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In 2021 is er eenmalig onze jaarvergadering vanwege corona gehouden ten 

huize van de voorzitter in Herveld en vervolgens regelmatig is er tel. en pers. 

contact onderhouden met bestuursleden. 

Ook in 2021 hebben we weer te maken gehad met corona en mochten we pas 

10 juni binnen komen in Frankrijk met als gevolg dat onze eerste gasten in de 

Dordogne in mei ook niet mochten komen. We konden ze voor 1 week 

doorboeken naar eind augustus. In juni hebben we in de Dordogne de gasten 

van 2020 kunnen opvangen, hetgeen financieel een aderlating was. E.e.a. liep 

zelfs nog door tot in juli. 

De rest van het seizoen hebben we op een paar weken na een goede bezetting 

gehad in zowel de Dordogne als in de Vendee. In 1 van onze chalets hebben we 

helaas een minder prettige ervaring gehad, de zoon van onze zeer trouw 

komende families is tijdens hun verblijf overleden. 

Wij zelf hebben als bestuur de Campings in voor- en naseizoen ook dit jaar 

wederom bezocht e.e.a. gecontroleerd, zo nodig  reparaties uitgevoerd en 

tekorten aangevuld. Ook met de eigenaren het afgelopen seizoen 

doorgesproken. In de Vendee zijn nieuwe afspraken gemaakt t.a.v. de 

lakenpakketten. Wij hebben de aangeschafte dekbedden overgedragen aan de 

Camping en afgesproken dat m.i.v. 2022 de bedden cpl worden opgemaakt 

voor € 20,00 p. bed rek. gast. Voor de Dordogne is een nieuwe H/L bed besteld 

en zal in april 2022 worden geleverd. Het oude bed is zeker 20 jaar oud en 

kraakt aan alle kanten (motorisch) In de Vendee moesten we 2 nieuwe 

ligbedden aanschaffen i.v.m. diefstal. 

Er zijn wederom diverse advertenties, o.a Picture vakanties, Aangepaste 

vakantie gids geplaatst. Tevens hebben wij op Facebook onze Doelgroepen, ook 

in Belgie benaderd om onze Chalets onder de aandacht te brengen, waarbij  

zelf ook regelmatig een artikel wordt geplaatst over onze openstaande vrije 

weken in Frankrijk  van onze Chalets. De samenwerking met Buitengewoon 

Reizen was ook in 2021 wederom perfect. 

De vooruitzichten voor 2022 zijn weer hoopvol. We hebben 2021 gelukkig toch 

weer kunnen afsluiten met een kleine winst van € 139,00. 

Herveld, maart 2022 


