
AANMELDFORMULIER RET 

Komt u in aanmerking voor deelname aan het programma?

Voldoet u aan de bovenstaande voorwaarden, dan kunt in aanmerking komen voor deelname aan het RET-programma.  
Vul dan vrijblijvend het onderstaande aanmeldformulier in. 

U kunt het aanmeldformulier downloaden en digitaal invullen. Mail vervolgens uw ingevulde aanmeldformulier naar 
 info@vitalevakantieparkendrenthe.nl. Zodra we uw aanmelding hebben ontvangen, nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voldoet u niet aan het bovenstaande, dan komt u helaas niet in aanmerking voor het RET - programma. Mocht u vragen hebben over de 
criteria of anderszins behoefte hebben aan informatie, neemt u dan contact op met Sylvia Jansen van het RET. Telefonisch 06 - 220 91 633 of 
per e-mail info@vitalevakantieparkendrenthe.nl

 Voor topvakanties  
in Drenthe

 Ik ben eigenaar/manager van een vakantiepark en voldoe aan de definitie van vakantieparken zoals Vitale Vakantieparken 
Drenthe die stelt: 

 Vakantieparken zijn bungalowparken, gemengde toeristisch recreatieve bedrijven en campings met minimaal  
 40 toeristische verhuureenheden. Dit kan een combinatie zijn van kampeerplaatsen, tenten en bungalows.  
 Seizoensplaatsen en jaarplaatsen vallen hier niet onder. Ook jachthavens, minicampings, B&B’s, groepsaccommodaties  
 en hotels vallen hier niet onder.

 Ik ben eigenaar van een MKB-onderneming in de verblijfsrecreatiesector in Drenthe (Dat wordt gecontroleerd middels de 
MKB-toets).

 Mijn onderneming wordt gedreven door een privaatrechtelijk rechtspersoon (waaronder Vereniging van Eigenaren en B.V.’s) 
met een bedrijfsmatige exploitatie van een vakantiepark in Drenthe.

 Mijn vakantiepark wordt geëxploiteerd/opgestart/overgenomen door een partij die potentie en ambitie heeft om het park 
vanuit het middensegment (hoger) in het groene kwadrant van de vitaliteitssegmenten van het aanbod te brengen.

 Mijn vakantiepark wil zich (verder) ontwikkelen richting toeristisch recreatieve verhuur van vakantie-overnachtingen of de 
mogelijkheden hiertoe bepalen.

 Ik ben bereid volledige openheid te geven over de huidige (financiële) situatie van mijn onderneming.

 Ik ben bereid een aanzienlijke hoeveelheid tijd te investeren in het doorlopen van het traject

 Ik stel mij coachbaar op en ben bereid om veranderingen door te voeren in de bedrijfsvoering.

Heeft u interesse in deelname aan het RET-programma?
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https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/120880/mkb_toets_provincie_drenthe.odt


GEGEVENS AANMELDER

AARD EN OMVANG VAN DE ORGANISATIE

AANMELDFORMULIER 

 Voor topvakanties  
in Drenthe

1. Naam aanvrager
2. Vakantiepark
3. Adres
4. Postadres
5. Postcode en plaats
6. Contactpersoon
 Naam
 Functie
 Tel.nr.
 E-mail
7. Rechtsvorm
8. Kamer van Koophandel nummer

Geef een beknopte omschrijving van het  
vakantiepark (type bedrijf, de eigendoms-
situatie, omvang van het park, de doelgroep(en) 
en de meest recente ontwikkelingen). 

Is uw bedrijf een MKB-onderneming met de 
bedrijfsmatige exploitatie in Drenthe conform 
de MKB-toets? Check hier. 

Indien het hier een nieuwe of nog op te starten 
onderneming betreft:

JA NEE

Wie is de ontwikkelaar/investeerder/nieuwe eigenaar?

Wat zijn globaal de plannen met het park, 
bijvoorbeeld qua omvang, recreatieve verhuur 
en organisatievorm? 
Denk daarbij aan verhuur van recreatie-
woningen, glamping- verhuuraccommodaties, 
staplaatsen voor caravans of losse kampeer-
plekken, maar ook aan het aantal medewerkers, 
voorzieningen etc.
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AANMELDFORMULIER 

 Voor topvakanties  
in Drenthe

Welk aandeel van de totale omzet van uw 
bedrijf komt nu voort uit toeristisch recreatieve 
verhuur en welk aandeel uit andersoortige 
vormen van verhuur/gebruik? Geef ook aan 
welke andere vormen van verhuur dat zijn.

Hebt u overige relevante informatie, dan kunt 
u die hier noteren.

Het RET richt zich op het op verzoek  
adviseren van bedrijven met een  
multidisciplinair team.

Wat zijn de belangrijkste vragen die u aan het team voor wilt leggen?

Wat ziet u als de belangrijkste uitdagingen/obstakels bij deze vragen?

Zijn er zaken die het toeristische perspectief van uw bedrijf in de weg staan?

Wilt u aparte bijlagen meesturen? Mail deze naar: info@vitalevakantieparkendrenthe.nl. 

TOT SLOT
Na aanmelding neemt de projectcoördinator van het RET contact met u op. Indien uw bedrijf voldoet aan de selectecriteria wordt in een 
intakegesprek op uw bedrijf besproken of en op welke wijze het RET kan worden ingezet.
Hierbij kunnen (financiële) gegevens opgevraagd worden.

Na dit gesprek wordt in overleg bepaald of u kunt én wilt deelnemen aan het RET.
Indien positief wordt besloten ontvangt u een overeenkomst en factuur voor deelname. De eigen bijdrage voor deelname aan het RET 
bedraagt € 1500,00 excl. btw. Deze dient voorafgaand aan het traject te worden voldaan. Uw deelname wordt gesubsidieerd door Provincie 
Drenthe en Recreatieschap Drenthe.

ALDUS NAAR WAARHEID INGEVULD

Plaats:
Datum:
Naam:
Functie:
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