
Geachte leden van de vereniging Groepsverblijven, 

Het jaar 2020 was een zwaar jaar voor u en ook 2021 wordt een onzeker jaar voor 

de groepsaccommodaties. Veel ondernemers zijn daarom aan het nadenken over de 

toekomst. Groepsverblijven zijn van groot belang voor het toeristisch product van 

Ameland en er zijn meerdere partijen die het belangrijk vinden om na te denken over 

het toekomstperspectief.   

De vereniging Groepsverblijven Ameland, Ynbusiness, provincie Fryslân en de 

gemeente Ameland willen u daarom graag ondersteuning bieden in het groeien naar 

toekomstbestendig ondernemerschap. Want steunmaatregelen bieden hulp, maar 

niet voor elke ondernemer voldoende soelaas om de crisis het hoofd te bieden. U 

kunt daarom kosteloos sparren met Ynbusiness over het vinden van andere 

manieren om omzet binnen te halen of de kosten te verlagen. Wij bieden u deze 

strategische verkenning geheel kosteloos aan. 

Hoe gaat in z’n werk? 

Na aanmelding wordt u gebeld en wordt er een afspraak ingepland met de 

sectorspecialist Recreatie & Toerisme van Ynbusiness. De specialisten van 

Ynbusiness zijn ondernemende types met een helikopterview en komen rechtstreeks 

uit het bedrijfsleven. Zij brengen een groot netwerk en kennis mee. In één kosteloos 

gesprek zetten zij u niet alleen aan het denken, maar ook in beweging.  

Samen komt u in het gesprek tot diverse opties of scenario’s. U krijgt ook inzicht in 

de te nemen vervolgstappen en krijgt praktische handvaten om dat voor elkaar te 

krijgen.  

Mocht de strategische verkenning aanleiding geven tot een diepgaander onderzoek, 

dan helpen we, als u dat op prijs stelt, u ook daarbij. Er komt een/twee specialist(en) 

bij u langs om op basis van maatwerk u te adviseren. Tijdens het eerste gesprek met 

Ynbusiness zullen de mogelijkheden worden toegelicht over dit 2e lijns adviestraject 

incl. uitleg over de kosten van dit traject.  

Over Ynbusiness 

Ynbusiness is een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven, de provincie Fryslân, 

de F4-gemeenten en het Friese hoger en middelbaar beroepsonderwijs, verbonden 

in het Innovatiepact Fryslân (IPF). Meer informatie vindt u op www.ynbusiness.nl . 

Alle door u verstrekte gegevens zijn vertrouwelijk en vallen onder het 

privacyreglement van Ynbusiness. De gemeente krijgt alleen een overkoepelend, 

geanonimiseerd inzicht in de sector. Dit gebruiken zij om de sector gerichter te 

kunnen ondersteunen. 

Aanmelding 

U kunt zich voor 21 maart aanmelden. Stuur een mailtje naar info@ynbusiness.nl 

onder vermelding van uw contactgegevens en de referentie   ’Ameland’. Ynbusiness 

neemt dan contact met u op om de afspraak voor de ‘Strategische verkenning’ te 

plannen. 

http://www.ynbusiness.nl/
mailto:info@ynbusiness.nl


 

Heeft u nog vragen over deze brief? Neem dan contact op met Marjan Soepboer via 

marjansoepboer@ynbusiness.nl. 

 

Mede namens de gemeente Ameland, Ynbusiness en de provincie Fryslân,  

 

Annet Boelens 

Voorzitter vereniging van groepsverblijven Ameland 

 

 


