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Lode Nulmans is nieuwe voorzitter van RECREAD

Unizo
Horeca Vlaanderen

Op 6 maart 2018 heeft de Algemene Vergadering van
RECREAD vzw Lode Nulmans aangeduid als nieuwe
voorzitter voor de periode 2018-2022.
Lode Nulmans is 53 jaar en zaakvoerder van Recreatieoord
Wilhelm Tell (Opglabbeek), Camping Zavelbos (MaaseikOpoeteren) en Camping De Binnenvaart (HouthalenHelchteren). Hij zetelt sinds 1998 in de Raad van Bestuur
en de Algemene Vergadering.
Lode volgt Eric Gorissen op. Medio 2017 moest voorzitter
Eric afhaken om dringende gezondheidsredenen. Sinds
september 2017 nam ondervoorzitter Herman Quintijn
tijdelijk het voorzitterschap waar in afwachting van de
statutaire bestuursverkiezingen op 6 maart 2018.
De Algemene Vergadering duidde Parcifal Coeman aan als
nieuwe ondervoorzitter van de vereniging. Parcifal Coeman
is 34 jaar en zaakvoerder van Holiday Village te Knokke.
Hij zetelt sinds 2014 in de Raad van Bestuur en volgt
Herman Quintijn op als kersverse ondervoorzitter van
RECREAD.
Omwille van zijn jarenlange verdiensten voor de
beroepsvereniging werd Eric Gorissen door de Algemene
Vergadering benoemd als erevoorzitter.
Een uitgebreider verslag en een volledig overzicht van het

nieuwe samengestelde bestuur vindt u in het maartaprilnummer van uw vakblad Recrea-Magazine.

Actieplan jaarplaatsen

Op 22 februari 2018 kregen alle RECREAD-leden via e-mail
een bericht in verband met de lancering van de nieuwe
website rond jaarplaatsen. In deze mededeling werd
meer informatie gegeven over de inhoud en mogelijkheden
die de nieuwe website zal bieden.
Heeft u dit belangrijke bericht gemist? Laat het ons dan
snel weten. Wij sturen u de informatie graag opnieuw toe.
Op 13 maart 2018 komt de stuurgroep 'jaarplaatsen' voor
het eerst bijeen. Deze stuurgroep bestaat uit een delegatie
vanwege RECREAD en vanwege BCCMA, de
brancheorganisatie van invoerders/dealers van o.a.
stacaravans. Zij zullen samen het actieprogramma bepalen
om de nieuwe website rond jaarplaatsen te promoten. Het
budget hiervoor werd ondertussen goedgekeurd door de
Algemene Vergadering van 6 maart jl.

Verlofperiode secretaris

Van 22 maart tot en met 30 maart 2018 neemt secretaris
Dirk Metsu even verlof. Voor dringende zaken kunt u zich
wenden tot Els Dierendonck, verantwoordelijke
Administratie via e-mail: els.dierendonck@recread.be.
Vanaf maandag 2 april 2018 is Dirk Metsu opnieuw
bereikbaar.

Project innovatie-eilanden jaarplaatsen

Het project 'innovatie-eilanden' wil ondernemers
samenbrengen die op een innovatieve manier nieuwe
jaarplaatsen willen aanleggen om daar ook samen
publicitair mee uit te pakken.
De eerder geplande startvergadering van 27 februari 2018
werd afgelast vanwege de ACOD-treinstaking die dag. Het
secretariaat zal de kandidaat-deelnemers nu eerst
telefonisch bevragen.
In een later stadium zal opnieuw vergaderd worden met de
deelnemers. Ondertussen werkt het secretariaat aan een
voordelig aanbod inzake ontwerpbureau. Deelnemende
ondernemers kunnen uiteraard zelf een ontwerper kiezen
voor hun innovatieve aanleg.

Heeft u interesse om mee te doen? Heeft u zich nog niet
aangemeld als kandidaat-deelnemer? Neem dan snel
contact met Dirk Metsu, algemeen secretaris via
0497/57.78.73.

Promoacties 'Kamperen-in-Vlaanderen 2018'

Om kamperen en onze aangesloten campings in de kijker
te stellen wordt eind april opnieuw een
opendeurweekend georganiseerd van vrijdag 20 tot
maandag 23 april 2018.
Deelnamevoorwaarden:






Voor 29,95 euro kan men tijdens het
opendeurweekend met eigen kampeeruitrusting
kamperen op de deelnemende campings (all-intarief
voor 4 personen).
De campings die deelnemen voorzien in iets extra
voor de gasten.
Wie een kampeeraccommodatie huurt ontvangt
minimaal 25% korting.
Wie ter plaatse een zomervakantie boekt voor
minimaal 5 dagen krijgt een leuke attentie.

Van vrijdag 25 mei tot maandag 4 juni vindt opnieuw de
10-daagse van de kampeerauto plaats. Hiermee
worden de 'kampeerautovriendelijke' logiesbedrijven in de
kijker gezet.
Deelnamevoorwaarden:
Beschikken over campervriendelijke voorzieningen. De
eigenaars van een kampeerauto, in het bezit van een
'kennismakingscheque' twee nachten laten verblijven voor
19,95 euro. Inbegrepen: plaats voor 1 kampeerauto, 4
personen, elektriciteit- en eventuele wateraansluiting,
toeslag huisdier en toeristenbelasting. Beide acties worden
gepromoot via www.campings-in-vlaanderen.be en de
daaraan verbonden nieuwsbrief, maar ook via het
magazine, de website en de nieuwsbrieven van Pasar.
Daarnaast wordt via o.a. een persbericht een gerichte
campagne gevoerd.

Europese privacyregels: 25 mei 2018

Op 25 mei worden de Europese privacyregels van kracht.
Op 20 maart pleegt RECREAD overleg met UNIZO over
specifieke richtlijnen voor kampeeruitbaters inzake de
nieuwe Europese privacyregels.

Wij zullen onze leden in de loop van april 2018 nader
voorlichten en richtlijnen en modelteksten bezorgen. Er
komt ook een informatievergadering voor leden dit
voorjaar. Alle leden krijgen hiertoe nog een uitnodiging.
Ondertussen bevelen wij onze leden aan om alvast als
voorbereiding een overzicht te maken van de gegevens die
door het bedrijf over private personen verzameld worden,
hoe deze gegevens materieel bewaard worden en wie
toegang heeft tot welke gegevens.

Westtoer zoekt kandidaten voor West-Vlaamse
Toerismeprijzen

Op dinsdag 25 september reikt het provinciebedrijf
Westtoer de West-Vlaamse Toerismeprijzen uit. Voor de
editie 2018 presenteert Westtoer drie categorieën: prijs
van verdienste, innovatie- en creativiteitsprijs en beste
toeristische ondernemer uit elke West-Vlaamse toeristische
regio. Geïnteresseerden kunnen tot 24 april 2018 een
kandidatuur indienen.
De provinciale toerismeprijzen werden voor de eerste maal
uitgereikt in 2004 en worden driejaarlijks georganiseerd.
De officiële prijsuitreiking vindt dit jaar plaats op 25
september in het Kursaal te Oostende.
Voor deze editie reikt Westtoer dus prijzen uit in drie
categorieën:
1. Prijs van verdienste
Westtoer zal deze prijs toekennen aan een persoon die een
structurele bijdrage levert aan de ontwikkeling van het
toerisme of de openluchtrecreatie in West-Vlaanderen.
2. Innovatie- & creativiteitsprijs
Deze prijs wordt uitgereikt aan het bedrijf of de persoon
met het meest innovatieve en creatieve project op gebied
van het toerisme of de openluchtrecreatie in WestVlaanderen.
3. Prijs voor beste toeristische ondernemer
Ook de vier beste toeristische ondernemers worden
bekendgemaakt, één per West-Vlaamse toeristische regio.
Deze prijs is bestemd voor een persoon die een
toeristische organisatie of een bedrijf vertegenwoordigt dat
in de voorbije drie jaar een voortrekkersrol speelde op vlak
van toerisme en/of recreatie in West-Vlaanderen.
Ben jij kandidaat of ken je iemand die deze prijs echt
verdient? Op www.westtoer.be/toerismeprijzen kan je alle
informatie terugvinden, inclusief het formulier tot

kandidatuurstelling. Kandidaturen kunnen ingestuurd
worden tot 24 april 2018.
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