Verslag Algemene Ledenvergadering Vereniging Gebiedspromotie ZW Drenthe (voorheen
Tourist Info De Wolden)
Datum: 7 april 2022
Locatie: Museumboerderij Karstenhoeve Ruinerwold
Aanwezigen:
• Carla Sloots en Karin Polling (toeristisch regisseurs van de vereniging)
• Ronald Wassenaar Drentse Stijlkamers / penningmeester
• Dick Kamper De Niezinghoeve / bestuurslid
• Janet van der Molen Molenberg / secretaris
• Petra Hessels Karstenhoeve
• Ina Slomp bestuur Karstenhoeve
• Lieke Boelen De Oldekamp en vorige eigenaar Elly van Zanten
• Harry Scholing en Roely van der Zweerde van Camping Het Hazepad
• Stijntje Hazeleger Seppenstijn
• Anouk Dekker Morgenland
• Willem en Anneke Smits van De Kruidenhoeve
• Annet en Randy Kroek van De Toffe Peer
• Ida de Groot Aan de Kraloërweg Eursinge
• Martin Harskamp OAMKB
• Hans en Ria Mijnsbergen van Wiendsels
• Johanne Bout van Welgelegen Koekange
• David Wassenaar camping De Oosterweide Pesse
• Frédérique Waakop Reijers van B&B Het Eikeltje
• Paul en Els Kinwel van camping Klein Zwitserland
• Annemieke Bergsma De Drentse krent in Veeningen / voorzitter
1. Opening
Annemieke heet iedereen welkom. Iedereen stelt zich kort voor.
2. Vaststellen verslag ALV 2021
Het jaarverslag heeft iedereen van te voren kunnen inzien. Er zijn geen op- of aanmerkingen
op het verslag. Het verslag van de ALV 2021 wordt vastgesteld
3. Vaststellen jaarrekening 2021
De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Dick Kamper en David Wassenaar. De
kascontrolecommissie geeft decharge over de gevoerde financiële administratie.
De penningmeester Ronald doet verslag van financiële situatie. Hij noemt het een
exceptioneel jaar. De inkomsten namen een sprong door de inzet van onze toeristische
regisseurs voor Hoogeveen en dit jaar ook voor Westerveld. Aan de lastenkant waren er
minder uitschieters doordat er door corona weinig activiteiten konden worden
georganiseerd. De jaarrekening 2021 (zie volgende pagina) wordt vastgesteld.
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4. Vaststellen contributie en begroting 2022
De contributie is de afgelopen jaren op een lager bedrag vastgesteld, vanwege de
coronasituatie. Het bestuur wil weer richting het oorspronkelijke bedrag en stelt daarom
voor om de contributie op € 75,- te zetten. De vergadering gaat daarmee akkoord.
De begroting wordt als hieronder gepresenteerd en vastgesteld.
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5. Vaststellen functies/leden bestuur
De secretaris Janet heeft aangegeven haar functie beschikbaar te stellen. Ze geeft een
toelichting op de taken van secretaris. Ter vergadering wordt geen nieuwe aanmelding
gedaan. Het bestuur vraagt aanwezigen na te denken over intrede in bestuur in de functie
van secretaris. Het bestuur neemt afscheid van Janet en dankt haar voor haar inzet en goede
initiatieven.
6. Bijpraten ontwikkelingen
Annemieke vertelt over de groei naar regio organisatie, blikt terug op de producten van 2021
en vertelt over de leaderprojecten (zie presentatie ALV 2022).
a. Wat betekent Leader? Leader is een tijdelijke Europese subsidie voor de uitvoering
van projecten in samenwerking met andere organisaties voor provinciaal toeristische
plattelandsontwikkeling.
b. Wat is het verschil tussen lokaal en regionaal werken op het gebied van toerisme?
We werken eigenlijk al zoveel mogelijk regionaal, omdat dit veel efficiënter is. We
proberen naar een structurele situatie toe te werken, zodat we voor alle gemeentes
ZW gaan werken en dat de geldstromen ook evenredig verdeeld gaan worden.
c. Wat is het verschil tussen Marketing Drenthe (MD) en onze verenging? MD zorgt dat
toeristen naar Drenthe komen. Karin en Carla zijn in dienst van onze vereniging en
zorgen dat onze regio goed onder de aandacht wordt gebracht. Daarnaast houden zij
contact met de ondernemers waardoor ontwikkelingen, belangen en behoeftes
duidelijk zijn. Als vereniging zitten we ook aan tafel bij de gemeente en de
ondernemersvereniging en van de Wolden.
d. Blijven de evenementenposter gratis? Evenementenposters blijven door
subsidiemogelijkheden gratis in kleur gedrukt en worden elke 2 maanden
rondgebracht bij 175 adressen.
e. Wat is het verschil tussen Besuch Drenthe en Erleb Drenthe?
https://www.besuchdrenthe.de is de Duitse versie van de websiteDrenthe.nl. Erleb
Drenthe is een Duitse krant over recreatie in Drenthe die in de deelstaat Nordrhein
Westfalen van Duitsland huis-aan-huis wordt verspreid. Voorheen was dat 3 maal
per jaar, dit jaar wordt hij maar 1 keer uitgegeven (misschien 2x).
Er wordt een vraag gesteld over de Vlaamse markt. Gaat MD zich daarop ook
richten? Olde Kamp en Landal hebben al regelmatig gasten uit Belgie. Een klein deel
van het budget van MD word in 2022 ingezet op Vlaanderen.
Leden zijn benieuwd naar cijfers. Hoe vaak wordt gekeken op de Duitse of Engelse
webpagina Drenthe.nl? We gaan dat navragen en terugkoppelen.
f. Behoefte aan meer info over mountainbikeroutes? Ja, vooral digitaal.
7. De vereniging wil dit jaar iets extra’s voor de leden doen. Waar ligt de behoefte?
g. Check van je eigen website
h. Engelse vertaling of nog een keer Duitse vertaling (voor je landingspagina Eng of De)
i. Aanpak zonder boekingsplatform (dit punt mondt uit in een uitgebreide discussie
over voors en tegens van grote platforms maar het lijkt onhaalbaar een eigen
platform te maken wat het in de ranking gaat winnen van de grote spelers)
j. Professionele foto’s van je bedrijf (of regio?)
k. Update De Woldenkaart (uitbreiden naar Zuidwest?) Kaart met highlights?
l. Vrijkaarten Drenthe Hikes (ondernemers die op pad willen-): stuur een mail aan Carla
m. Advies duurzaamheid op je bedrijf
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Er wordt nog aangevuld:
Routes uit de regio invoeren in de Spacetime Layers App/Drenthe Route App (Karin
vertelt dat er aan gewerkt wordt om meer routes zichtbaar te maken voor gasten)
3D fotografie , Drone of film van je bedrijf
Een leuke aanzet tot nieuwe ideeën, graag horen we jullie eerste voorkeur zodat we het
snel een vervolg kunnen geven. En heb je nog een ander idee, geef het door!
8. Sluiting vergadering
Om 22.00 uur sluit Annemieke de vergadering en is er nog tijd voor een drankje en
rondleiding in de Museumboerderij.
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