrijfstak groepsaccommodaties door instanties
onvoldoende herkend en erkend wordt. Het is daarom meer dan ooit noodzaak om een eenduidig
geluid vanuit de sector te laten horen. Mèt een zo breed mogelijke steun. Met méér
groepsaccommodaties achter ons kunnen we als GAN ervoor zorgen dat de collectieve en specifieke
stem van de sector groepsaccommodaties beter gehoord wordt bij onze stakeholders. En dat is van
groot belang, omdat jùist groepsaccommodaties binnen de sector toerisme&recreatie getroffen zullen
worden door de 1,5m-economie.
Belangstelling voor het lidmaatschap van Groepsaccommodaties Nederland? Laat het ons even weten
via het contactformulier op onze website.

Links met meer informatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financieleregelingen

