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CONCEPT
Er wordt aan de vakantiegangers de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan een sportinitiatie / activiteit.
Het is de bedoeling dat deelnemers al doende een sport of activiteit kunnen ontdekken en zich ondertussen
samen amuseren. Het aanbod is geschikt voor alle leeftijden, het benodigde materiaal en uitrusting zijn ter
plaatse aanwezig. Er is een instructor die de activiteit begeleidt en de basistechnieken en/of spelregels uitlegt.

DOELGROEPEN
Dit idee richt zich op alle leeftijden en vereist geen basiskennis. Er wordt naar gestreefd dat er ook geen
speciaal niveau van sportiviteit nodig is voor deelname.

VERNIEUWENDE ELEMENTEN
Het aanbod van initiaties is vaak beperkt en geïnteresseerden moeten zelf uitzoeken wat kan en wat
niet kan bij de betrokken clubs of aanbieders. In dit concept wordt een gevarieerd programma aan
mogelijke initiaties en verrassende activiteiten aangeboden.

Noden waarop wordt ingespeeld
Op vakantie ontdekt men graag nieuwe dingen. Tegelijk is men ook op zoek naar zaken die men samen
kan doen: in gezelschap, met groot en klein. Het is niet evident geschikte activiteiten te vinden die
voldoende toegankelijk zijn voor iedereen en die ook een element van ontdekking en verrassing inhouden.

Specificaties voor mogelijke uitwerking
•
•
•

De belangrijkste taken voor de aanbieder van het concept zijn het uitzoeken van de
mogelijkheden, de coördinatie met clubs en verenigingen die de activiteit beoefenen of
aanbieden, het opstellen van een programma en het beheer van inschrijvingen.
De voorkeur gaat naar activiteiten die niet direct leeftijdgebonden zijn en waaraan ouders met hun
kinderen ook samen kunnen meedoen.
Activiteiten die in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld padel tennis, boerengolf, strandhockey,
boogschieten, bubble voetbal, buikdansen, schermen, … Ook kan men denken aan kiten, kitesurfen,
zeilwagenrijden, of sup (stand-up-paddle). Als het minder sportief, maar wel creatief mag: body
percussie, zand- of ijssculpturen maken, graffiti, … Of waarom de gasten niet laten kennismaken met
Vlaamse traditionele sporten die niet meer zo gekend zijn? Denk bijvoorbeeld aan sjoelen, gaaibol,
manchetbaankegelen, paapgooien, paggooien, enz.

•

Liefst is het niet nodig om reeds van voor de vakantie in te schrijven; het programma-aanbod van initiaties
wordt bij aankomst overgemaakt en men kan ter plaatse beslissen waaraan men graag deelneemt.

•
•

Er zijn activiteiten voor buiten en binnen.
De activiteiten hoeven niet noodzakelijk op het domein van het vakantieverblijf te zijn, maar een
gemakkelijke oplossing voor de verplaatsing van en naar de activiteit is aangewezen.

Mogelijke aanbieders / partners
Aanbieders van vakantieverblijven die een zekere ‘kritische massa’ aan gasten ontvangen, zoals
vakantiecentra of campings, kunnen dergelijk concept uitwerken.
Er kan worden samengewerkt met sportcentra en -clubs voor de initiaties in sportactiviteiten. Om een
vereniging te identificeren die traditionele sporten kan aanbieden, kan men contact nemen met VlaS
(Vlaamse Traditionele Sporten vzw: www.vlas.be).
Een partnerschap met bedrijven die professioneel groepsactiviteiten aanbieden kan ook. Zie bijvoorbeeld:
http:// www.outsider.be/ of http://www.outdoorteam.be/.
Wat is de toegevoegde waarde voor de partners-ondernemers?

•
•

Imagoversterkend: dit famielievriendelijk concept heeft vooral een imagoversterkend potentieel,
zowel voor de ondernemers als voor de badplaats meer algemeen.
Klantentevredenheid: een verhoogde klantentevredenheid zal de fidelisering bevorderen en
leidt tot aanbevelingen (o.a. via sociale media).

Hefbomen
Dit is een concept met een groot hefboompotentieel voor het imago van de plaatselijke ondernemersaanbieders toe.

