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Geachte mevrouw / heer, 

Graag informeer ik u over de gezamenlijke routekaart voor de 
gastvrijheidseconomie van Gastvrij Nederland en het Interprovinciaal Overleg 
(IPO) aan het begin van een nieuw college-programma en een nieuw politiek 
seizoen in de Provinciale Staten. 

Met de routekaart beoogt uw provincie èn het toeristisch-recreatief 
bedrijfsleven een betere afstemming van eikaars agenda's op belangrijke 
gemeenschappelijke beleidsvelden als ruimtelijke ontwikkeling, innovatie en 
verduurzaming als ook versterking van de regionale economie. 

Concreet wordt met de routekaart o.a. een begin gemaakt met een steviger 
verankering van de bijdrage van de sector bij de invulling van duurzaam 
natuurbeleid. In de hoedanigheid van gebiedsregisseur bieden provincies 
ruimte aan initiatieven vanuit de gastvrijheidssector, die een antwoord kunnen 
zijn op de nadelige gevolgen van demografische krimp. Tevens zullen best 
practices worden uitgewisseld van duurzame initiatieven waarbij economische 
groei en de bescherming van natuur en landschap hand in hand gaan. Ook 
willen ondememers en betrokken overheden voortaan beter samenwerken bij 
het ontwikkelen van regionale beeldverhalen die naast aandacht voor 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit ook verhoging van het economisch 
rendement ten doel stellen. 

Gastvrij Nederland is gelieerd aan VNO-NCW èn MKB Nederland 
ANVR, ANWB, CLC VECTA Centrum voor Live Communication, Club van Elf, HISWA-
Vereniging, Koninklijke Horeca Nederland, Koninklijk Nederlands Vervoer, NBTC, Nederlandse 
Museumvereniging, Nederlandse Vereniging van Luchthavens/Schiphol, Nederlandse Vereniging van 
Dierentuinen, RECRON, Federatie van Podiumverenigingen, Vereniging van Evenementenmakers, 
Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties en VVV Nederland 
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Bijgevoegd ontvangt u de 'gezamenlijke routekaart' als ook een overzicht van 
de leden van Gastvrij Nederland en hun mission statements, (www, gastvrij-
nederland.nl). 

Ik wens u veel succes toe met uw politieke ambities! 

Met vriendelijke groet, 

" p ^- •- ^ ^ ^ ^ 

Hans Haerkens 
secretari 5 

http://nederland.nl
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Gastv r i j Neder land en IPO spannen zich in o m de h ierna vo lgende o n d e r w e r p e n 
ve rde r samen u i t t e w e r k e n en te commun i ce ren v ia gezamen l i j ke 
b i j eenkoms ten en pub l ica t ies . 
Beide ondertekenaars beogen via deze samenwerking tot een betere afstemming van 
eikaars agenda's te komen, waardoor vaker win-win situaties ontstaan. Als gevolg van 
een vernieuwde publiek - private agenda en herkenbaarder profiel intensiveren de 
relaties. Op basis van deze gezamenlijke routekaart formuleren de partijen in 2011 
actiepunten en gaan zij over tot uitvoering. Een groter bewustzijn van beide 
ondertekenaars voor eikaars functioneren en nabijheid in de publieke ruimte is aanleiding 
voor het opstellen van deze gezamenlijke routekaart. 

Inleiding 

Toeristische, horeca en recreatieve voorzieningen zijn een belangrijke economische 
drager voor de gewenste woon- en verblijfskwaliteit. Juist de gastvrijheidseconomie 
draagt bij aan de inkleuring van de factor quality of life. Bijvoorbeeld bij de 
(inter)nationale competitie om kenniswerkers is een vitale, culturele, recreatieve 
vrijetijds-infrastructuur van bovengemiddelde betekenis. 
De gastvrijheidseconomie is een belangrijke bedrijfstak, van groot gewicht voor de 
regionale economie. 35 miljard aan bestedingen, 50.000 ondernemingen en 400.000 
banen (CBS cijfers 2009). Het inkomend toerisme is jaarli jks goed voor 7 miljard euro 
aan bestedingen. Het binnenlands toerisme is daar zelfs een veelvoud van (bijna 20 
miljard). 
Gegeven de grotere regierol van de provincies op met name die beleidsterreinen waar de 
vrijetijdseconomie / gastvrijheidssector zich manifesteert, is een gezamenlijke routekaart 
voor alle betrokkenen van meerwaarde. 

Ruimteli jke ontwikkel ing 

De provincies houden rekening met bestaand en toekomstig recreatief en toeristisch 
gebruik in de beheerplannen voor Natura 2000 (het Europese beleid om te komen tot een 
samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden). Het bedrijfsleven erkent dat 
de kwaliteit van natuur een maatschappelijke en economische waarde heeft. 
De kern van het beschermingsregime van Natura 2000 is dat alles mag, als maar zeker is 
dat de natuurdoelen niet in gevaar komen. Aanvullende maatregelen om natuur, 
recreatie en toerisme beter samen te laten gaan worden in goed overleg met 
betrokkenen genomen. 



Uitvoering van deze afspraken, in het bijzonder de (verdere) aanwijzing van Natura-2000 
gebieden en het opstellen van beheerplannen voor deze gebieden, is nodig. 
Binnen de grenzen van hetgeen Europees verplicht is en rekening houdend met sociaal
economische aspecten dient er ontwikkelingsruimte voor bedrijven te blijven. Belangrijk 
is het scheppen van duidelijkheid voor alle betrokkenen. 
Naast samenwerkingsrelaties op beheerplanniveau kan een overlegplatform per provincie 
zorg dragen voor de noodzakelijke gedachtewisseling. 

De prov inc ies maken me t v e r t e g e n w o o r d i g e r s van de gas t v r i j he idseconomie 
a fsp raken over hoe de b i j d rage van de sector s tev iger v e r a n k e r d w o r d t b i j de 
invu l l i ng van d u u r z a a m na tuu rbe le i d . 

Het bewustzijn groeit dat natuur de economie in de dagelijkse woon-, leef- en 
werkomgeving juist meerwaarde schenkt, en dat een economische benadering en 
ondernemerschap nodig zijn voor het behoud van natuur. 

De prov inc ies be t r ekken o n d e r n e m e r s ac t ie f v ia n i euwe u i t voe r i ngsconcep ten 
b i j he t c reëren van n ieuwe aan t rekke l i j ke v r i j e t i j ds l andschappen (zoa ls bu f fe rs 
en w a t e r b e l e i d ) . 

Voor de ontwikkeling en het beheer van recreatiegebieden en bufferzones tussen stad en 
ommeland willen de provincies meer en meer samen met private partners optrekken. 
Publiek-private samenwerking is een vereiste voor duurzaam succes in 
gastvrijheidsbeleid. Door publiek-private samenwerking kunnen gebieden beter op de 
toekomstige vraag als gevolg van een andere samenstelling van de bevolking inspelen 
(vergrijzing, verkleuring, ontvolking, meer kenniswerkers e t c ) . 
De toeristisch-recreatieve sector heeft grote behoefte aan nieuwe partnerschappen die 
leiden tot benutting van de ontwikkelingsruimte zodat de omslag van aanbodgericht naar 
vraaggericht werken beter gemaakt kan worden. 

Prov inc ies en o n d e r n e m e r s bek i j ken gezamen l i j k w e l k e rec rea t iegeb ieden 
kans r i j k z i j n o m p r i va te i nves te r i ngen in t e rea l i se ren . 

In toenemende mate stelt de vrijetijdsconsument eisen aan de omgeving waarin 
recreatie wordt genoten. De vraag van de consument verandert snel. Provincies en 
ondernemers bedienen beide deze vrijetijdsconsument. 
De provincie legt haar recreatief-toeristisch beleid, in ieder geval de ruimtevraag van de 
sector en de recreatieve routestructuren, vast in haar structuurvisie. Het is de 
verantwoording van de sector zelf om de gevraagde ruimte daarbinnen ook te pakken. In 
voorkomende gevallen kan een (informeel) overleg via regionale / landsdelige SERs 
uitkomst bieden voordat nieuwe structuurvisies definitief worden vastgesteld. Gastvrij 
Nederland is bij machte provinciaal zorg te dragen voor een herkenbaar 
ondernemersplatform namens de gastvrijheidssector. 

Onde rnemers en p rov inc ies gaan n a u w e r s a m e n w e r k e n o m samenhangend 
bele id (goed voo r de na tuu r én voo r de v r i j e t i j d s e c o n o m i e ) een p lek te geven in 
s t ruc tuu rv i s i es en de h ie rdoor on t s tane kansen beter t e b e n u t t e n . 



Innovat ie en verduurzaming 

De gastvrijheidseconomie kan bijdragen aan het hoofd bieden van de huidige 
maatschappelijke uitdagingen, zoals terugdringen C02-uitstoot en vergrijzing. 
Bevolkingsdaling heeft effecten op de kwaliteit van de openbare ruimte, de leefbaarheid 
en de economische dynamiek, hetgeen op elk bestuursniveau ruimtelijke keuzes en 
dilemma's met zich meebrengt. Het dalend inwonertal zet de sociaal-economische 
vitaliteit onder druk en leidt tot verschraling van de leefbaarheid. De gastvrijheidssector 
kan een positieve bijdrage leveren aan het omgaan met krimp door zich te ontwikkelen 
tot gebiedsontwikkelaar, waardoor een deel van de werkgelegenheid (en daarmee de 
sociale cohesie) in het buitengebied weer positief wordt beïnvloed. 
In krimpgebieden staat het voorzieningenniveau veelal onder druk. Juist krimpgebieden 
hebben kenmerken die voor toeristen en recreanten aantrekkelijk zijn. De provincies 
nemen de mogelijke positieve effecten van de gastvrijheidssector mee in hun beleid om 
om te gaan met krimp op zodanige wijze dat initiatieven elkaar versterken. 

I n de hoedan ighe id van geb iedsreg isseur b ieden prov inc ies r u i m t e aan 
in i t i a t i even vanu i t de gas tv r i j he idssec to r , d ie een a n t w o o r d kunnen z i j n op de 
nadel ige gevo lgen van demogra f i sche k r i m p . De prov inc ies en Gastv r i j 
Neder land p le i ten voor het be ter onde rb rengen van de gas tv r i j he idssec to r 
onder bes taande na t iona le en Europese f i n a n c i e r i n g s i n s t r u m e n t e n . 

De behoefte van de vrijetijdsconsument veronderstelt voortdurende innovatie van het 
vrijetijdsproduct. Het verdient daarom aanbeveling te komen tot eenduidige en 
ambitieuze doelen voor innovatieprogramma's op provinciale en nationale schaal. 
Het is in de eerste plaats aan de sector zelf om te innoveren. De provincies spelen een 
ondersteunende rol als aanjager van de collectieve innovatie en continue 
productvernieuwing binnen de gastvrijheidssector. Strategische informatie-uitwisseling 
tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden staat nog in de kinderschoenen. Hier 
liggen voor alle betrokken partijen stevige kansen. De provincies en Gastvrij Nederland 
pleiten voor het beter onderbrengen van de gastvnjheidssector onder bestaande 
nationale en Europese financieringsinstrumenten, om zodoende meergeld beschikbaarte 
krijgen voor het stimuleren en bevorderen van innovatie in deze economisch belangrijke 
sector. 

Provinc ies inven ta r i se ren t ezamen m e t Gastv r i j Neder land de moge l i j kheden t e 
komen t o t een meer op de sector toegesneden s t i m u l e r i n g s i n s t r u m e n t a r i u m , 
reken ing houdend m e t het hu id ige ( i n t e r ) n a t i o n a l e aanbod van 
i nnova t i emoge l i j kheden . 

Bij duurzaam toerisme gaat het om de harmonie tussen sociale, ecologische en 
economische belangen. Het streven naar duurzaamheid van het bedrijfsleven is de 
eigen verantwoordelijkheid van iedere individuele onderneming. Bedrijven geven 
daaraan invulling door maatschappelijk verantwoord ondernemen, ketenbeheer 
en verduurzaming van bedrijfsvoering en arbeidsvoorwaarden. Daarnaast wordt de 
bewegingsruimte van ondernemingen door het beleid van de Europese en nationale 
overheid bepaald. Het gaat hierbij in belangrijke mate om wet- en regelgeving, 
financiële instrumenten en convenanten. 
De provincies spelen een belangrijke rol als het gaat om het duurzaam inpassen van de 
gastvrijheidssector in landschappelijke gebieden, zowel "groen" als "blauw". 



Hierbij is het belangrijk om met vertegenwoordigers van de gastvrijheidseconomie en 
ondernemers te zoeken naar oplossingen die ervoor zorgen dat economie en ecologie 
elkaar versterken (de zogenoemde Eco2 benadering). Natuur, water en landschap zijn 
meer dan eens belangrijke elementen van het toeristisch product. 
Initiatieven als de EDEN award, de Blauwe Vlag en Green Key geven houvast om het 
bewustzijn van duurzaamheid binnen en buiten de sector van nieuwe impulsen te 
(blijven) voorzien en best practices over het voetlicht te brengen. 

Provinc ies en o n d e r n e m e r s geven bekendhe id aan best pract ices w a a r het 
s t reven naar d u u r z a a m h e i d , economische groe i en de bescherm ing van na tuu r 
en landschap hand in hand gaan en benoemen daar in k r i t i sche succes fac to ren 
t e r le r ing voo r ande ren . 

Innovatie veronderstelt leren van anderen en andere branches, zoeken naar nieuwe 
combinaties en op een nieuwe manier tegen bestaande problemen aankijken. 
Bijvoorbeeld door op een nieuwe manier te kijken naar de gastvrijheidssector. Niet als 
verbruiker van de ruimtelijke kwaliteit, maar juist als drager daarvan. Dat creëert ruimte 
om opnieuw met bestaande authentieke gebiedskwaliteiten aan de slag te gaan. Een 
voorbeeld daarvan zijn de regionale beeldverhalen. 

Een "regionaal beeldverhaal" geeft een beeld of storyline van een regio, gebaseerd op de 
al aanwezige identiteit of "dna", dat mensen in beweging brengt. Het is een werkwijze 
om te komen tot integrale gebiedsontwikkeling binnen het cluster van de 
gastvrijheidseconomie om de ruimtelijke kwaliteit van gebieden te verbeteren en het 
economisch rendement te verhogen. Het activeert ondernemers om, binnen dit 
samenhangend beeld, te komen tot nieuwe (innovatieve) product-marktcombinaties of 
samenwerkingsverbanden. Daarbij is een grote rol weggelegd voor de ondernemers in 
genoemd domein vanuit het perspectief dat zonder vraagafstemming geen succesvol 
beeldverhaal mogelijk is. Anno 2010 worden een aantal regionale beeldverhalen als pilot 
uitgewerkt, te weten Parkstad, Bossen van Bezinning, Veluwe, Dijk van een Delta en 
Friese Meren. 

Ondernemers en ove rheden w e r k e n samen aan reg iona le bee ldverha len o m te 
leren hoe de gas t v r i j he idseconomie kan b i j d ragen aan ve rbe te r i ng van de 
r u i m t e l i j k e k w a l i t e i t én v e r h o g i n g van het economisch rendemen t . 

Stimulering gastvri jheidseconomie 

Internationale en nationale promotie van regio's stimuleren bezoek aan en bestedingen 
in de regio. Maar ook bewoners van de stad/plaats of regio zorgen voor aanzienlijke 
bestedingen in het domein van de gastvrijheidseconomie. Vraaggericht werken is daarom 
van belang. Bij het "vermarkten" van Nederland helpt het besef dat Nederland vanuit 
recreatief-toeristisch oogpunt groter is dan alleen de Randstad en dat er ook waarde 
gegenereerd kan worden door de ontwikkeling van naburige markten en nieuwe niches, 
watertoerisme/recreatie en bevordering van binnenlands toerisme. De marketing en 
promotieopgave van de gastvrijheidseconomie vaak op basis van regio's en thema's is 
een typische publiek-private taak waar zowel bedrijfsleven als overheid belang bij 
hebben. Zonder promotie en informatie weten bezoekers en bewoners van stad of streek 
niet wat er te beleven en te genieten is. Het behouden en verbeteren van de kwaliteit 
van de routestructuren op land en water draagt hieraan bi j , en provincies zullen zich hier 
blijvend voor inzetten. 



Het is belangrijk beschikbare promotie en marketingbudgetten efficiënt in te zetten en 
versnippering te voorkomen. Daarom is samenwerking op landelijk niveau met VVV 
Nederland en het NBTC belangrijk, die het binnenlands en inkomend toerisme stimuleren 
door promotie campagnes en instrumentaria zoals de Nationale Database voor Toerisme 
Recreatie en Cultuur (NDTRC). 
Om Nederland op het netvlies te houden van potentiële binnen- en buitenlandse 
bezoekers, zijn twee zaken nodig: 
Ten eerste zijn de ondernemers in deze sector vaak te klein en is het aanbod te 
gefragmenteerd om promotioneel een vuist te kunnen maken. Bundeling van krachten is 
dus absolute noodzaak: alleen op deze manier kunnen we samenhang brengen in 
toeristische informatievoorziening en wordt de slag- en concurrentiekracht vergroot. 
Ten tweede blijft het essentieel te investeren in wervende toeristisch-recreatieve 
initiatieven die tot stand worden gebracht door publiek-private samenwerking. 

Provinc ies en onde rnemers s te l len als doel o m p r o m o t i e - en 
m a r k e t i n g b u d g e t t e n e f f i c iën t in t e ze t ten en ve rsn ippe r i ng t e v o o r k o m e n . 

Beide geledingen spreken af op basis van deze routekaart een actieprogramma op te 
stellen, waarin de benoemde thema's concrete invulling krijgt. 

IPO 
namens de leden van IPO-Adviescommissie 
Economische Zaken 

Gastvrij Nederland 
Nationale Raad voor toerisme, 
recreatie, horeca en vrije t i jd 

J.W.R. van Lunteren 
Gedeputeerde Provincie Utrecht 

drs. Th.G.P.M. Ruijs 
voorzitter 

Kasteel de Haar, Haarzuilens 
8 februari 2011 
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LEDENLIJST GASTVRIJ NEDERLAND 

1) drs. Th.G.P.M. Ruijs 
Voorzitter 

2) J.N.M. Haerkens MIB 
Secretaris 

Hotel Theater Figi 
(Het Rond 2, 3701 HS) 
Postbus 5 
3700 AA ZEIST 
Tel: 030 6927493 / 06 11355032 
Fax: 030 6927468 
E-mail: truiis@Figi.nl 

Vereniging VNO-NCW 
(Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV) 
Postbus 93002 
2509 AA DEN HAAG 
Tel: 070 3490469/ 06 22809248 
Fax: 070 3490360 
E-mail: haerkens(a),vno-ncw.nl 

3) mevr. M. van Aggelen Nederlandse Vereniging van Dierentuinen 
Directeur 
Postbus 15458 
1001 ML AMSTERDAM 
Tel: 020 5246080 
Fax: 020 5246089 
E-mail: mvanaggelen@nvddierentuinen.nl 

4) H.O. van den Berg Vereniging van Sciiouwburg- en 
Concertgebouwdirecties (VSCD) 
Directeur 
Funenpark 1 
1018 AK AMSTERDAM 
Tel: 020 6647211 / 06 51208094 
Fax: 020 6752691 
E-mail: hansonnovdberg@vscd.nl 

5) J.J.G. Bertus De Club van Elf 
Directeur 
Floralaan West 143 
5644 BH EINDHOVEN 
Tel: 040 2113230/06 51497885 
Fax: 040 2114050 
E-mail: jefF@clubvanelf.nl 

mailto:truiis@Figi.nl
mailto:mvanaggelen@nvddierentuinen.nl
mailto:hansonnovdberg@vscd.nl
mailto:jefF@clubvanelf.nl


6) mevr. drs. R.P. van den Bosch - Bakker MKB-Nederland 
Secretaris cluster Vrijetijd en Zakelijke 
Gastvrijheid 
(Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV) 
Postbus 93002 
2509 AA DEN HAAG 
Tel: 015 2191272/06 11351748 
Fax: 015 2191414 
E-mail: r.vandenbosch@mkb.nl 

8) W. van Daal/ 
I. van der Vlis 

Nederlandse Vereniging van 
Luchthavens/Schiphol (NVL) 
Senior manager airport development 
(Evert van de Beekstraat 202, 1118 CP) 
Postbus 7501 
1118 ZG SCHIPHOL 
Tel: 0206013766 (van Daal) 
Tel: 020 6012947 (van der Vlis) 
06 51184756 

Fax: 020 6013454 
E-mail: daal@schiphol.nl 

9) L.J.H.M. van der Grinten Koninklijke Horeca Nederland 
Directeur 
(Pelmolenlaan 10, 3447 GW) 
Postbus 566 
3440 AN WOERDEN 
Tel: 0348 489430 / 06 53198653 
Fax: 0348 489495 
E-mail: l.vandergrinten@horeca.org 

10) H. Ligtermoet Vereniging van Evenementen makers 
(WEM) 
Directeur 
Postbus 329 
3850 AH ERMELO 
Tel: 0341 559504 
Fax: 0341 559080 
E-mail: hans@vvem.nl / info@vvem.nl 

11) J. van der Linden ANWB 
(Wassenaarseweg 220, 2596 EC) 
Postbus 93200 
2509 BA DEN HAAG 
Tel: 088 2696389 
Fax: 088 2697207 
E-mail: jvdlinden@anwb.nl 

mailto:r.vandenbosch@mkb.nl
mailto:daal@schiphol.nl
mailto:l.vandergrinten@horeca.org
mailto:hans@vvem.nl
mailto:info@vvem.nl
mailto:jvdlinden@anwb.nl


12) F.J.P. Oostdam ANVR 
Directeur 
(Baamsche Dijk 10, 3741 LS) 
Postbus 543 
3740 AM BAARN 
Tel: 035 5433410 / 06 53883007 
Fax: 035 5433411 
E-mail: foostdam@anvr.nl 

7) R. Rijpkema CLC VECTA Centrum voor Live 
Communication 
Directeur 
De Corridor lOF 
3621 ZB BREUKELEN 
Tel: 0346 352444 / 0346 261006 / 
06 54353512 
Fax: 0346 257498 
E-mail: r.rijpkema@clcvecta.nl 

13) B. Schans Vereniging Nederlandse Poppodia en 
Festivals (VNPF) 
Directeur 
Johannes Vermeerstraat 55 
1071 DM AMSTERDAM 
Tel: 020 4215005 
Fax: 020 4214937 
E-mail: directie@vnpf nl 

14) mr. J.J. Stokman Koninklijk Nederlands Vervoer 
Secretaris 
(Spui 188,2511 BW) 
Postbus 19365 
2500 CJ DEN HAAG 
Tel: 070 3751706/06 52777847 
Fax: 070 3751775 
E-mail: j st o kman@kn v. nl 

15) drs. J.J.P.M. Thönissen RECRON 
Directeur 
(Hoofdstraat 82, 3972 LB) 
Postbus 102 
3970 AC DRIEBERGEN 
Tel: 0343 524704 / 06 20478297 
Fax: 0343 524701 
E-mail: thonissen@recron.nl 

mailto:foostdam@anvr.nl
mailto:r.rijpkema@clcvecta.nl
mailto:thonissen@recron.nl
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16) A.A.N. Vink HISWA Vereniging 
Directeur 
(Hoofdstraat 82, 3972 LB) 
Postbus 102 
3970 AC DRIEBERGEN 
Tel: 0343 524724 / 06 51560473 
Fax: 0343 524725 
E-mail: a.vink@hiswa.nl 

17) J.J.J. Vranken Nederlands Bureau voor 
Toerisme & Congressen (NBTC) 
Algemeen Directeur 
(Vlietweg 15, 2266 KA) 
Postbus 458 
2260 MG LEIDSCHENDAM 
Tel: 070 3705311/06 53170041 
Fax: 070 3705372 
E-mail: jvranken@holland.com 

18) S.W. Weide De Museumvereniging 
Directeur 
(Rapenburgerstraat 123, 1011 VL) 
Postbus 2975 
1000 CZ AMSTERDAM 
Tel: 020 5512930 / 06 15280289 
Fax: 020 5512901 
E-mail: sweide@museumvereniging.nl 

19) drs. J.C.T. van Wijk VVV Nederland B.V. 
Algemeen Directeur 
(Maarsbergseweg 20, 3956 KW) 
Postbus 70 
3956 ZS LEERSUM 
Tel: 0343 439489 
Fax: 0343 439470 
E-mail: keesvanwijk@vvvnederland.nl 

mailto:a.vink@hiswa.nl
mailto:jvranken@holland.com
mailto:sweide@museumvereniging.nl
mailto:keesvanwijk@vvvnederland.nl


All 

Gastvrij 
Nederland 
Nationale Raad 
toerisme, recreatie, 
horeca en vrije tijd 

Missie en contactgegevens leden Gastvrij Nederland 

Gastvrij Nederland 

Ch Gastvrij 
Nederland 
Nationale Raad 
toerisme, recreatie, 
horeca en vrije tijd 

Missie 
Werken aan een aantrekkelijk, duurzaam (internationaal) ondernemersklimaat dat meer bezoekers en 
hogere bestedingen genereert. 

Postadres 
Gastvrij Nederland 
VNO-NCW - MKB-Nederland 
Postbus 93002, 2509 /\A Den Haag 

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 12 
2594 AV Den Haag 

Telefoon: 070-3490469 
Fax: 070-3490349 

ANVR 

ANVK 

Missie 
De ANVR bundelt de krachten van de aangesloten leden (luchtvaart)reisagenten en touroperators ten 
einde de gemeenschappelijke sociaal-economische belangen te behartigen, zodat de ANVR als 
organisatie nationaal en internationaal een toonaangevende plaats inneemt als vertegenwoordiger van 
de reisbranche. 

Postadres 
ANVR 
Postbus 543 
3740 AM Baarn 



Ck Gastvrij 
Nederland 
Nationale Raad 
toerisme, recreatie, 
horeca en vrije tl|d 

ANWB 

^ahujb 

Missie 
De ANWB helpt haar leden door hen te informeren, te adviseren in hun keuzes, te waarschuwen en 
door hen weer op weg te helpen wanneer er onderweg problemen optreden. De ANWB wil mensen 
helpen hun eigen weg te gaan. 

Postadres 
ANWB 
Postbus 93200 
2509 BA Den Haag 

Bezoekadres 
Wassenaarseweg 220 
2596 EC 

Telefoon: 088-2692999 

CLC VECTA Centrum voor Live Communication 

CLC ) VECTA 
Centrum voor Live Communication 

Missie 
CLC-VECTA is dé brancheorganisatie voor iedereen die professioneel betrokken is bij het 
organiseren, accommoderen en faciliteren van beurzen, congressen & vergaderen, evenementen, 
entertainment en incentives. 
Het CLC-VECTA Centrum voor Live Communication wil de stimulerende kracht zijn in de positionering 
en professionalisering van beurzen, congressen en evenementen als strategische component voor 
marketingcommunicatie en kennisuitwisseling. 

Adres 
CLC-VECTA Centrum voor Live Communication 
De Corridor 10F 
3621 ZB Breukelen 

Telefoon: 0346-352444 
Fax: 0346-266599 
E-mail: info@clcvecta.nl 
Internet www.clcvecta.nl 

mailto:info@clcvecta.nl
http://www.clcvecta.nl


Ch Gastvrij 
Nederland 
Nationale Raad 
toerisme, recreatie, 
horeca en vrije ti jd 

De Club van Elf 

Cliob van E l f 
Dutch Association of 

Leading Visitor 

Missie 
De vereniging heeft ten doel de bevordering van de cultuursector dagtoerisme en dagrecreatie in 
Nederland, alsmede de behartiging van de belangen van de bedrijven van de leden die in deze 
recreatieve cultuursector werkzaam zijn, zulks in de meest ruime zin. 

Adres 
Club van Elf 
Dutch Association of Leading Visitor Attractions 
Floralaan West 143 
5644 BH Eindhoven 

Telefoon: 
Fax: 
Internet 

040-2113230 
040-2114050 
www.clubvanelf.nl 

HISWA Vereniging 

HISWA 
VERENIGING 

Missie 
HISWA Vereniging is de brancheorganisatie van de watersportindustrie. Bij HISWA Vereniging zijn 
circa 1.200 bedrijven aangesloten. Deze vertegenwoordigen tweederde van de omzet en 
werkgelegenheid in de sector. De activiteiten van HISWA Vereniging hebben grofweg een tweeledig 
doel: ondersteuning van onze leden bij hun bedrijfsvoering en collectieve belangenbehartiging met het 
oog op een gezond werkklimaat voor de watersportsector. HISWA, vertrouwd zakendoen. 

Bezoekadres 
Hiswa Vereniging 
Hoofdstraat 82 
3972 LB Driebergen 

10 
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Ch Gastvrij 
Nederland 

^ L 

Postadres 
Postbus 102 

Nationale Raad 
toerisme, recreatie, 
horeca en vrije tijd 

3970 AC Driebergen 

Telefoon: 
E-mail: 
Internet 

0343-524724 
communicatieO.hiswa 
www.hiswa.nl 

.nl 

Koninklijke Horeca Nederland 

Horeca 
NEDERLAND 

Missie 
KHN werkt in verenigingsverband samen aan de ontwikkeling van een optimaal ondernemingsklimaat 
om zo het rendement en de toekomstbestendigheid van de bedrijfstak te vergroten. 

Postadres 
Koninklijke Horeca Nederland 
Postbus 566 
3440 AN Woerden 

Bezoekadres 
Pelmolenlaan 10 
3447 GW Woerden 

Telefoon: 0348-489489 
E-mail: info(a)horeca.orq 
Internet: www.horeca.orq 

Koninklijk Nederlands Vervoer 

CS ^ ^ é <<* 

Missie 
De kwaliteit en efficiëntie van het beroepsvervoer van personen en goederen is van groot belang voor 
de economie en werkgelegenheid. Nederland is gebaat bij veilig, snel en professioneel vervoer. Om 
blijvend aandacht te vestigen op het nationale en internationale belang van het beroepsvervoer, voert 
KNV een actieve lobby in de richting van overheden en volksvertegenwoordigers. 

11 

http://www.hiswa.nl
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Ch Gastvrij 
Nederland 
Nationale Raad 
toerisme, recreatie, 
horeca en vrije tijd 

Postadres 
Koninklijk Nederlands Vervoer 
Postbus 19365 
2500 CJ Den Haag 

Bezoekadres 
Spui 188 
2511 BW Den Haag 

Telefoon: 
E-mail: 
Internet: 

070-3751752 
postbus@knv.nl 
www.knv.nl 

Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) 

NEDERLANDS BUREAU 

VOOR TOERIS/\/\E & CONGRESSEN 

Missie 
Het NBTC is dé organisatie die verantwoordelijk is voor de marketing van Nederland in binnen- en 
buitenland, als bestemming voor vakanties, zakelijke bijeenkomsten en congressen. Met haar 
activiteiten zorgt het NBTC voor meer bezoekers en bestedingen in Nederland. 

Postadres 
Postbus 458 
2260 MG LEIDSCHENDAM 

Telefoon: 070-3705705 
Fax: 070-3201654 
E-mail: nbtc(5).holland.com 
Internet: www.holland.com, www.nbtc.nl 

De Nederlandse Museumvereniging 

\ 0 Mu 
D E R L A N D S E 

seumvereniglng 

Missie 
De Nederlandse Museumvereniginq is de landelijke vereniging voor de gehele museumbranche. De 
vereniging behartigt de collectieve belangen van de Nederlandse musea en verleent diensten die 
bijdragen aan de ontwikkeling van de branche op weg naar meer professionaliteit en kwaliteit 
Daarnaast biedt de vereniging een forum door te zorgen voor een sterk netwerk tussen 
museumprofessionals zodat kennis zich snel verspreidt en nieuwe inzichten ontstaan. Tenslotte werkt 
de vereniging aan het versterken van het museumimago en aan grotere, meer gevarieerde publieke 
belangstelling voor musea. 

12 

mailto:postbus@knv.nl
http://www.knv.nl
http://www.holland.com
http://www.nbtc.nl


Ch 
/fl 

Gastvrij 
Nederland 
Nationale Raad 
toerisme, recreatie, 
horeca en vrije tijd 

Postadres 
Postbus 2975 
1000 CZ Amsterdam 

Bezoekadres 
Rapenburgerstraat 123 
1011 VL Amsterdam 

Telefoon: 020-5512900 
Fax: 020-5512901 
Internet www.museumvereniqinq.nl 

Nederlandse Vereniging van Luchthavens/Schiphol (NVL) 

Schiphol 
Amsterdam Airport 

Missie 
Onze kernfunctie is het verbinden van Nederland met de rest van de wereld. Wij zorgen voor de 
infrastructuur die nodig is voor het netwerk van verbindingen met andere steden en economische 
centra in de wereld. Wij vervullen deze functie als een zelfstandige onderneming, marktgericht en 
financieel solide. 
Onze Airportcity, Amsterdam Airport Schiphol, is een dynamisch en efficiënt vervoersknooppunt van 
lucht-, rail- en wegverbindingen. 24 uur per dag, 7 dagen in de week bieden we alle reizigers, 
bezoekers, werknemers en werkgevers op Schiphol alle faciliteiten en diensten die zij nodig hebben. 
Wij doen dat op een veilige en verantwoorde manier, efficiënt, betrouwbaar, duurzaam, innovatief en 
gastvrij. 
Amsterdam Airport Schiphol wil de beste Europese hub zijn voor alle betrokkenen en 
belanghebbenden. Een prettige en inspirerende omgeving voor al onze gasten om te reizen, te 
verblijven en te werken. 

Amsterdam Airport Schiphol: Europe's preferred airport 

Postadres 
Nederlandse Vereniging van Luchthavens/Schiphol (NVL) 
Postbus 7501 
1118 ZG Schiphol 

Bezoekadres 
Evert van de Beekstraat 202 
1118 CP Schiphol 

Telefoon: 020-6012947 
Fax: 020-6013454 
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Nederlandse Vereniging van Dierentuinen 

NEDERLANDSE V E R E N I G I N G V A N 

Dierentuinen 
Missie 
De Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) verenigt de 15 grootste dierentuinen, die 
verspreid door heel Nederland liggen. Jaarlijks bezoeken ongeveer 10,5 miljoen bezoekers deze 
dierentuinen om zich te verbazen, te verwonderen en ook te laten inspireren door bijzondere dieren. 
De NVD hecht het grootste belang aan en zet zich in voor educatie, het uitvoeren van internationale 
fokprogramma's voor bedreigde diersoorten en natuurbescherming van dieren in hun oorspronkelijke 
leefgebieden. Door de onderlinge intensieve samenwerking op het gebied van kwaliteitsverbetering en 
de nadruk op optimaal dierenwelzijn voor de meer dan 4000 verschillende diersoorten in de 
aangesloten dierentuinen, behoren de NVD dierentuinen tot de top van de wereld. 

Postadres 
Nederlandse Vereniging van Dierentuinen 
Postbus 15458 
1001 ML Amsterdam 

Telefoon: 020-5246080 

RECRON 

^ ^ R E C R O N 

Missie 
RECRON, de vereniging van Recreatieondernemers Nederland streeft naar een optimaal 
ondernemersklimaat in de recreatiebranche en behartigt de collectieve en individuele belangen van 
haar leden. 

Postadres 
RECRON 
Postbus 102 
3970 AC Driebergen 

Bezoekadres 
Hoofdstraat 82 
3972 LB Driebergen 

Telefoon: 0343-524700 
Fax: 0343-524701 
E-mail: info(S)recron.nl 
Internet: www.recron.nl 
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Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) 

ve ren ig ing 
nederiandse 
p o p i p o d i a 
enfest ivals 

Missie 
De Vereniging Nederlandse Poppodia en - Festivals behartigt de belangen van en verleent diensten 
aan poppodia en - festivals. 
Tevens promoot de vereniging popcultuur als (h)erkenbare podiumkunst en faciliteert zij een netwerk 
ten behoeve van haar achterban. 

Adres 
VNPF (Vereniging Nederlandse Poppodia en - Festivals) 
Funenpark 1 
1018 AK AMSTERDAM 

Telefoon: 06-16524278 
Fax: 020-4215005 

Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) 

^iV Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties 

Missie 
Alles voor de podiumkunst. De VSCD helpt de theaters, concertgebouwen en festivals in Nederland bij 
het optimaal tot hun recht laten komen van alle vormen van podiumkunst en daar een zo groot 
mogelijk publiek voor te werven. 

Adres 
Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) 
Funenpark 1 
1018 AK AMSTERDAM 

Telefoon: 
Fax: 
E-mail: 

020-6647211 
020-6752691 
info@vscd.nl 
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VVV Nederland 

VVV NEDERLAND 

Missie 
V W Nederland zet zich in als koepelorganisatie van de (groot)stedelijke/regionale bureaus voor 
toerisme en de V W organisaties in Nederland voor het belang en de ontwikkeling van de 
vnjetijdsindustrie in Nederland, met het accent op binnenlands toerisme, recreatie en 
vrijetijdsbesteding. 

Postadres 
V W Nederland 
Postbus 70 
3956 ZS Leersum 

Bezoekadres 
Maarsbergseweg 20 
3956 ZS Leersum 

Telefoon: 0343-439489 
Fax: 0343-439470 
Internet: www.vvv.nl 
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Posfbus 93002 # F R a i f i t o 7 " 

Aan de secretaris en voorzitter van 
de onderscheidende fracties van Provinciale Staten 
in de provincie Flevoland 
Postbus 55 
8200 AB LELYSTAD 


