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Nieuw sectoraal protocol 8 mei 2021 

Vandaag werd het sectoraal protocol van de Vlaamse kampeersector aangepast aan de 
maatregelen die in voege zijn sinds 8 mei 2021 in verband met het zogenaamde 
‘buitenplan’. 
  
Het sectorale protocol volgt de coronamaatregelen van de overheid. Verder geeft het 
protocol specifieke richtlijnen aan de uitbaters en de gasten om de veiligheid te verhogen 
en de risico’s in te dijken. 
  
Wij raden alle ondernemers aan om op hun website en in folders voor klanten door te 
verwijzen naar de website www.info-coronavirus.be waar alle informatie in vier talen 
beschikbaar is.  
  
RECREAD-leden kunnen het nieuwe sectorale protocol van 8 mei raadplegen op de 
beschermde ledenzone via www.recread.be of op de website van Toerisme Vlaanderen 
(https://www.toerismevlaanderen.be/overzicht-protocollen).  
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RECREAD-secretariaat: verlof 
medewerkers 

Wegens een verlofperiode van de medewerkers is het RECREAD-secretariaat gesloten 
vanaf woensdag 12 mei tot en met vrijdag 14 mei 2021. Vanaf maandag 17 mei is het 
secretariaat weer bereikbaar op de gebruikelijke kantooruren. 

 
 

 

 

 

Kamperen in Vlaanderen: al 52 
deelnemende bedrijven! 

Via de promotie- en imagocampagne Kamperen in Vlaanderen bundelen een aantal 
partners hiertoe de krachten. Het gaat om een initiatief van RECREAD vzw, Kempen 
Campings vzw, Pasar vzw en de provinciale toeristische organisaties (Westtoer, Toerisme 
Provincie Antwerpen, Toerisme Limburg, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Vlaams-
Brabant) en Logeren in Vlaanderen vzw. Ankerpunt wordt de nieuwe website 
www.kampereninvlaanderen.be (in opmaak).  
  
Ondertussen hebben 52 Vlaamse kampeerbedrijven zich hiervoor aangemeld. Bent u nog 
niet aangemeld om deel te nemen? Schrijf u dan snel in en geniet van de RECREAD-
korting voor leden! Heeft u de werfmails voor inschrijving gemist? Laat uw belangstelling 
snel weten aan els.dierendonck@recread.be.  
  
De basis voor berekening van uw deelname zijn de wettelijk erkende/aangemelde en 
effectief aangeboden toeristische verhuuraccommodaties, toeristische plaatsen en 
plaatsen voor campers (basisregister Toerisme Vlaanderen). 
  
Na ontvangst van de deelnamefactuur via Logeren in Vlaanderen kunnen leden zich 
melden voor het ontvangen van de RECREAD-ledenkorting via Els Dierendonck, 
verantwoordelijke Administratie via els.dierendonck@recread.be.  
  
Info en vragen: bel Dirk Metsu, afgevaardigd bestuurder op 0497/57.78.73 
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