
VVV Lidmaatschap

oanheakje
aanhaken

SAMENWERKEN  ///  TOEKOMST  ///  
ZICHTBAARHEID  ///  EEN KRACHTIG 
NETWERK  ///  LAAT JEZELF ZIEN

WATERLANDVANFRIESLAND.NL

Nelly Zuidam
de koevoet, 
terdele
" Blij dat we nu zo’n professionele regio-
nale organisatie hebben! Voor ons zijn ze 
een partner in het naar Friesland halen 
en gastvrij ontvangen van onze gasten."

Frank van het Reve
Camping It Soal, 
Workum
" Met Waterland van Friesland is  
er eindelijk een organisatie die  
alle kwaliteiten van de gehele  
regio verbindt en promoot."

Claartje Lunter
it flinkeboskje, 
Hemelum
" Samen dit mooie stukje Friesland naar 
een hoger plan trekken, daar wil je 
toch onderdeel van zijn? De kracht van 
de groep is zoveel sterker dan alleen."

Harold Visser
kootje bij de brug, 
wolsum
" Waterland, de plek waar een toerist 
zich thuis voelt. Uniek, authentiek, 
veelzijdig, gastvrij en gezellig! Dat 
kunnen we met elkaar neerzetten."



takomst
toekomst

Zichtbaarheid
-  Via www.waterlandvanfriesland.nl 

en www.friesland.nl
-  20 VVV locaties: uw folder en aan-

bevelingen van onze medewerkers
-  Uw evenementen op verschillende 

websites, verspreid via de 
weekagenda en regionale kranten 
en zichtbaar op 30 narrow-
castingschermen in de regio

-  Mogelijkheid deelname aan pers-
reizen, instameets en bloggersevents

korting
U ontvangt 10% korting op 
adverteren in de uitingen van 
Waterland van Friesland: 
- 3-jaarlijks een inspiratiekrant 
- Online magazine 
- Jaarlijks inspiratiemagazine 
-  Diverse (online) themacampagnes

een krachtig netwerk
-  Mogelijkheden aanhaken 

arrangementen
-  Inspraak via de ledenvergadering 

over de promotie van onze regio
-  Maandelijks een nieuwsbrief  

van Waterland van Friesland
-  Uitnodigingen voor 

netwerkbijeenkomsten

U bent al lid v.a. € 125,- per jaar.

Klinkt dat goed? 
Word direct lid via  
ondernemen.waterlandvanfriesland.nl
 
Of bel voor meer informatie met  
Sietie Hoekstra van Waterland van 
Friesland: 06 42 49 93 04.

Samen met u willen we  
Waterland van Friesland 
als toeristisch gebied 
toekomstbestendig houden. 
Daarom gaan we bezoekers 
meer redenen geven om naar 
ons gebied te komen. Het op een 
eigentijdse manier vertellen van 
de ‘verhalen’ van Waterland van 
Friesland draagt hier enorm aan 
bij. En als doelgroep vergeten 
we de inwoners van Waterland 
en Friesland niet. Wist u dat de 
meeste vrijetijdsbestedingen 
worden gemaakt door gasten  
die op maximaal 1,5 uur rijden  
van ons gebied wonen?

gearwurkje
samenwerken

Voor Zuidwest Friesland willen we 
meer verschillende bezoekers, die 
vaker komen en langer blijven. 
Dat is goed voor de economie, 
leefomgeving en werkgelegenheid  
in onze regio. En de voorspellingen 
zien er goed uit: de recreatie-  
en toerismesector groeit als  
nooit tevoren. 

Samenwerken is daarom essentieel. 
Het slim, versterkend en wederzijds 
verbinden van ondernemers en 
bezoekers is hiervoor de basis.  
Met de naam Waterland van 
Friesland presenteren we Zuidwest 

Friesland als één toeristische 
bestemming, waarin het water de 
ontwerper is van ons landschap. 

Al 700 ondernemers haakten aan  
bij VVV Waterland van Friesland. 
Samen dragen we bij aan het 
verbeteren van het gastheerschap 
via lokale informatiepunten, het 
ontwikkelen van innovaties, de 
digitalisering en de marketing van 
onze regio. Doet u mee?

Word lid en profiteer van:
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