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KRONIEK VAN EEN LOOPBAAN 

 

Optekening van ervaringen uit het werkzame leven 

van een doorsnee Nederlander in de vorige eeuw. 

Er zijn boekjes van de verschillende onderdelen 

verschenen. Dit is no.5 in de serie. 

 

1. Militaire dienst Den Haag : “Dagboek van een 

dienstplichtige” 

2. Reclamebureau De Zuil Enschede: “Revolutie 

in de fotografie” 

3. Textielfabriek Spanjaard Borne : “De fameuze 

ster uit Twente” 

4. Verzendhuizen Boers Tubbergen en Kuipers 

TWI Hengelo : “Zegeltjes sparen” 

5. ProvincialE VVV Overijssel Almelo : “De VVV 

gaat nooit verloren” 

6. Gewest Twente Enschede : “Een Provincie 

Twente ?” 

7. Euregio Enschede / Gronau :  “Europa voor de 

eigen huisdeur” 
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1. VOORWOORD 

De VVV gaat nooit verloren….  

VVV - Toeristische informatie :   
Vertier Voor Vrijwilligers / Voorgoed Verdwenen Vesting ? 
 

Vanaf 1900 was het synoniem voor toeristische informatie : de VVV. 

Overal in het land en in elk zichzelf respecterende plaats was er wel 

een VVV te vinden. Een toeristisch informatiepunt en een centraal 

punt waar de toeristische activiteiten van de gemeente werden 

ontwikkeld en uitgevoerd. 

Op het hoogtepunt waren er meer dan 400 VVV’s in Nederland. 

Jarenlang is getracht de werking van de VVV’s te stroomlijnen, aan te 

passen en te professionaliseren. Dat is helaas niet steeds gelukt. De 

regionale-, provinciale VVV’s  verdwenen en zelfs de landelijke 

koepel ANVV heeft er de brui aan gegeven . Op dit moment is er 

enkel een VVV stichting die de licentie van het logo en de kadobon 

beheert. VVV heet nu vaak  “Toeristisch bureau“. Woelige jaren in 

VVV-wereld liggen achter ons. Een wereld  met vele kikkers in een 

rijdende kruiwagen die regelmatig  - en vaak voorgoed - uit de bak 

sprongen wanneer er landelijk gewerkt moest worden. De vergaande 

digitalisering en grote toegankelijkheid van de informatie 

decimeerde de functie van de VVV. De functie van gastvrije 

‘ontvangstkamer’ in eigen gemeente voor  de toerist, bleef bestaan.  

In de jaren zeventig van de vorige eeuw mocht ik een bescheiden rol 

spelen in dit wereldje. Veel herinneringen zijn me bijgebleven en zijn 

hierbij opgetekend. 
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2. HOE HET BEGON 

Toen ruim honderdvijftig jaar geleden het toerisme in Nederland begon op te 

komen ontstonden koepelorganisaties voor het behartigen van he belang van 

groeperingen die zich bezighielden met toerisme en recreatie. Een er van was 

bijvoorbeeld de ANWB die in 1883 werd opgericht als “ Algemene 

Wielrijdersbond”  

 

In 1926 opende Prins Hendrik officieel het ANWB uitzichtpunt Oriënteertafel Kuiperberg Ootmarsum  

 

De ANWB hield zich honderd jaar geleden al bezig met toerisme. 
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In de vele toeristische plaatsen in Nederland besefte de lokale middenstand 

dat het bundelen van krachten heel lucratief kon zijn. Gemeenschappelijke 

werving voor eigen plaats kwam massaal op. Het was Valkenburg die in 1885 

als eerste een VVV oprichtte. Andere gemeenten volgden zoals Maastricht, 

Amsterdam, Middelburg, Nijmegen en Zwolle. Na 1800 onderhielden de de 

postkoetsen een verbindingnetwerk en daarna volgde het personenvervoer 

waardoor het toerisme op gang kwam.  

 

Voornamelijk zandwegen in de provincie 

    

        VVV Zwolle in 1937                                          Hotel in Ootmarsum 
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In 1896 zag een overkoepelende organisatie voor de VVV’s  het levenslicht, die 

in de twintigste eeuw onder de naam ANVV - Algemene Nederlandse 

vereniging van VVV’s - landelijk de toon moest gaan zetten voor een 

eigentijdse aanpak van de VVV-organisatie.        

   

Werving over de grenzen heen 

Vele zaken werden in de loop der jaren op de rit gezet maar de grote slag naar 

een sterke samenhangende club is nooit gemaakt. Het grote individualisme 

van de lokale VVV’s en het gebrek aan geld stond te vaak in de weg.  Het was 

bijna honderd jaar aanmodderen tussen de landelijke koepel en de lokale 

VVV’s en de destijds ontstane Provinciale- en Streek VVV ’s . Er waren 

verschillende initiatieven voor het landelijk organiseren van verschillende 

activiteiten. Er kwam een VVV-CD (Centrale Documentatie) waar in grote 

mappen alle toeristische gegevens van alle VVV’s waren vastgelegd, er kwam 

een LID, een Logies Informatie Dienst, de VVV Kadobon ontstond op initiatief 

van VVV directeur Wilmink VVV Hengelo, er kwam een aparte vereniging van 

VVV directeuren, zelfs een Europese club van VVV’s werd opgericht door Jaap 

Vet, directeur VVV Arnhem, een gemeenschappelijk logo werd afgesproken, 

scholingen voor VVV informatrices werd georganiseerd etc. 
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Maar steeds door de jaren heen bleef de VVV steeds een meer lokale 

aangelegenheid met een personele bezetting met een directeur en vele 

vrijwilligers, die door de eigen gemeente werd gefinancierd. Hierdoor werd de 

VVV een club van en voor de eigen gemeente, voor eigen bewoners, voor de 

eigen horeca en het eigen bedrijfsleven. Het werd een instelling die 

bekendheid en welvaart die het toerisme bracht direct voor eigen omgeving. 

Daardoor waren er ook steeds gemakkelijk vrijwilligers te vinden die zich voor 

eigen gemeente wilde inzetten. Landelijk werd het een uitgebreide club van 

meer dan duizend vrijwilligers die aangestuurd werden door de lokale VVV 

directeur. Een directeur, die binnen de samenwerking met de ANVV steeds 

weer geconfronteerd werd met initiatieven het geheel te professionaliseren, te 

automatiseren en te vernieuwen. Deze activiteiten kwamen lokaal steeds op 

het tweede plan. De ANVV organiseerde voor elk initiatief bijeenkomsten, 

workshops en vergaderingen. Dit soort landelijke bijeenkomsten zagen er dan 

ook vaak uit als een Poolse landdag. Ik herinner me een bijeenkomst in 

Apeldoorn waar de zaal vol zat met fanatieke VVV directeuren, bestuursleden, 

informatrices  en  vrijwilligers, waar voorstellen van het ANVV bestuur  - onder 

leiding van Jonkheer Six - met luid protest regelmatig de grond in werden 

geboord. 
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3. DE STRUCTUUR DOOR DE JAREN HEEN 

De VVV bestond dus lokaal uit vele ‘Einzelgänger’ die een sturing van bovenaf 

te weinig toelieten, maar gelijktijdig zelf wel fanatiek bezig waren met het vak 

toeristische informatie. Toerisme als economische motor werd gelukkig door 

de politiek steeds serieuzer genomen. Verschillende staatssecretarissen 

hebben zich hiervoor ingezet : van Zeil en Ybema namen belangrijke 

beslissingen. Toch kalft de landelijke koepel van de VVV af. De lokale VVV’s 

gaan hun eigen weg en maken minder gebruik van de  landelijk aangeboden 

diensten. De naam VVV verdwijnt steeds meer en de term ‘Bureau voor 

toerisme  …….”  vindt steeds meer toepassing. De buitenlandpromotie van de 

ANVV werd ondergebracht bij het NBT -Nationaal Bureau voor Toerisme-  en 

kreeg een belangrijk budget mee. In 2000 gaan de ANVV en het NBT op in één 

organisatie. Provinciale- en Streek VVV’s worden opgeheven en uiteindelijk 

legt ook de ANVV het loodje. Van de landelijke VVV organisatie bestaat enkel 

nog een B.V. met de website www.vvv.nl  deze beheert enkel nog de licentie 

van het logo en de landelijke VVV-bon. De VVV blijft daarmee een lokale 

aangelegenheid in vele verschillende verschijnings- en organisatievormen 

zonder een directe  inhoudelijke landelijke sturing. VVV = Vertier voor vele 

vrijwilligers…. 

 

 

http://www.vvv.nl/
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4. DE VVV IN OVERIJSSEL 

Toerisme in Overijssel kwam na 1847 op gang door onder andere de 

mooie reisverhalen van Harm Boom, toeristisch journalist van de                           

“ Overijsselsche en Zwolsche Courant” en door de reisboeken van 

Jacob van Lennep en Karel van Hoogendorp. Deze laatsten maakten 

een voetreis door heel Nederland in 1823. 

      

Van Lennep en Hoogendorp in Overijssel                                     Oveijssel promotie in 1938 

  

      Provinciaal beleid in 1955                                    De groene zones van Overijssel 
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Deze twee verplaatsten zich ook met de lokale vervoersmiddelen van 

die tijd : per koets en per  boot. Vanaf de heidevelden in Drenthe 

trokken ze ook door Overijssel en achter Oldenzaal en Ootmarsum 

gingen ze zelfs over de grens naar Bentheim en bezochten daar het 

casino in het Kurhaus. Met de toename van de welvaart en de 

mobiliteit kwam het toerisme goed op gang. Er werden rond 1900 

rails aangelegd voor regionale stoomtrammen, er kwam vervoer met 

autobussen en natuurlijk “Den Automobiel” voor iedereen deed zijn 

intrede, ook in Overijssel. 

 

  

   Ootmarsum gids 1939                                                   Station Denekamp  

De VVV Kampen en Zwolle werden opgericht in 1893. Ootmarsum en 

Denekamp in 1901, Hengelo en Enschede in 1930. In 1940 zetelde de 

Provinciale VVV Overijssel in Enschede en in 1947 in Zwolle.  

Het was in 1971, toen vanuit Zwolle de Provinciale VVV Overijssel 

gehuisvest aan de Oude Markt 18  en stond onder leiding van 

Norbert Enschot.  
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De organisatie werd overgebracht naar Almelo waar in 1965 de 

Streek VVV Twente al was gevestigd. Beide organisaties werden 

ondergebracht in het kantoor van de VVV Almelo aan De Werf no.1. 

Benno Oomens werd directeur van alle drie organisaties met Koos 

Smit als adjunct-directeur. De VVV- wereld zat in die tijd in een zware 

reorganisatie en het was bijzonder moedig van de heren de 

voorliggende taken op zich te nemen. Provinciaal moest een soort 

VVV reisbureau worden opgetuigd, de Streek VVV moest een berg 

aan toeristisch informatie uit gaan brengen zoals gidsen voor 

vakantie en vrije tijd en veel kranten zoals ‘Toer-is-mee’ etc. Daar 

bovenop kwam nog de lokale VVV Almelo die gemoderniseerd moest 

worden en waarvoor ze ter gelegenheid van haar 50 jarige bestaan 

een groots stadsfeest moesten gaan organiseren. Reden genoeg om 

een eigen PR-man in dienst te nemen. Ik solliciteerde vanuit een 

weggevallen marketing-functie bij een Hengelo’s Verzendhuis en viel 

gelijk midden in een club met veel verplichtingen, bergen ambities 

en weinig geld.  

  

Annette Eijkemans PR manager VVV Overijssel, De Werf 1 Almelo..                             

Als opvolger van Annette Eijkemans mocht ik aan de slag. Annette 

Eijkemans vertrok naar het VVV hoofdkantoor ANVV en werd daar na 

enige tijd directeur. 
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5. WERKEN VANUIT ALMELO 

              

 

Het kantoor in Almelo aan De Werf 1. 

Het kantoor aan De Werf 1 in Almelo was een aftands kantoor-

gebouwtje met een publieksfunctie. Een tweedehands stalen 

schrijfbureau werd er in de kantoorruimte bijgesleept en met z’n 

vieren zaten we gezellig in één ruimte. 

     

VVV kantoor De Werf Almelo : vlnr Ko Smit-adjunct, Pauline Engelsman dir. secr. en  Benno 

Oomens dir. Rechts : PR afdeling Rob Meijer. 

Taakomschrijving was er niet : de praktijk dicteerde de 

werkzaamheden. Niet alleen het bureauwerk moest gedaan worden 

voor de Provinciale VVV, de Streek VVV Twente en de VVV Almelo, 

maar ik moest ook op pad.  



 
13 

 

In de praktijk betekende dat : talloze vergaderingen bezoeken, PR 

gesprekken voeren, advertenties werven, massa’s drukwerk maken, 

op beurzen staan, rondleidingen begeleiden, invallen bij de 

boekingscentrale. Dus elke vijf minuten iets anders en dus een 

hectisch bestaan.  Een PR budget was er practisch niet, dus  op pad 

met een koffer vol werklust. 

 

 

De vergaderingenreeks liep sterk uiteen. Veel bijeenkomsten met het 

Nationaal Bureau voor Toerisme in Den Haag,, de reguliere 

werkvergaderingen in Arnhem van het samenwerkingsverband 

Gelderland en Overijssel “De mooie achtertuin van het volle westen” 

met Jaap van Dalsen VVV Gelderland, Thijs Geurts Streek VVV 

Midden Veluwe, Carel Swaan Streek VVV Achterhoek, Gerard 

Haverkort Streek VVV Salland.   



 
14 

 

 

Gelders-Overijsselse VVV vergaderingen in Hotel Haarhuis Arnhem 

Verder waren er werkvergaderingen met de directeuren van de 

Streek VVV Twente met o.a. Henk Bulten Enschede, Bert Hengeveld 

Hengelo en de directeuren van de lokale VVV’s en daarnaast voor de 

Almelo promotie overleg met de gemeente Almelo met 

burgemeester Schneiders en de welbekende heren voorlichters Jan 

Manger en Frans Bakker.  

  

                                     Almelo promotie. 
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Besloten was dat de provinciale VVV Overijssel zich ook op de grote 

beurzen moest presenteren. In 1980 toerde ik met de grote Opel 

bestel van de VVV, volgeladen met folders en brochures in mijn 

eentje naar de ITB in Berlijn. De muur was nog niet gevallen en het 

ritje voerde dus door de DDR waar het streng verboden was te 

stoppen of van de hoofdweg af te wijken. In Berlijn in de gigantische 

hallen de materialen naar de gemeenschappelijke NBT stand gezeuld 

en het hotel opgezocht. Want ook de bezetting van de stand hoorde 

bij een PR man…. 

 

 

De Holland presentatie op de ITB in Berlijn 
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In die tijd had je in het speelveld voor de PR, reclame en werving, 

niet zoveel mogelijkheden als nu. Het was een andere wereld. 

Landelijk probeerde je met advertenties in de grote bladen artikelen 

te krijgen en plaatste beperkt advertenties.Free publicity was het 

toverwoord. 

Radio en TV werden benaderd om je eigen input te krijgen bij de 

toeristische programma’s, regionaal werden toeristische kranten 

verspreid en voor de toerist was er van elke gemeente, elke attractie, 

elk evenement, elk hotel wel een foldertje beschikbaar. 

      

Duizenden kranten voor het inkomend toerisme in het seizoen 

 

Dus niks even op internet of ‘Googelen’ of downloaden. Alle VVV 

kantoren hadden volle wanden met folders, stapels met brochures 

en informatiegidsen. Iedere gerespecteerde lokale VVV moest 

natuurlijk ook z’n eigen toeristische gids hebben. Dat begon al in de 

jaren 30 van de vorige eeuw. Een mooi voorbeeld is de toeristische 

gids van Ootmarsum die al 1939 werd uitgebracht. 
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Als een eigentijds vervolg daarop namen we in Almelo het landelijke 

advies over om jaarlijks regionale gidsen te maken van de 

toeristische inventaris en evenementen in eigen werkgebied.       

“Gids voor vakantie en vrije tijd” werd de titel. De Twentse editie 

moest ik opzetten en een budget was er praktisch niet. Advertenties 

moesten de kosten dekken. Dus op pad. Alle hotels, restaurants, 

bungalowparken, campings in Twente werden bezocht en ik maakte 

naast het boeken van de advertentie tegelijk foto’s. We waren de 

eerste in 1977 met zo’n gids die in z’n ruwe vorm tot op de dag van 

vandaag nog bestaan. 

   

Landelijk systeem voor VVV Gids voor vakantie en vrije tijd 

Elke  gemeente in Twente maakte z’n eigen folder, flyer of brochure. 

Omdat allemaal een beetje overzichtelijker te maken ontwierp ik 

voor alle gemeenten een standaardfolder op 10 x 20 cm formaat met 

eenzelfde lay out op de voorkant. Dit keurig in een standaard bij alle 

VVV’s en hotels gaf een rustig en overzichtelijk beeld. 
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Bekend maken van evenementen onder het hoofdstuk “Wat is er te 

doen in de regio ?” werd geregeld door het  samenbundelen en 

publiceren van de evenementen in het blad “Uit in Twente”. We 

moderniseerden het blad, lieten het in kleur drukken met in het hart 

een poster met alle evenementen, zodat deze op verschillende 

locaties kon worden opgehangen. 

 

De VVV agenda voor Twente kreeg een nieuw gezicht 
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Met de auto Twente en het buurland verkennen kon met de nieuwe 

folder waarvoor ik Bugatti had weten te strikken. 

 

Voor de wat meer serieuze toeristen stelde ik het “Reisboek voor 

Overijssel” samen. Een handig pocketboekje dat in geen enkele 

reistas mocht ontbreken. Een stevige klus omdat elke VVV zich zou 

moeten kunnen vinden in de vermelde gegevens. Door de plaatsing 

van advertentiepagina’s konden de drukkosten worden betaald en 

werd de gids door de lokale VVV’s en boekhandels verkocht. 

                 

   Eerste uitgave 1949               Reisboek Overijssel uit 1982 
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Promotiemateriaal in de campagne “ De mooie achtertuin van het volle westen..” 

De samenwerking van de Provinciale VVV’s Gelderland en Overijssel 

werd intensiever. Maandelijks overleg was nodig omdat er een 

promotieprogramma uitgewerkt moest worden. Kantoor Provinciale 

VVV Gelderland in Arnhem had een uitgebreid personeelsbestand 

met voorlichters en een marketing afdeling.  

 

Delegatie VVV Gelderland, o.a. Hans Linthorst Homan, Liduine Hoyink 
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Jaap van Dalsen, de adjunct directeur Gelderland, had overal zijn 

voelhoorns en zette een reeks aan activiteiten op de rails. 

Staatssecretaris EZ, Piet van Zeil zorgde in 1978 voor een extra 

budget voor de Gelders-Overijsselse samenwerking en een 

campagne met als titel “Gelderland & Overijssel : De mooie 

achtertuin van het volle westen” werd opgezet. Met name werd een 

campagne voor een betere bezetting van de vergader- en 

congresaccommodatie nuttig geacht.   
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Een speciale hobby was “Free & Easy” een promotieprogramma in 

het buitenland voor het fietsen en wandelen in de beide provincies. 

Samenbundeling van routes, samenwerking met de ANWB, 

ontwerpen van arrangementen en PR, veel PR. Tot in Noord Europa 

waarbij ik zelfs folders maakte voor de Scandinavische markt.  

 

 

  

In gesprek met Harry Woning, auteur van vele toeristische publicaties. 
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Dat we als organisatie zelf de folders maakten was natuurlijk een 

bijzonder gegeven. Niks dure bureau’s inhuren, geen kostbare 

ontwerpers opdrachten geven maar de eigen PR-man de teksten 

laten schrijven, zelf de lay out laten maken, het geheel in eigen 

opdracht laten drukken en zelf zorgen voor de verspreiding.             

Dat teksten schrijven ging gemakkelijk omdat je toch bij alle 

vergaderingen aanwezig was, maar de lay out was weer een heel 

ander verhaal. Dus niks digitaal. Zelf de foto’s maken, met plakletters 

de vormgeving in elkaar zetten en dan samen met de lithograaf een 

origineel aanleveren dat op film werd gezet voor de offsetpers in 

vierkleurendruk : daar kwam geen beeldscherm aan te pas. 

 Een hele trits aan drukwerk….. 

 

Doordat de provinciale VVV’s meer en meer gingen functioneren als 

een binnenlands reisbureau ontstonden er VVV boekingsbureau’s en 

werden arrangementen aangeboden. Fiets- en wandelvakanties 
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waren hierbij wel de hoofdmoot. In alle bestaande uitgaven werden 

de arrangementen vermeld en de omzet in Almelo maakte een  

 

belangrijk deel uit van de inkomsten. Een bestsellers waren de 

fietsvakanties in Twente. Die deden het ook goed op de buitenlandse 

markt. De Twentse watermolentocht en de Saksische 

boerderijentocht waren toppers. Maar liefst 6 dagen en vijf 

overnachtingen vol pension in verschillende hotels voor totaal 

Hfl.199,- per persoon. Koffertransport van hotel naar hotel was dus 

inclusief in zo’n arrangement , want zo’n grote koffer neem je niet 

mee achter op de fiets. Dus voor het rondbrengen van de koffers 

moest dan ook al het VVV personeel aan de bak. De gasten konden 

onbezorgd fietsen of wandelen volgens een vaste route en elke 

avond aankomen in een ander hotel waar de koffer klaarstaat. De 

route in Twente begon vaak in Postiljon Hotel Hengelo en 
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overnachtingen waren er o.a. in Jachtlust in Hertme, De Zon in 

Oldenzaal, Wapen van Ootmarsum en Hotel Tubbergen. In topweken 

waren er wel 50 deelnemers onderweg en dan had je maar goed op 

te letten of je de goeie koffer bij het goeie hotel ophaalde en bracht. 

Dat was een hele klus. Ook ik reed regelmatig met een VW busje 

(ook in de weekends) en natuurlijk kwam het wel eens voor dat er 

wel een koffer bij het verkeerde hotel werden afgeleverd…. 

 

De promotie van de eigen regio in het buitenland was in goeie 

handen bij het NBT Nationaal Bureau voor Toerisme. Middelen 

werden nationaal vrijgemaakt maar de lokale bureau’s moesten wel 

het product leveren, de response verzorgen en de uitvoering 

realiseren. Regelmatig werden groepen journalisten uitgenodigd en 

menige toeristische journalist kon dan  een arrangement zelf 

beleven.  Vaste prik was, dat één keer per jaar de journalisten van de 

grootste toeristische bladen werden uitgenodigd voor een promotie-
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reis waarbij de grootste attracties in het werkgebied werden 

bezocht. In Twente was het dan natuurlijk fietsen / wandelen en een 

autotour en steevast kwam daar dan als attractie het klootschieten 

voorbij en kwamen er de vele streekproducten op de plank. 

 

De te verkopen producten 

   

 Klootschieten en midwinterhoornblazen als attractie 

   

Twentse producten 
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In 1979 stapte ik uit het VVV wereldje en ging een avontuur aan bij 

het toen door de Twentse gemeenten ingestelde “ Gewest Twente”. 

In een kantoor aan de M.H.Tromplaan in Enschede zetelde een 

nieuwe bestuurslaag voor Twente die bestond uit een samenvoeging 

van verschillende gemeentelijke samenwerkingsverbanden.  

 

Een organisatie van 70 man die de afdelingen economie, milieu, 

Euregio recreatie, vuilverwerking bemanden en daarboven een 

Gewestraad met mr. Ph.Houben als voorzitter. Zo’n nieuwe club 

heeft natuurlijk goeie communicatie nodig en daarom moest de 

afdeling voorlichting van Wim van Geffen uitgebreid worden met een 

junior. Ondertussen hield ik natuurlijk het VVV wereldje in de gaten. 

De ene na de andere fusie volgde zich op. De provinciale VVV’;s 

Gelderland werden opgeheven en omgevormd tot het GOBT : het 

Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme met als vestigingsplaats 

Deventer. Marc Den Hertog was de directeur en moest de VVV in die 

fase ook door zwaar weer loodsen. Het GOBT werd in 2011  

opgeheven. 

 

 
Directeur VVV Enschede, Heupers 
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Afscheid bij de Provinciale VVV Overijssel in Almelo waar het VVV bestuur Ootmarsum ook aanwezig 

was : Toon Heupink voorzitter, Jan Florijn pnningmeester en Herman Veelers directeur. Op de 

achtergrond de opvolger : Rinus Jagers op Akkerhuis. 

Van het VVV gebouw aan De Werf 1 in Almelo is op dit moment niets 

meer terug te vinden. Het hele stadsdeel is vernieuwd en een fraaie 

winkelpassage komt uit op de plek waar zich eens het centrale 

stuurpunt voor de toeristische werving van Overijssel onderdak had. 

 Passage Almelo 
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Gelijktijdig met het werk in Almelo mocht ik ook secretaris zijn van 

de VVV Ootmarsum, maar dat was onbetaald werk. Het sloot toch 

mooi aan en 13 jaar lang mocht ik ook het ‘Stadje dat zo enig en 

anders is’ op de kaart zetten. Nieuwe logo’s een Glossy, maar ook 

evenementen, zoals het 90 jarige bestaan. Dat werd groots gevierd. 

   

Illustraties van Ben Griepink en een ’Glossy’ . 

Die functie in het bestuur van een plaatselijke VVV zorgde er 

natuurlijk wel voor dat je feeling met de dagelijkse praktijk bleef 

houden. De antenne voor een balans tussen de commerciële 

drijfveer van de horeca en de ‘rondom sfeer’ die in het bijzonder een 

kleine plaats door de eigen inwoners vorm krijgt, is heel belangrijk. 

Vrijwilligerswerk maar ook het gevoel gastheer of gastvrouw te zijn 

in eigen omgeving hoort bij een totaalbeeld waar de toerist mee te 

maken krijgt.  
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Daarom werd het ook belangrijk gevonden het 90 jarige jubileum van 

de VVV Ootmarsum in 1991 aan te grijpen om alle inwoners van het 

stadje te bedanken voor hun medewerking en spontaniteit bij het 

functioneren van het toerisme in eigen omgeving. Dat bedanken 

bestond uit een gratis picknick mandje, af te halen bij het VVV 

kantoor in het centrum, met daarbij een wandelroute naar het 

uitzichtpunt ANWB Oriënteertafel op de Kuiperberg. We hebben het 

geweten. Van de 4200 inwoners kwamen er maar liefst 2800 hun 

mandje ophalen. Het bonte programma op een aangekleed 

feestterrein op de flanken van de Kuiperberg kan zich menige 

Ootmarsummer nog goed herinneren.  

Dit evenement was er het levende bewijs van hoe ingewikkeld het in 

de praktijk is een centraal netwerk over die grote club van 

Nederlandse VVV’s te gooien en de structuur van bovenaf te willen 

dirigeren.  
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6. NAREDE 

Dat er van een nationaal toeristisch VVV-netwerk niet meer is 

overgebleven dan een logo is bijzonder jammer.  

Een vrijwilliger heeft als motief gezellig bezig te zijn, in eigen groep 

gewaardeerd te worden en werkt er naar toe positief aangesproken 

te worden op zijn/haar  inzet voor de eigen omgeving. 

Beroepskrachten (moeten) verder kijken en soms over eigen 

schaduw heen springen bij het plannen maken, maar elke organisatie 

heeft ‘handjes’ nodig en als er niets uitgevoerd wordt, kun je ook nog 

zulke mooie plannen hebben, maar wanneer deze niet worden 

gerealiseerd ontstaan frustraties. Er ontstond in VVV-wereld een 

onderlinge competitie en de buurgemeente werd daardoor vaak als 

concurrent gezien. Ik herinner me nog dat in mijn woonplaats voor 

de jaarlijkse fietsvierdaagse affiches overal werden opgehangen. 

Toen de VVV van de buurgemeente voor haar fietsevenement hun 

affiches op de bomen aan de toegangswegen van onze gemeente 

vastspijkerden, onze vrijwilligers in het geweer kwamen om deze 

affiches persoonlijk te verwijderen…. 

In de periode dat het toerisme een echte duw in de rug nodig had 

werd er wel af en toe een grote zak geld door het ministerie gedropt, 

maar dan ontstond er weer onenigheid over de verdeling van de 

gelden. Het had ook eenvoudiger gekund. In ons buurland Duitsland 

wordt door de deelstaten de taak toerisme toebedeeld aan de 

gemeenten. Elke gemeente heeft een “Fremdenverkehrsamt” en 

zorgt zelf voor de basis van de toeristische promotie in 

samenwerking met het bedrijfsleven. Daarnaast is er in de 

gemeenten VVV en dat staat daar voor Vereinigter Veranstaltungs 

Verein. Het bedrijfsleven organiseert zelf de evenementen. Zo is er 

wel continuīteit. Zo zijn ook de gemeentebesturen onderdeel van het 

netwerk. Door de gemeentelijke herindelingen en 

taakverschuivingen van de gemeenten in Nederland werd 
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toeristische promotie een ondergeschoven kindje en verdween de 

VVV voor het grootste deel van het toneel. 

In onze huidige tijd van digitalisering en sociale media is ook de 

organisatie van de toeristische informatievoorziening verlegd. De 

‘Tourist Information’ in de verschillende gemeenten heeft meer en 

meer de functie van gastheer en gastvrouw op locatie gekregen.  

Het logo komen we toch nog regelmatig tegen, maar de organisatie 

er achter is verdwenen. 

Jammer, want met gebundelde krachten zijn er toch meer 

mogelijkheden. Het is binnen het VVV wereldje eigenlijk net zo als 

met de samenwerking in Europa : we weten allemaal wat ideaal zou 

zijn maar werken steeds toe naar datgene dat goed voor onszelf is. 

Voor wat de VVV betreft is het :  Voorlopig het Verleden Vergeten. 
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