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2021 -2023 Groepensector Drenthe

eachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over ons besluit om een incidentele subsidie van
€142.700,-- te verlenen aan de Stichting Samenwerkende Groepsaccommodaties
Drenthe voor de uitvoering van het 'Meerjarenplan 2o2i-2023 Groepensector
Drenthe'.
De coronacrisis raakt de groepensector hard. De crisis en de maatregelen die
daarbij kwamen kijken maakten het voor zowel de groepsaccommodaties als de
groepsuitjes bedrijven (samen groepensector) bovengemiddeld lastig om te ondernemen. lnmiddels is het beeld in de groepensector heel divers. Een deelvan
de sector heeft volop boekingen en is volgeboekt (deel groepsaccommodaties en
zomerkampen). Vooral bedrijven die sterk afhankelijk zijn van grote groepen in
een relatief korte tijd van het jaar hebben het heel moeilijk.
Voor de gehele groepensector geldt dat de gevolgen van de crisis tot in het jaar
2022 direct voelbaar blijven vanwege omboekingen vanuit de jaren 202O en 2021

om de crisis sterker te boven te komen heeft de groepensector in Drenthe de
handen ineen geslagen. Vanaf augustus 2020 is de groepensector in gesprek met
de provincie. Als resultaat van deze gesprekken hebben er bedrijfsbezoeken met
advies op maat plaatsgevonden en is er een kennisbijeenkomst georganiseerd.
Daarnaast is afgesproken dat er een meerjarenmarketingplan moet komen voor
de gehele groepensector in Drenthe.

Met het beschikbaar stellen van de subsidie hopen wij de groepensector de helpende hand te bieden bij herstel tijdens en na de coronacrisis. Met dit Meerjarenplan2O21-2023 kan de sector onder andere de basis marketing technisch op orde
brengen, gasten door campagnes en acties verleiden naar Drenthe te komen en
het seizoen verlengen.
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Het meerjarenplan wordt uitgevoerd door Marketing Drenthe en alle bedrijven
in Drenthe gericht op groepen via de Stichting Samenwerkende Groepsaccommodaties Nederland.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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