AANMELDFORMULIER

Recreatie Excellentie Programma (REX)
Heeft u de toelichting op onze site goed doorgenomen?
Het invullen en versturen van het aanmeldformulier vormt de eerste fase van het REX-programma. Loopt u bij het invullen nu tegen bepaalde
vragen aan of wenst u op sommige punten een toelichting, neemt u dan contact op met uw gemeente of met de ondernemersadviseur van de
Taskforce Vitale Vakantieparken Drenthe, Tonique Hollander (06-20134543).

Komt u in aanmerking voor deelname aan het programma?
1) 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.
2) Ik ben eigenaar van een MKB-onderneming in de verblijfsrecreatiesector in Drenthe.
(Dat wordt gecontroleerd middels de MKB-toets).
3) 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.
4) Mijn vakantiepark wordt geëxploiteerd / opgestart / overgenomen door een partij die potentie en ambitie heeft om het park naar de
top van de Nederlands en/of Europese markt te brengen.
5) Mijn vakantiepark is op een professionele manier primair gericht op toeristisch recreatieve verhuur van vakantie-overnachtingen.
6) Mijn onderneming is financieel vitaal en voldoet aan de omzetnormen (die worden in het aanvraagformulier nader gespecificeerd).
Ik weet dat ik zelf verantwoordelijk ben voor 2/3 van de investeringen, de subsidie dekt 1/3 van de investeringen.

Voldoet u aan het bovenstaande, dan kunt in aanmerking komen voor deelname aan het REX-programma. Vul daarvoor het onderstaande
aanmeldformulier in. Het invullen en versturen van het formulier vormt de eerste fase van het REX-programma.
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 REX-programma. Mocht u vragen hebben over de criteria
of anderszins behoefte hebben aan informatie, neemt u dan contact op met Tonique Hollander van Vitale Vakantieparken Drenthe.
Telefonisch 06 201 34 543 of per e-mail info@vitalevakantieparkendrenthe.nl
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AANMELDFORMULIER
GEGEVENS AANMELDER
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Naam aanvrager
Vakantiepark
Adres
Postadres
Postcode en plaats
Contactpersoon
Naam
Functie
Tel.nr.
E-mail
7. Rechtsvorm
8. Kamer van Koophandel nummer

AARD EN OMVANG VAN DE ORGANISATIE
Geef een beknopte omschrijving van het
vakantiepark (type bedrijf, de eigendomssituatie, 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: wie is de ontwikkelaar/
investeerder/nieuwe eigenaar? Wat zijn globaal
de plannen met het park in bijv. omvang,
recreatieve verhuur, organisatievorm? Denk
daarbij aan verhuur van recreatiewoningen,
glamping-verhuuraccommodaties, staplaatsen
voor caravans of losse kampeerplekken. Aantallen. Aantal medewerkers, voorzieningen, etc.
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FINANCIËLE BEOORDELING
De financiële beoordeling vindt plaats op basis van de omzetnormen per eenheid (plaats/woning) per jaar. Dit is de omzet die nodig is
om een bedrijfsmatig gezond rendement op investeringen te behalen zodat er ook in de toekomst nog ruimte is om te investeren. Deze
omzetnormen zijn voor verblijfsrecreatiebedrijven in Drenthe in normale situaties haalbaar. De ondernemer toont aan dat het bedrijf in
2018 en 2019 tenminste 70% van de omzetnorm per eenheid behaalde:
• Omzetnorm toeristisch kamperen: € 1.500,- per plaats per jaar. Onderneming behaalt tenminste € 1.050,- per plaats per jaar.
• Recreatiewoningen: € 16.000,- per woning per jaar. Onderneming behaalt tenminste € 11.200,- per woning per jaar.
• Glamping-verhuuraccommodaties: afhankelijk van type accommodatie aantoonbaar marktconform.
Bij het niet voldoen aan deze norm moet worden aangegeven wat daarvan de reden is en zal de ambitie dienen te liggen in het realiseren
van deze norm. Dit wordt vastgelegd in het park-projectplan.
Dit geldt ook voor partijen die voornemens zijn een minder vitaal vakantiepark over te nemen of een geheel nieuwe toeristische ontwikkeling te ambiëren, mits zij voldoen aan de overige richtlijnen.
Voor alle duidelijkheid: het betreft hier omzetten exclusief horeca, winkel, dagrecreatie, toeristenbelasting en BTW.
2018
Toeristische kampeerplaatsen
Vaste jaarplaatsen
Seizoensplaatsen
Verhuuraccommodaties
Vakantiewoningen
Hotelkamers/B&B
Groepsaccommodatie

Aantal eenheden

Omzet per eenheid

2019
Toeristische kampeerplaatsen
Vaste jaarplaatsen
Seizoensplaatsen
Verhuuraccommodaties
Vakantiewoningen
Hotelkamers/B&B
Groepsaccommodatie

Aantal eenheden

Omzet per eenheid

Aantal medewerkers en het bijbehorende
aantal Fte’s in 2018 en 2019:

2018

2019

Toelichting op de cijfers:

Het programma richt zich op het versterken
van toeristische recreatieve verhuur. Geef
aan welk aandeel van de totale omzet van uw
bedrijf voortkomt uit toeristisch recreatieve
verhuur en welk aandeel uit andersoortige
vormen van verhuur/gebruik. Geef daarbij aan
welk andere vormen van verhuur dat zijn.
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AMBITIES
Het programma stimuleert vakantieparken
in Drenthe die de ambitie hebben om tot de
Nederlandse en/of Europese top te behoren.
Geef weer op welke wijze u met uw bedrijf
(nieuw of bestaand) wilt excelleren om tot
de top van uw segment te gaan behoren. En
hoe dit bijdraagt aan het versterken van een
karaktervol verblijfsaanbod dat de Drentse
natuur, landschapsbeleving en cultuur.
Zie hiervoor de richtlijnen van het Drents
Ontwikkelperspectief.
Dit hoeft niet in detail, de gewenste ontwikkelrichting is voldoende. Betrek hierbij ook het
ontwikkelperspectief VVP Drenthe (3 thema’s:
kwaliteit, duurzaamheid en innovatie).
Voorziet u mogelijke obstakels bij de
ontwikkeling? Denk aan een vereist bestemmingsplanwijziging of vergunningen vanuit
overheden.
Hebt u overige relevante informatie? Dan
kunt u die hier noteren. Wilt u aparte bijlagen
meesturen? Mail dan naar:
info@vitalevakantieparkendrenthe.nl
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TOT SLOT
Na aanmelding neemt de Taskforce contact met u op. Een intakegesprek kan onderdeel zijn van de beoordeling van uw aanmelding.
Hierbij kunnen aanvullende (financiële) gegevens opgevraagd worden ter ondersteuning voor de beoordeling van de richtlijnen.
De Taskforce brengt op basis van uw aanmelding bij de gemeente een advies uit over de geschiktheid van uw recreatiepark voor deelname
aan het REX-programma. Het besluit ligt bij de gemeente. Hiervan brengt zij u op de hoogte door middel van een brief. Indien u het niet
eens bent met het besluit, kunt u bezwaar indienen bij uw gemeente. In de brief wordt uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat.
Indien de gemeente besluit uw aanmelding te accepteren wordt u deelnemer aan het REX-programma.
Let op: deelname aan het programma geeft u geen automatisch recht op subsidie.
Deelname aan het programma houdt in dat u door uw gemeente wordt gezien als een vakantiepark met potentie tot excellentie. U wordt
uitgenodigd een parkprojectplan te maken, dat aan een aantal richtlijnen moet voldoen. De Taskforce én gemeente beoordelen uw plan.
Hierover kunt u meer lezen op www.vitalevakantieparkendrenthe.nl. Uiteindelijk zal het ingezette traject leiden tot een door alle partijen
onderschreven plan met daarbij afspraken tussen de betrokken partijen over de uitvoering van het plan. Een subsidietraject voor de
realisatie van het plan kan hier onderdeel van zijn.
DE TERMIJN TUSSEN HET AFSLUITEN VAN FASE 1 EN HET VOORLEGGEN VAN HET DOOR U, DE GEMEENTE EN DE TASKFORCE ONDERTEKENDE
PARKPROJECTPLAN MAG MAXIMAAL 8 MAANDEN DUREN.

ALDUS NAAR WAARHEID INGEVULD
Plaats:
Datum:
Naam:
Functie:
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