
 

Of (park)eigenaar, exploitant, lid van de Vereniging van 
Eigenaars (VvE) of heeft u plannen om een park te kopen 
of te investeren in uw eigen vakantiepark? 

Bent u recreatie-
ondernemer 
op de Veluwe?

Heeft u financiële hulp nodig en kunt u de volgende vragen met JA beantwoorden? 

  Is uw vakantiepark gelegen in de gemeente Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, 

Epe, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Oldebroek of Putten?

 Gaat u investeren in/ op uw vakantiepark?

 Lukt het niet om (andere) eigenaren mee te krijgen?

 Lukt het niet om voldoende geld bij elkaar te krijgen?

 Denkt u met uw investering de aantrekkelijkheid van uw park en daarmee   

 dus ook de aantrekkingskracht van de Veluwe te vergoten?

 Of wilt u uw vakantiepark verkopen maar lukt dat niet door regelgeving? 

NEEM DAN CONTACT MET ONS! 
Wij kijken graag met u hoe wij u kunnen helpen. 

Met behulp van het OMVV hebben wij de camping 
een enorme upgrade gegeven. Team OMVV is 
deskundig en ze denken echt met je mee. Ik raad het 
iedereen aan om een kop koff ie met ze te drinken.
Rein van Woerden, eigenaar Camping Beloofde Land



CONTACT
Heeft u vragen over wat wij voor u kunnen betekenen 

of denkt u erover om onze hulp in te schakelen? 

Neem dan contact met ons op! Het team OMVV 

gaat graag vrijblijvend met u in gesprek. 

Ron Koopmeiners

Directeur OMVV

E ronkoopmeiners@omvv.nl

T 06 1972 3426

Johan Gielen

Secretaris OMVV

E johangielen@omvv.nl

T 06 1486 7718

GEÏNTERESSEERD? 
Lees dan de mogelijkheden die de Ontwikkelings-

Maatschappij Vitale Vakantieparken (OMVV) voor u 

heeft. Wij hebben financiële middelen beschikbaar voor: 

• het transformeren van vakantieparken; 

• het aankopen van vakantieparken; 

• het investeren van geld (garantie of lening) 

 voor projecten op vakantieparken;  

• het verbeteren van de kwaliteit op vakantieparken; 

• het tijdelijk beheren en weer verkopen van 

 vakantieparken.

WIE ZIJN WIJ? 
De OMVV is een initiatief van de provincie Gelderland 

en tien gemeenten op de Veluwe. Natuurlijk willen wij 

graag dat de Veluwe de mooiste plek voor toerisme en 

recreatie in Nederland blijft. Het doel van de OMVV 

is dan ook om u (financieel) te helpen om de kwaliteit 

op uw vakantiepark te verbeteren. We investeren 

daarmee juist in het recreatief aantrekkelijk houden van 

onze regio. OMVV begrijpt wat recreatieondernemers 

nodig hebben en spreekt tegelijkertijd de taal van 

de overheid. Wij helpen u dan ook graag om uw 

toekomstplan mogelijk te maken. Waar nodig doen wij 

dat samen met u in afstemming met uw gemeente. 

OMVV IN DE PRAKTIJK
De Vereniging van Eigenaars wil de huisjes op 

het vakantiepark verduurzamen zodat ze beter 

verhuurd kunnen worden. De financiering komt 

alleen niet rond. 

Een parkeigenaar wil een aantal kavels van 

derden (terug)kopen om meer grip te krijgen 

op de exploitatie. Om dat te kunnen doen, 

is geld nodig. 

Om de recreatiemogelijkheden op het 

vakantiepark te verbeteren, wil de eigenaar 

investeren in voorzieningen op het park. 

De financiële middelen hiervoor ontbreken. 

De kavels op een vakantiepark zijn onhandig 

ingedeeld. De recreatieondernemer wil de 

structuur van het park veranderen en/of 

uitbreiden en dit combineren met een stuk 

natuurontwikkeling. Dit verbetert de kwaliteit 

en de uitstraling van het park enorm! 

De parkeigenaar wil stoppen met het park 

en/ of het park veranderen van functie.

Vindt u het prettiger om eerst via uw gemeente contact op te nemen? Dan is dat natuurlijk ook mogelijk. 

De coördinator Vitale Vakantieparken van uw gemeente kan u meer vertellen over hoe wij u kunnen helpen. 


