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De Vereniging Camping Lodge Nederland is een samenwerkingsverband van initiatiefrijke
recreatieondernemers, die op uitnodiging van de plaatselijke Overheid op zoek zijn
gegaan naar product vernieuwende elementen in de verblijfsrecreatie. Na verloop van
tijd hebben zij dit gevonden in de door hen zelf ontwikkelde Camping Lodge ( CL). Een
nieuwe accommodatievorm die uniek is in Nederland.

De gemeente staat positief voor dit nieuwe product, maar voorzag wat problemen i.v.m.
de verdere regelgeving in het kader van het vergunningenstelsel. Toch is in overeen-
stemming met de Gemeente een eerste pilotproject opgezet. Na twee jaar zou dan
bekeken worden of het wenselijk was om dit pilotproject verder uit te bouwen.

De ondernemers, 12 in totaal, zijn achteraf nog meer enthousiast geraakt, gezien de
resultaten van het pilot. Zij hebben de vereniging Camping Lodge Nederland (vCLn)
opgericht. Om te waarborgen dat de Camping Lodge op alle bedrijven een gelijke
uitstraling zal krijgen, zoals een gelijke prijs, inrichting ed. is gekozen voor een strakke
regie.

Om dit verder uit te kunnen bouwen, zowel naar belangstellende ondernemers als richting
de consument, is gestreefd om de onduidelijkheden bij de Gemeente weg te nemen.
Hiertoe heeft de vereniging gemeend Balth. Roessingh van Junction Communication te
vragen om een plan te schrijven over de verdere invulling van de Camping Lodge. Een visie
die antwoord geeft over hoe dit product in de markt te zetten, meerdere ondernemers
buiten Schouwen-Duiveland te kunnen betrekken en met welke criteria.

Balth. heeft van ons een notitie gekregen over het ontstaan en de werkwijze van de
Camping Lodge.  Na twee gesprekken heeft Balth. voor ons een prima verhaal gemaakt,
wat duidelijk aangeeft waar we staan, wat we willen en wat we daarvoor moeten doen.
Het sterke van Balth. is, dat hij in betrekkelijk korte tijd in staat is geweest een plan te
schrijven , waarbij hij zowel vanuit de visie van de ondernemer als die van de potentiële
consument kan denken.

Wij zijn als vCLn zeer tevreden met het plan dat Balth. voor ons heeft gemaakt en
kunnen u adviseren, dat mocht u iemand nodig hebben die voor u eens de dingen op een
rijtje moet zetten -met name op het gebied van marketing- u aan Balth. een prima
persoon heeft die dat op perfecte wijze voor u kan uitwerken.
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