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Algemene vergadering benoemt nieuw 
RECREAD-bestuur 

Op 17 maart 2022 werd binnen RECREAD vzw de vierjaarlijkse statutaire 
bestuursverkiezing gehouden. Enige kandidaat voor het voorzitterschap was zittend 
voorzitter Lode Nulmans. Zittend ondervoorzitter Parcifal Coeman stelde zich opnieuw 
kandidaat als ondervoorzitter. Beiden werden herkozen in hun functie. 
 
Voorzitter Lode Nulmans verwelkomde drie nieuwe bestuurders: Bram Vlamynck (Camping 
Westende te Westende), Els Casier (Camping Veld en Duin te Bredene) en Arnaud Siaens 
(Verblijfpark Noordzee te Berlare). 
 
Ingevolge de beslissingen van de Algemene Vergadering zijn dit de namen van onze 
bestuurders voor de periode 2022-2026: 
 
Dagelijks bestuur 
 
Lode Nulmans (voorzitter), Limburg Campings te Oudsbergen/Maaseik/Houthalen 
Parcifal Coeman (ondervoorzitter), Holiday Village te Knokke 
Sabine Vanwynsberghe (penningmeester), Kampeerverblijfpark Zandpolder te Bredene 
Dirk Metsu (afgevaardigd bestuurder en secretaris, niet stemgerechtigd) 

https://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001quBNuumMtcmUBHpJlVvhcrVQ0UToQ1JdxaEU2PMgoaCzcMhdl4dZBjmHXyMgQtEc8Q8yomdR6MC-Tk5buLfJyu91gybPLxB5tp69hGtclakAC2oQ2H5KH4idM3Wwkv8whtl3hk-CdX4=&c=1bpRWKrXqxsPmjbr4CjgU-1ee2Xz9QMeo3AloRu6eMr3_Ixvexsfiw==&ch=8kKg2T_0JG-_a8kQ6lC5ZcYZqfGmxI7UfeYYVoxTEyiCQjxbhBejFw==


 
Raad van Bestuur 
 
Lode Nulmans (voorzitter), Limburg Campings te Oudsbergen/Maaseik/Houthalen 
Parcifal Coeman (ondervoorzitter), Holiday Village te Knokke 
Sabine Vanwynsberghe (penningmeester), Kampeerverblijfpark Zandpolder te Bredene 
Dirk Metsu (afgevaardigd bestuurder en secretaris, niet stemgerechtigd) 
Sabrina Godtbil, Kampeerverblijfpark Diepvennen te Londerzeel 
Charlotte Deseins, Chalets Koksijde te Koksijde 
Frederik Coninx, Familiepark Goolderheide te Bocholt 
Bram Vlamynck, Camping Westende te Westende 
Arnaud Siaens, Verblijfpark Noordzee te Berlare 
  
Algemene Vergadering 
  
Lode Nulmans (voorzitter), Limburg Campings te Oudsbergen/Maaseik/Houthalen 
Parcifal Coeman (ondervoorzitter), Holiday Village te Knokke 
Sabine Vanwynsberghe (penningmeester), Kampeerverblijfpark Zandpolder te Bredene 
Dirk Metsu (secretaris, niet stemgerechtigd) 
Sabrina Godtbil, Kampeerverblijfpark Diepvennen te Londerzeel 
Charlotte Deseins, Chalets Koksijde te Koksijde 
Frederik Coninx, Familiepark Goolderheide te Bocholt 
Bram Vlamynck, Camping Westende te Westende 
Arnaud Siaens, Verblijfpark Noordzee te Berlare 
Frank Metsu, Park Metsu te Bredene 
Ruben Raemaekers, Camping Jocomo te Lanaken 
Monique Lambrecht, Recreatiepark Klein Strand te Jabbeke 
Jos Mennen, Oostappengroep te Lommel/Houthalen-Helchteren 
Els Casier, Camping Veld en Duin te Bredene 
 
De Raad van Bestuur benoemde Sabine Vanwynsberghe (penningmeester) en Sabrina 
Godtbil tot commissarissen voor de jaarlijkse controle van de boekhouding. 

 
 

 

 

  

Huldiging van uittredende bestuurders 

Tijdens de zitting van de Algemene Vergadering op 17 maart werden de uittredende 
bestuurders Jan Vlamynck, Herman Quintijn, Ronny De Ridder en Gonnie Appel gehuldigd 
omwille van hun jarenlange verdiensten voor RECREAD. 
Voorzitter Lode Nulmans sprak een dankwoord uit namens de vereniging waarop de 
gehuldigde bestuurders ook zelf kort het woord namen. 
 
Uittredend bestuurder en penningmeester Jan Vlamynck (Camping Westende) zetelde 
reeds sinds 1986 in het bestuur. Hij is daarmee het langst zetelende bestuurslid ooit van de 
vereniging met maar liefst 36 jaren van engagement voor de vereniging. Van 1995 tot 1998 
was Jan Vlamynck ook voorzitter van de vereniging. Van 2002 tot 2010 was Jan provinciaal 
consulent voor West-Vlaanderen. Hij was van 1986 tot 1999 actief betrokken bij de redactie 
van Recrea-Magazine. Jan Vlamynck was sinds 2004 penningmeester-commissaris 
waarbij hij jaarlijks instond voor de controle van de boekhouding. 
  
Ronny De Ridder (Camping Fort Bedmar) zetelde sinds 1995 in het bestuur. Hij was 
provinciaal consulent van 1995 tot 2010. Herman Quintijn (Camping Groenpark te Berlare) 



zetelde sinds 2006 in het bestuur. Hij was ondervoorzitter van 2006 tot 2010. Gonnie Appel 
(Vakantiecentrum De Lage Kempen, Hechtel-Eksel) zetelde sinds 2010 in het bestuur. 
  
Jan Vlamynck werd benoemd tot erevoorzitter van de vereniging. Ronny De Ridder, 
Herman Quintijn en Gonnie Appel werden benoemd tot erebestuurders van de vereniging. 
Zij vervoegen het gezelschap van andere ereleden zoals voormalig RECREAD-voorzitter 
Eric Gorissen (erevoorzitter) en voormalig bestuurder Luc Soenens (erebestuurder). 
  
De vier uittredende bestuurders kregen namens RECREAD vzw ook een kleine attentie 
aangeboden, overhandigd door voorzitter Lode Nulmans. Daarna werd een aperitief en 
lunch aangeboden door het bestuur. 

 

 

  
 

RECREAD bespreekt sectordossiers 

Tijdens de Algemene Vergadering besprak het bestuur een aantal sectorale dossiers zoals 
het logiesdecreet en de politieke plannen rond de mogelijke inkorting van de zomervakantie 
met twee weken en het verlengen met één week telkens van herfstvakantie en 
krokusvakantie. 
  
Ondertussen verscheen het nieuwe logiesdecreet van 11 februari 2022 op 11 maart jl. in 
het Belgisch Staatsblad. In de komende periode zal de minister van Toerisme werk maken 
van de uitvoeringsbesluiten inzake exploitatienormen, brandnormen en classificatienormen. 
  
Dankzij juridisch lobbywerk van RECREAD werd het voorstel van de politieke meerderheid 
om tot 7 gratis eenheden vrij te stellen van het logiesdecreet afgevoerd. Dit voorstel was 
immers voor RECREAD geen aannemelijke structurele oplossing voor de groeiende 
deloyale concurrentie aangezien zowat alle gratis aanbod feitelijk onder deze vrijstelling 
zou vallen. Met andere woorden: een maat voor niets. 
  
In het nieuwe decreet blijft dientengevolge helaas ook een structurele oplossing voor de 
ongelijke behandeling van betalend logies en gratis aanbod uit. Opnieuw wordt enkel 
betalend logies gevat door het Vlaams logiesdecreet. Voorlopig althans, wat RECREAD 
betreft. 
  
RECREAD kijkt uit naar nieuw overleg met de politiek over het probleem van de deloyale 
concurrentie door het gratis aanbod. In afwachting daarvan hield het bestuur van 
RECREAD op 17 maart een bespreking over alle juridische opties om verweer te bieden 
aan de toenemende deloyale concurrentie van het gratis aanbod. Aan de raadsman van 
RECREAD werd hierover verder advies gevraagd. 
  
Wat betreft het dossier van de inkorting van de zomervakantie kreeg het dagelijks bestuur 
de opdracht om het standpunt van de kampeersector ten voordele van het behoud van de 
huidige zomervakantie verder te verdedigen en hiervoor ook contact te zoeken met andere 
partners in de toeristische sector. 

 
 

 

 

  

RECREAD-secretariaat 

Afgevaardigd bestuurder Dirk Metsu is met verlof van 24 maart tot en met 31 maart 2022 
en is in deze periode telefonisch niet bereikbaar. Voor dringende zaken kan u een e-mail 



sturen aan Els Dierendonck, verantwoordelijke Administratie via 
els.dierendonck@recread.be. 
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RECREAD vzw | Willebroekkaai 37, Brussel, 1000 België  

 

 

Verzonden door els.dierendonck@recread.be  
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