
Najaarsleden vergadering 20 november                                             
in het Biosintrum Ecomunitypark Oosterwolde 

1. De voorzi+er opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er zijn 32 
leden aanwezig. Afwezig met kennisgeving 12 leden. 

2. Mededelingen en vaststelling van de agenda 

De voorzi+er neemt de agenda door, deze wordt ongewijzigd gevolgd. 

Mededelingen 

• De nieuwe website is in 2019 gelanceerd! De oude was erg gedateerd en toe aan 
vervanging. We zijn erg tevreden en trots op onze nieuwe website. De opmaak en 
de bouw van de website is  volledig gesponsord door Wieringa reclame. Erg veel 
dank! 

• In 2019 is ook weer ons mooie magazine uitgebracht. Met dit jaar voor het eerst 
een fotowedstrijd. De winnende foto, ingestuurd door Vila Nova stond op de 
voorpagina 

• In 2019 hebben we (voor het eerst) een horeca en eetgids uitgebracht. Een mooi 
en prakLsch boekje wat zowel door de ondernemers als de toerist goed werd 
ontvangen. 

• De bemiddelingscentrale huisje-huren.eu is inmiddels gemoderniseerd en volledig 
ingebouwd in de website van Lp Appelscha. We zijn nog bezig met de acquisiLe 
voor nieuwe verhuurders. 

• Voor het eerst is een toerisLsche bustour door de regio georganiseerd. In een 
oldLmer bus langs de mooiste plekjes. We moesten een beetje warmlopen maar 
uiteindelijk zat de bus mooi gevuld en waren er veel enthousiaste gezichten.  

• 5 november was er ook de eerste bedrijven contactdag van RecreaLe, toerisme 
en Horeca. Een inspirerende dag met geweldige sprekers. 

3. Notulen vorige vergadering. 
Deze wordt goedgekeurd door aanwezigen. 

4. Financiën en prognose 2020 

De ledengroei zet gestaag door. We zi+en inmiddels op 193 leden. Een resultaat waar 
we blij mee zijn. 
De contribuLe is hiermee ook dit jaar weer wat gestegen.  



De omzet van de winkel is weer wat gestegen en het magazine leverde ook dit jaar 
weer een posiLeve bijdrage.   
Door onze inzet op een moderner reserveringssysteem van de bemiddelingscentrale 
en de koppeling aan de website hopen we dat de resultaten hiervan weer wat 
groeien. 

De uiteindelijke resultaten zijn vergelijkbaar met voorgaande jaar. De opbrengsten 
zijn iets hoger maar ook de kosten sLjgen. Ondanks alles weten we toch posiLef te 
eindigen met een baLg saldo van €5977,- 

5. ContribuLe 
Onze contribuLe is jaren achtereen dezelfde gebleven terwijl de kosten jaarlijks 
sLjgen.  We vragen de leden  in te stemmen met een contribuLe die meegaat met de 
(kosten)inflaLe.  
De aanwezige leden stemmen hiermee in. 

Nieuwe Coördinator Tip kantoor.  
Jo Lonsain was de afgelopen jaren met veel inzet de coördinator op ons Tip kantoor. 
Zij hee` aangegeven hiermee te willen stoppen. 
We hebben inmiddels een nieuwe coördinator kunnen aanstellen. Sudhira Hoeksma. 
Zij hee` al de nodige ervaring binnen de wereld van het toerisme, zij was jarenlang 
werkzaam op de Tip vesLging in Noordwolde. We wensen haar veel succes. 

Harry was afgelopen jaar nog als adviseur aanwezig bij bestuursvergaderingen van de 
Tip. Aan alles komt een eind. We nemen afscheid van Harry en bedanken hem 
hartelijk voor alles wat hij hee` betekend voor de Tip afgelopen jaren. 

6. Appelscha 3.0 
Jitske gee` een Pitch over 3.0  
PresentaLe van het beeldmerk. 

7. Wethouder Fimke Hylkema  
Fimke stelt zich voor en gee` een korte visie op het toerisme en de recreaLe in 
Ooststellingwerf. 
Ze wil zich inze+en voor verbeteren van regionale samenwerking en duurzaam en 
sociaal verbinden. Samenwerking met de Friese wouden maar ook met 
RecreaLeschap Drenthe. 
Een accent op groen ( green team), meer duurzaam ondernemen. 

Nagedacht wordt over een forse verhoging van de toeristenbelasLng. Dit is jaren niet 
verhoogd. Nu €1,-  straks wellicht €1,40. Geld wat ook weer besteed kan worden in 
het toerisme, bijvoorbeeld via de CoöperaLe.  

Er worden door de leden vragen gesteld en zo goed mogelijk beantwoord. Waar Ljd 
tekort is worden afspraken gemaakt voor een verder gesprek. 
Goed om met elkaar visie en ervaringen uit te wisselen.  



8. PresentaLe Villa Blauwhemel 
PresentaLe Vos en zo 
PresentaLe Maallust 

Drie mooie bedrijven vertellen over hun bedrijf, de visie, het ondernemerschap, de 
samenwerking met anderen. 

Na deze inspirerende presentaLes sluit de voorzi+er de vergadering. 
En worden we uitgenodigd voor een kleine bierproeverij aangeboden door Maallust. 


