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Het lijkt erop dat veel leden door de corona pandemie een ware winterslaap hielden. Geen gasten,
geen afleiding, tijd om andere dingen te doen. Sommigen vonden dit ‘noflik’, anderen noemden het
‘saai’. Wie definitief stopte, had maar één argument: leeftijd. Men vond het werk te zwaar worden of
wilde kleiner of dichterbij voorzieningen gaan wonen. Reden voor ons om nieuwe leden te zoeken. In
deze Nieuwsbrief vertellen we ondermeer hoe zoiets in zijn werk gaat.

Bestuurswisseling en Ledenvergadering
Als we met een vaccin en de geplande inentingen in 2021 flink onderweg zijn, plannen we een datum
voor de Ledenvergadering 2019-2020 en dan ontvangt u de vergaderstukken. Omdat we van u geen
reactie ontvingen op de voorgestelde bestuurswisseling per januari 2021, is deze inmiddels ingegaan.
De zittende bestuurders voorzitter Jeldou Aukes en secretaris Riemke Zijlstra zijn ‘uit dienst’ en in
hun plaats hebben Alie Rusch en de combi Lutske & Melle Wijma hun taken overgenomen. U wordt
gevaagd dit op de Ledenvergadering formeel te bekrachtigen. Intussen zijn meer kandidaten welkom
die voelen voor het ‘nieuwe élan’ van het bestuur. Het afscheid van de vertrekkers vindt binnenkort
plaats in bestuurskring.
Propaganda en marketing
Waar mogelijk timmert uw vereniging aan de weg. In de december- en straks in de mei-editie van
seniorenblad Plus staat onze advertentie, het ‘zoekertje’ Liefst een B&B thuis bij de Friezen? Kijk op
www.bedenbrochje.nl voor uw favoriete locatie. Fries ontbijt gegarandeerd! Gelukkig hoeven we
als B&B’s niet alles alleen te doen. Merk Fryslân is de regiomarketingorganisatie die in opdracht van
de provincie invulling geeft aan de marketing en promotie voor heel Friesland. Daarvan profiteert alle
toerisme, particulier én zakelijk. Misschien hebt u actrice Tjitske Reidinga in hun ‘beloofcampagne’
op tv gezien? Dat kan vooral binnenlandse toeristen opleveren, die onze contreien weleens willen
leren kennen. Van u horen we daarom graag hoe uw klanten uw B&B hebben gevonden! Dat is voor
ons leidraad om te investeren in veelbelovende manieren van klantenwerving.

Of we veel van buitenlandse gasten gaan merken blijft koffiedik kijken, immers overal wordt men
beperkt door coronamaatregelen. Misschien uit België? Daar heeft Merk Fryslân veel activiteiten
ontplooid. Waardoor het Vlaamse magazine Pasar journaliste Lien Lamar op pad stuurde. Fietsend
langs 7 van de 11 steden bracht zij een ware ode aan het Friese landschap in een 9 pagina’s tellend
artikel. Met een oplage van 30.000 stuks een goeie manier om Friesland bij onze zuiderburen te
promoten! Tenslotte geeft Merk Fryslân leuke tips door aan ‘Reizen Waes’ voor bijzondere plekken,
mensen en belevenissen in onze provincie. U kent wellicht het populaire tv-programma wel. Dit
najaar komt de serie in een Nederlandse versie op de VPRO. U kunt zelf ook tips doorgeven via
tips@reizenwaes.be. Hoe leuk zou het zijn als uw B&B en regio dan in beeld komt!
Ledenwerving
De eerste serie B&B’s die we benaderden, noemden zich bêd & brochje. Dat schept alvast een band!
Zoals eerder gezegd: velen hadden sympathie voor de vereniging, maar waren al aangesloten bij een
andere club. De tweede serie waren nieuwe, beginnende B&B’s . Ook hen werd een plekje op de site
toegezegd, eigen materialen met logo (bord/vlag en servetjes) en zichtbaarheid op de toeristische
markt. Leden krijgen bij ons ook de service van infovoorziening en belangenbehartiging bij wettelijke
veranderingen. Wij - en u - zochten intussen op gemeentepagina’s wie een omgevingsvergunning
voor een B&B aanvroeg. De derde serie waren ‘alle’ op internet te vinden B&B’s in Friesland.
Wat dit ‘opsmyt’? Naast gemopper van ex-leden die dachten dat we er een stokoude administratie
op nahielden ook geïnteresseerden. We mochten inmiddels 4 nieuwe leden bijschrijven, een goed
begin. De ‘nieuwe’ folder van 2020 blijft geldig. Geen een inlegvel voor vertrokken en nieuwe leden,
maar een fraaie, groene folder met mailadres waarop alles per dag bijgewerkt is.
Tenslotte de hamvraag waarom we zo nodig willen groeien. Als grote speler op de markt van wat de
‘gastvrijheidseconomie’ wordt genoemd, kunnen we invloed op het toerismebeleid uitoefenen. We
zullen daarbij inzetten op het Frysk eigene en onze fiere volksaard. De familie De Jong (B&B Ex Mare)
die helaas stopte, formuleerde het zo: Dat was wat onze gasten vaak verraste, de gastvrijheid en
warmte, de gulheid en hartelijkheid die ze hier in het Friese mochten ondervinden. Een van hun
gasten noemde het zelfs ‘Thuiskomen in een vreemd land’. Een mooi motto!
Lid-werft-lid
Trouwens, vergeet ook uzelf niet! U bent onze beste reclame met een aangenaam verblijf voor uw
gasten, uiteraard met tips voor uitjes in de buurt. Nu uit onderzoek blijkt dat mensen meer op zoek
zijn naar ‘het onbekende’, de beleving en de authenticiteit, hebben (Friese) B&B’s als het ware goud
in handen. We hopen u meer te kunnen betrekken bij onze plannen. Zoals ons jubileum! In 2023 al
bestaan we op de kop af 50 jaar. Een halve eeuw Friese gastvrijheid, ‘thuis bij de Friezen’! Uiteraard
gáán we voor de volgende 50 jaar, maar tot die tijd hopen we met uw hulp flink te groeien.
Hoe? Bijvoorbeeld door omwonenden en nieuwelingen naar ‘open dagen’ te lokken, rechtstreeks en
via de lokale pers. Uw enthousiasme en hun nieuwsgierigheid werken inspirerend en aanstekelijk.
Daarnaast zoeken wij naar een (gesubsidieerde) beloning voor leden die nieuwelingen werven. Iets
waarmee uw gast een selfie met uw B&B op social media zoals Facebook zet. De gast doet het werk
en u doet én krijgt de zo belangrijke promotie. En daardoor klanten, die de Friese beleving zoeken.

Missie
Tja, een motto voor het Waar Staan Wij Voor, daar moet de Ledenvergadering het over eens zijn.
Ons plan om uitspraken in het bestuur ‘voor te koken’ viel in duigen. Een discussie mochten we niet
live houden terwijl voor zoiets ook lichaamstaal onmisbaar is. Ergo: er is niets nieuws te melden over
een stellingname waarover u zich zou kunnen buigen. Het komt er dus op neer dat het nieuws van u
moet komen. Daarom zijn enkele leden gebeld met de vraag: Hoe komt uw B&B door de tijd heen?
Leden aan het woord
* De familie Spijker uit Moddergat had het aardig druk tot zeker november vorig jaar. Meestal met
‘last minute’ boekingen, want wandelaars en fietsers kijken eerst het weer even aan. In januari was
het alweer raak en er is zelfs al een septemberboeking gedaan. Wat wil je: Wadopera Peter Grimes
komt buitendijks - en dat Waddengebied is precies wat deze B&B kenmerkt.
* Wendy en Peter Dijkstra uit Burgum zijn nieuw bij de Feriening. Meteen deze winter was het flink
bezet bij hen, soms wel een week achtereen. Immers, wie op Google ‘kamer + jacuzzi’ intikt, krijgt
o.a. hun adres. Wendy serveert een ‘minibar-ontbijt’: behalve koffie, thee en een eierkoker op de
kamer, kunnen gasten hun brochje gebruiken wanneer het hen uitkomt.
* Mevrouw Ybema van It Bûthús in Ferwoude blijft nog even dicht. Dat was ze ’s winters toch al, dan
is het te fris voor gasten in het bûthús. Ze wordt wel regelmatig gebeld, maar omdat de heer des
huizes ziek is geweest, blijft ze liefst nog ‘een paar maanden’ voorzichtig. Het moet dus echt heel leuk
zijn wil ze weer opengaan!
* Jellie Zijlstra van Lyklemastate zit middenin een verbouwing: er komt een badkamer bij een van de
gastenkamers. Hun onderkomens zijn in trek bij o.a. kitesurfers. Het IJsselmeer is in Nijemirdum dan
ook om-de-hoek! Na een leeggelopen voorseizoen was de zomer meer dan bezet. Veel mensen uit
eigen land zagen toen voor het eerst Friesland.
Website
Het nieuwe seizoen nadert. Enkele leden op de website laten nog de versie van 4 postzegelplaatjes
van hun B&B zien in plaats van de huidige 10 grotere die als ‘diashow’ draaien. Het belang van een
moderne presentatie is groot, dus wacht niet te lang met aanpassen! Ons aanbod: schakel ons in - of
uw familie of buren - om uw B&B te fotograferen. Tien fotootjes van uw huis, de B&B afdeling(en) en
de bijzonderheden van uw omgeving (de karakteristieken) zijn zó gemaakt en wij zorgen voor een
fraaie presentatie van uw B&B op de website. Misschien kan uw beschrijving nog wervender worden
verwoord. En laat weten of u met uw B&B een maand ‘Yn it sintsje’ wil staan. Dat is extra reclame!
De pageviews (het aantal bezoekers dat een overnachting zoekt en virtueel langs de locaties gaat)
over het laatste halfjaar leek ons te weinigzeggend om te volgen: het land zat immers op slot.
We gaan er vanuit dat we in het seizoen 2021 weer veel boekingen tegemoet kunnen zien. Dat
moeten we met onze feriening zien waar te maken.
U een gezond seizoen toegewenst, in fysiek en toeristisch opzicht!

Met hartelijke groeten van uw bestuur,
Baukje Miedema, Alie Rusch, Dieuwke Visser
en Melle & Lutske Wijma

