
 

Nieuws over Corona, economie breed en in de sector  

 

Wat brengen de nieuwe steunmaatregelen de vrijetijdssector? 

Het Nederlandse kabinet verlengt de steunmaatregelen als gevolg van de COVID-19-crisis. Daarvoor 

wordt 11 miljard euro extra door het kabinet uitgegeven. Voor bepaalde sectoren worden specifieke 

steunmaatregelen ingericht of uitgebreid. Binnen de vrijetijdseconomie komen er alleen sectorspecifieke 

maatregelen voor cultuur, festivals, reisbranche, evenementen, dierentuinen en bruine vloot. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42834/wat-brengen-de-nieuwe-steunmaatregelen-de-

vrijetijdssector/?topicsid= 

 

informatie van de Rijksoverheid: 

Culturele sector krijgt extra ondersteuning 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/28/culturele-sector-krijgt-extra-ondersteuning 

Coronaregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb-ondernemers gaat door tot in 2021 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/28/coronaregeling-tegemoetkoming-vaste-lasten-mkb-

ondernemers-gaat-door-tot-in-2021 

Sociaal pakket van 1,4 miljard biedt hulp bij baanverlies en schulden 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/28/sociaal-pakket-van-14-miljard-biedt-hulp-bij-

baanverlies-en-schulden 

Tozo-uitkering voor zelfstandig ondernemers tot 1 juli 2021 verlengd 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/28/tozo-uitkering-voor-zelfstandig-ondernemers-tot-1-

juli-2021-verlengd 

Negen maanden verlenging voor NOW 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/28/negen-maanden-verlenging-voor-now 

Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/28/kabinet-verlengt-coronasteun-banen-en-economie-

tot-en-met-2021 

 

KHN reageert: Steunpakket 3 hard nodig 

 KHN vindt een vervolg op de steunpakketten vanaf oktober noodzakelijk en de duur ervan tot juli 

2021 geeft houvast. 

 KHN ziet wel meer gerichte voorwaarden bij het voortzetten van de steun. Die steun is minder en 

prikkelt tot aanpassen. Hotels, eet- en drinkgelegenheden, seizoenbedrijven, clubs, nachtleven, 

evenementen en cateraars worden als logische steunontvanger gezien. Ontslag of natuurlijk 

verloop heeft geen invloed op de subsidie 

Nieuwsupdate MarketingOost 

31 augustus 2020 

Nieuwsupdate met een verzameling aan relevante berichten uit diverse (media) bronnen over de 

Corona-crisis, de gevolgen én mogelijkheden voor de sector. MarketingOost is niet verantwoordelijk voor 

de inhoud van de externe berichten. 
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 KHN vindt dat een uitkoop of extra bijdrage nog ontbreekt als bedrijven door de 

coronamaatregelen gewoonweg niet kunnen exploiteren. Dit geldt bijvoorbeeld voor clubs, 

nachtleven en evenementen. 

 KHN vindt de aankondiging van vandaag belangrijk omdat het horecaondernemers een houvast 

en vooral perspectief biedt. Dat helpt bij het maken van keuzes. 

Wat betekent het nieuwe noodpakket voor jou? 

https://www.khn.nl/nieuws/khn-reageert-op-berichten-afgeslankt-corona-noodpakket-3-0 

 

Ongekende omzetdaling horeca 

De horeca is een van de zwaarst door de coronacrisis getroffen sectoren van Nederland. De omzet in de 

horeca nam in het tweede kwartaal van 2020 met iets meer dan de helft af ten opzichte van het 

voorgaande kwartaal, meldt het CBS. In het eerste kwartaal daalde de omzet al met bijna 14 procent. 

Vooral in april heeft de horeca fors minder omgezet. 

Bijna twee derde minder omzet logiesverstrekkers 

De omzet van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, daalde met 64 procent in het 

tweede kwartaal van 2020 ten opzichte van het kwartaal daarvoor. In het eerste kwartaal daalde de omzet 

ook al met bijna 15 procent. De omzetdaling bij hotels was nog groter. Hotels hebben in het tweede 

kwartaal ruim 75 procent minder omgezet dan in het eerste kwartaal. Vorige week publiceerde het CBS al 

over de scherpe daling in het tweede kwartaal van het aantal gasten en overnachtingen bij de 

logiesverstrekkers. 

Ondernemersvertrouwen horeca krabbelt iets op  

Ondernemers in de horeca zijn nog altijd erg pessimistisch. Het ondernemersvertrouwen kwam aan het 

begin van het derde kwartaal uit op -52,4. Dit is historisch gezien nog steeds een hele lage score, maar 

wel een stuk beter dan aan het begin van het vorige kwartaal. Toen kwam het vertrouwen uit op -84,3. 

https://www.cbs.nl/?sc_itemid=96d073e6-f71f-4713-a6f7-93bbb7234926&sc_lang=nl-nl 

 

Horeca-ondernemers willen terrasseizoen verlengen, Alkmaar zet in 
op overkapping 

De zomer kan de meeste horeca-ondernemers niet lang genoeg duren, maar het terrasseizoen zit er bijna 

op. En daarom verkennen horecazaken de mogelijkheden om ook met slecht weer gasten te kunnen 

blijven ontvangen, nu de capaciteit binnen beperkt is door de 1,5 meter regels. 

https://nos.nl/artikel/2346034-horeca-ondernemers-willen-terrasseizoen-verlengen-alkmaar-zet-in-op-

overkapping.html 

 

 

Omzetverlies van 18% in watersport- en recreatiesector 

De watersport- en recreatiesector heeft zich redelijk hersteld na de lockdown in het voorseizoen. Toen na 

15 juni de gemeenschappelijk sanitaire voorzieningen weer open mochten, kwamen alsnog veel 

boekingen binnen. Toch bedraagt de schade 18% omzetverlies tot nu toe. Daarmee komen toch veel 

bedrijven in zwaar weer terecht. Zo blijkt uit onderzoek van HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie 

voor watersport en recreatie. 

 

De totale schade van maart tot met september 2020 is 700 miljoen euro. Daarvan komt 16% voor rekening 

van de watersportsector en 84% voor de verblijfsrecreatie- en buitensportsector. 80% van deze schade is 

geleden in het voorseizoen van maart tot en met juni. De mooie zomer en de groei van het aantal 
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boekingen van Nederlanders in eigen land, maakte het ontbreken van buitenlandse gasten voor een deel 

weer goed. 

Vol is vol 

“De feitelijk schade op langer termijn is echter groter”, stelt Geert Dijks, directeur van HISWA-RECRON. 

“Er staat voor ruim 400 miljoen euro uit aan vouchers die in 2021 worden verzilverd. Bij veel bedrijven zal 

dit ten koste gaan van de normale boekingen in dat jaar want vol is immers vol. Daarnaast is de 

verwachting dat met name de bedrijven die zich richten op grotere groepen, zoals groepsaccommodaties, 

de zeilende chartervloot en de buitensportbedrijven nog lang de nasleep merken van het coronabeleid.” 

https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/watersport-en-recreatiesector-18 

 

ANVR: Vakantieboekingen laten nog lang geen herstel zien 

De boekingscijfers over de maand juli 2020 laten een terugval in boekingen zien van -42% ten opzichte 

van juli 2019. Gelet op de terugval in juni (-41%) is er absoluut geen sprake van een ontwikkeling in de 

goede richting. Kijkend naar de bestemmingen boekt de klant nog steeds vooral Europese bestemmingen 

en dan vooral de landen dichtbij Nederland.  

 

Wederom werd in meer dan 9 van de 10 keer (91%) een EU bestemming gekozen. Let wel: het gaat hier 

om een uitvraag onder duizenden Nederlanders naar gemaakte boekingen. Dit kan ook om andere 

redenen dan vakantie zijn. Boekingen naar andere continenten zitten nog steeds diep in de min: Noord-

Amerika (-73%), Zuid-Amerika (58%), Azië (-79%), Afrika (-72%) en Oceanië (-73%). Ten opzichte van juni 

2020 zit ook hier nog nauwelijks verbetering in.  

 

Vooral dichtbij 

Ook in juli boekte de klant vooral dichtbij. België scoorde in juli (+16%) zelfs beter dan vorig jaar. Frankrijk, 

Duitsland, Oostenrijk registreerden 'slechts' een terugval van 5-13%. 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42835/vakantieboekingen-laten-nog-lang-geen-herstel-zien/?topicsid= 

 

 

HISWA-RECRON: Zwaar weer voor groepenmarkt in recreatiesector 

 

De ruim 1.500 ondernemers in de watersport- en recreatiesector die zich richten op arrangementen en 

verblijf voor groepen lijden enorme omzetschade als gevolg van de coronacrisis. Bedrijven in deze sector 

kennen in de periode maart tot en met september een omzetdaling van rond de 75% ten opzichte van 

dezelfde periode van vorig jaar. 

https://www.hiswarecron.nl/actueel/nieuws/zwaar-weer-voor-groepenmarkt-in-recreatiesector 

 

 

15 miljoen coronahulp voor behoud bruine vloot 

Het kabinet stelt 15 miljoen euro beschikbaar voor de bruine vloot. Dat geld is onderdeel van het extra 

coronahulppakket voor de culturele sector. In totaal maakt minister Van Engelshoven van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap 482 miljoen euro vrij, zo werd 28 augustus bekend. 

https://binnenvaartkrant.nl/15-miljoen-coronahulp-voor-bruine-vloot 
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Nieuws uit de regio 

 

Popzalen gaan op standje overleven creatief het najaar in: ‘Het is nu 
al vijf voor twaalf’ 

Poppodia hebben het zwaar in coronatijd. In Deventer, Zwolle en Apeldoorn zitten ze niet bij de pakken 

neer. Burgerweeshuis, Hedon en Gigant proberen bezoekers te verleiden met alternatieven die 

‘coronaproof’ zijn. Maar: ,,Dit moet niet al te lang gaan duren. Het is nu al vijf voor twaalf.’’ 

https://www.destentor.nl/regio/popzalen-gaan-op-standje-overleven-creatief-het-najaar-in-het-is-nu-al-vijf-

voor-twaalf~aeb92bed/ 

update: 

https://www.destentor.nl/zwolle/niet-dansen-niet-meezingen-maar-als-ik-moet-kiezen-tussen-thuiszitten-of-

hier-dan-ben-ik-liever-hier~a6dc6c7f/ 

 

 

Terugkijken: NPO 3 op reis in Salland en Zwolle 

https://www.npo3.nl/3-op-reis/BV_101401480 

 

 

Provincie: Extra impuls voor snelle aanpak bedrijventerreinen 

De provincie Overijssel trekt extra geld uit om snelle investeringen in bedrijventerreinen mogelijk te maken. 

Ondanks de heftige gevolgen van de coronacrisis voor de regionale economie, zijn er ook bedrijven die 

juist nu willen investeren in hun werklocatie. De provincie wil dit mogelijk maken, omdat de investeringen 

en mogelijk extra werkgelegenheid juist in deze tijd zeer welkom zijn om de economie draaiende te 

houden. Daarnaast worden door de investeringen ook andere maatschappelijke doelen gestimuleerd, 

zoals verduurzaming van de bedrijventerreinen, circulair produceren en sociale inclusie. 

https://www.overijssel.nl/actueel/nieuws/@PkY/extra-impuls-snelle-aanpak-bedrijventerreinen/ 

 

Preston Palace Central volgende mijlpaal voor Nederlands enige all-
inclusive hotel en uitgaanscentrum bezoekers blijven triggeren 

Preston Palace Central volgende mijlpaal voor Nederlands enige all-inclusive hotel en uitgaanscentrum 

Dandy, wereldwijs, geslaagd en genieten van de geneugten des levens. Dat is het thema van Preston 

Palace Central, het voormalig Centraal Terras in het hart van het enige all-inclusive hotel en 

uitgaanscentrum van Nederland. De grondige make-over, die net voor kerst 2019 werd afgerond, past in 

de bedrijfsfilosofie van directeur/grootaandeelhouder (DGA) Carlo Slag: "Je moet blijven vernieuwen en 

alles uit de kast trekken om de bezoekers te blijven triggeren.” 

https://www.nritmedia.nl/kennisbank/42837/preston-palace-central-volgende-mijlpaal-voor-nederlands-

enige-all-inclusive-hotel-en-uitgaanscentrum/?topicsid= 
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Relevant voor ondernemers 

 

Het coronavirus: check hier je regelingen 

De overheid heeft inmiddels meerdere steunpakketten opgetuigd om ondernemers te ondersteunen tijdens 

de coronacrisis. Met deze regelingen kun je bijvoorbeeld inkomensondersteuning krijgen of 

tegemoetkoming in je loonkosten. Ook maken de regelingen het makkelijker om aan krediet te komen. Het 

eerste pakket liep eind mei af, het tweede pakket loopt tot 1 oktober. Tot eind juni 2021 is het derde 

steunpakket van kracht. Bekijk hier op welke regelingen je aanspraak kunt maken. 

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/ 

 

Inspiratie voor de anderhalve-meter-samenleving 

Hotel De L’Europe verandert suites in woningen en kantoren 

Het Amsterdamse vijfsterrenhotel De L’Europe wil een deel van zijn suites voor langere tijd gaan verhuren 

aan particulieren en creatieve ondernemers. 

Het Amsterdamse vijfsterrenhotel De L’Europe wil een deel van zijn suites voor langere tijd gaan verhuren 

aan particulieren en creatieve ondernemers.Foto: Ramon van Flymen voor het FD 

In het kort 

 Luxehotel De L'Europe boort nieuwe inkomsten aan met deeltijd-woningen, werksuites en 

ateliers.Het hotel wil een levendige plek creëren waar hotelgasten en Amsterdammers luxe en 

cultuur vinden.De plannen hiervoor waren er al langer, maar kwamen in een stroomversnelling 

door de coronacrisis. 

 Het Amsterdamse vijfsterrenhotel De L’Europe, dat eigendom is van de familie Heineken, stelt 

ongeveer een kwart van de 111 suites zeker een jaar lang tegen een vergoeding ter beschikking 

aan particulieren, bedrijven en creatieve ondernemers. De coronacrisis, waardoor het hotel voor 

groot deel leegstaat, is volgens managing director Edward Leenders niet de reden om dat te 

doen. Het heeft de plannen wel in een versnelling gebracht. 

Zie volledige artikel in de bijlage 

https://fd.nl/ondernemen/1355274/hotel-de-leurope-verandert-suites-in-woningen-en-kantoren 

 

Relevant voor DMO’s, stadspromotie, gemeente etc.  

Na half jaar COVID-19 vooral veel activiteit in openbaar leven van 
Zeeland 

Data van Google laat zien hoe we ons per provincie verplaatsen sinds de corona-uitbraak. 

Nu we alweer een halfjaar met COVID-19 leven, zijn wij benieuwd hoe anders we ons gedragen. Met data 

van Google Maps krijgen we inzicht in hoe we ons per provincie hebben verplaatst, en hoe anders dat is 

als voor de corona-uitbraak. Buitenhuise activiteiten nemen met name in Zeeland, en daarna in Friesland, 

het meest toe. 

https://pointer.kro-ncrv.nl/artikelen/na-half-jaar-covid-19-vooral-veel-activiteit-in-openbaar-leven-van-

zeeland 
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Onderzoek naar impact coronacrisis op de Europese meetings- en 
congresmarkt 

De strategische alliantie van de nationale congresbureaus van Europa presenteerde onlangs drie 

scenario’s om de impact van de coronacrisis op de Europese meetings- en congresmarkt te meten. Met 

deze analyse, uitgevoerd door Tourism Economics, schetst de alliantie een beeld over de huidige situatie 

en de weg naar herstel. 

https://www.nbtc.nl/nl/home/coronavirus/impact-coronacrisis-op-de-europese-meetings-en-

congresmarkt.htm?utm_source=NBTC+Update&utm_campaign=5779ef2387-

Nieuwsbrief+CC%26PA+week+18_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_0d8aa896fd-

5779ef2387-335214339 

 

NBTC: Monitor impact coronacrisis 

De bezettingsgraden van hotels laten na een aantal weken van herstel weer een daling zien. De 

aangescherpte restricties, vooral in Amsterdam, zullen heir een rol in hebben gespeeld. Ook het bezoek 

aan de website holland.com laat in week 31 voor het eerst in vier weken een daling zien.  

 

Wat weten we nu eigenlijk van het coronavirus en wat betekent dit 
voor evenementen?  

Lowlandsbaas liet onderzoeken of festivals en concerten écht niet kunnen: 'We zijn met z’n allen 

ongelofelijk bang gemaakt' 

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/lowlandsbaas-liet-onderzoeken-of-festivals-en-concerten-echt-niet-

kunnen-we-zijn-met-zn-allen-ong/?fbclid=IwAR0vVY1UtN6uBpM4_X1xbzoJR-

By23kWoK5nRgwWTRw1Xn75xjz-agRSGvo 

Een 85 pagina's tellend wetenschappelijk onderzoeksrapport over hoe festivals en evenementen in de 

huidige situatie op een veilige manier georganiseerd kunnen worden. Niet om snel te scoren, maar om een 

gedegen basis te leggen voor een zuivere discussie en beleidsvorming gebaseerd op wetenschappelijke 

inzichten. 

https://crisislab.nl/wordpress/wp-content/uploads/Wat-is-er-bekend-over-corona-def-24-8-

2020.pdf?fbclid=IwAR1SU-AAqsZB1uc1iaGLnhSi_fgNvEpbkuInxO3aZfgTXRxQmVEgTSG94mI  
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Hotel De L’Europe verandert suites in woningen en kantoren 

Het Amsterdamse vijfsterrenhotel De L’Europe wil een deel van zijn suites voor langere tijd gaan verhuren 

aan particulieren en creatieve ondernemers. 

Het Amsterdamse vijfsterrenhotel De L’Europe wil een deel van zijn suites voor langere tijd gaan verhuren 

aan particulieren en creatieve ondernemers.Foto: Ramon van Flymen voor het FD 

In het kort 

 Luxehotel De L'Europe boort nieuwe inkomsten aan met deeltijd-woningen, werksuites en 

ateliers.Het hotel wil een levendige plek creëren waar hotelgasten en Amsterdammers luxe en 

cultuur vinden.De plannen hiervoor waren er al langer, maar kwamen in een stroomversnelling 

door de coronacrisis. 

 Het Amsterdamse vijfsterrenhotel De L’Europe, dat eigendom is van de familie Heineken, stelt 

ongeveer een kwart van de 111 suites zeker een jaar lang tegen een vergoeding ter beschikking 

aan particulieren, bedrijven en creatieve ondernemers. De coronacrisis, waardoor het hotel voor 

groot deel leegstaat, is volgens managing director Edward Leenders niet de reden om dat te 

doen. Het heeft de plannen wel in een versnelling gebracht. 

 

Het hotel zoekt circa vijftien partijen die in het hotel zullen werken, klanten ontvangen en soms ook wonen. 

Acht daarvan hebben al toegezegd. ‘Het zijn allemaal partijen die iets te maken hebben met Amsterdamse 

luxe’, zegt Leenders. De hoteldirecteur wil een levendige plek creëren voor hotelgasten èn voor 

Amsterdammers, waar ook een balletvoorstelling, kookworkshop of een lezing kan plaatsvinden. 

 

Meer hotels die het moeten hebben van toeristen en reizigers uit het buitenland, hebben nieuwe 

inkomstenbronnen aangeboord. De Amsterdamse hotels CityHub en The Student Hotel en Star Lodge 

Hotel in Utrecht verhuren hun lege kamers bijvoorbeeld voor langere perioden aan studenten. Hotel 

Mercure Amsterdam City heeft, nu de hotelmarkt het moeilijk heeft, dertig kamers verbouwd zodat gasten 

er langer kunnen verblijven en daar ook kunnen koken. 

 

Franse kunstschilder 

De eerste bewoners van ’t Huys, zoals het nieuwe concept wordt genoemd, zijn de Franse kunstschilder 

De Rrusie en Joyce en Dax Roll van designbureau Nicemakers. Daarnaast biedt de vernieuwde vleugel 

onderdak aan de bibliotheek-achtige boekenwinkel Mendo, bloemenatelier The Wunderkammer, 

schoonheidssalon Skins en de Italiaanse trattoria Graziella. 

 

Juridisch is volgens het hotel geen sprake van verhuur, maar van tijdelijk gebruik met een specifiek doel. 

Er is geen huurovereenkomst, maar er wordt wel een vergoeding betaald voor het gebruik. 

 

Wonen met hotelgemakken 

Joyce Roll van ontwerpbureau Nicemakers, dat samen met creatief bureau D/Dock de begane grond van 

hotel De L’Europe heeft vernieuwd en weer zijn historische grandeur heeft teruggegeven, woont sinds 

anderhalve maand met haar man in het hotel. ‘Je krijgt de gemakken van een hotel erbij’, zegt ze 

daarover. ‘Je bed wordt elke dag opgemaakt en je kunt ontbijt bestellen.’ 

 

Luxe hotels in het centrum van Amsterdam hebben veel last van de coronacrisis: toeristen en 

zakenreizigers blijven weg. 

Luxe hotels in het centrum van Amsterdam hebben veel last van de coronacrisis: toeristen en 

zakenreizigers blijven weg.Foto: Ramon van Flymen voor het FD 



 

Leenders, die jarenlang werkte in vijfsterrenhotels over de hele wereld, woont zelf al sinds half maart met 

zijn gezin op zijn werk om het hotel door de coronacrisis te leiden. Hij beaamt dat het luxe hotel in hartje 

Amsterdam daar veel last van heeft. Zeker voor het luxe segment komen nog steeds maar weinig toeristen 

en zakenreizigers naar de hoofdstad. De hotelkamers zijn maar voor een klein deel bezet. 

 

Amsterdamse luxe 

Toch is dit volgens Leenders niet de reden om delen van het hotel voor langere tijd te verhuren. ‘Dit is 

geen paniekvoetbal.' De plannen voor een creatieve broedplek waren er al langer, zegt hij. 

 

De coronacrisis, waardoor gasten wegblijven, heeft het creatieve proces wel versneld. Het concept 't Huys 

met haar nieuwe bewoners en bedrijven zorgt volgens Leenders voor meer beleving voor de gast en 

uiteindelijk kan De L'Europe zich daardoor onderscheiden van andere luxehotels in de stad. ‘Er zit wel een 

commerciële gedachte achter. Dit kan zeker een blijvend model zijn voor de toekomst.’ 

 

 

 

 


