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Bent u 
recreatieondernemer en 

heeft u een projectidee dat 
Drenthe nog aantrekkelijker maakt 
voor toeristen en dagjesmensen? 
In 2019 stelt provincie Drenthe de 
subsidieregeling Vrijetijdseconomie 

Drenthe 2019 open en kunt u 
voor uw projectidee subsidie 

aanvragen. 
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Recreatieondernemers 
stimuleren om met 

creatieve ideeën en plannen 
te komen voor vernieuwing 

van het aanbod in de 
recreatiesector in 

Drenthe. 
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In 2019 is er 
€ 500.000,-- 

beschikbaar voor 
vernieuwende

projecten.
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- 30% voor totale projectkosten
tussen de € 50.000,-- en
€ 80.000,--;

- 40% voor totale projectkosten
van meer dan € 80.000,-- met
een maximum van € 75.000,--.
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    het project: 
- is nieuw en onderscheidend ten opzichte

van het bestaande aanbod in de dag- en
verblijfsrecreatie in Drenthe

- versterkt de attractiewaarde en zichtbaarheid
van Drenthe voor huidige en potentiële
bezoekers;

- heeft een positief effect op werkgelegenheid 
en bestedingen in Drenthe;

- start binnen een half jaar na het ontvangen
van de subsidieverleningsbeschikking.
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Recreatieondernemers 
in de verblijfs- en 

dagrecreatie.
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Neem voor advies over 
de subsidiemogelijkheden contact op 
met John Boersma, adviseur Ik Ben 

Drents Ondernemer via 0592-365515 of 
post@drenthe.nl onder vermelding van 

‘Subsidieregeling Vrijetijdseconomie Drenthe 
2019’. Voor meer informatie over de subsidie-

regeling kunt u contact opnemen met 
team Subsidies en Inkoop van provincie 

Drenthe via 0592-365555 of via
post@drenthe.nl
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Aanvragen 

kunnen ingediend 
worden van 1 januari 
2019 t/m 31 december 

2019 via

www.provincie.nl/subsidieloket
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Stoerste speeltuin van Drenthe
Met de ‘Stoerste speeltuin van Drenthe’ daagt 
Joytime in Grolloo jeugd uit om weer echt te gaan 
spelen en ontdekken in de buitenlucht. Op het 
terrein zijn diverse speelelementen en een netten-
parcours aangelegd. Spelen en genieten in een 
natuurlijke omgeving staan voorop.

Annita Eefting, Joytime Vrijetijdsactiviteiten: “Met subsidie vanuit de subsidieregeling Vrijetijds-
economie hebben wij een twee fasen plan versneld uit kunnen voeren. Een nettenparcours en een 
aantal aanpassingen in ons Avonturenbos wilden we dit jaar sowieso uitvoeren. Dat we nu ook 
een verdere uitbreiding van het Avonturenbos met extra (uitkijk) platform een deel van het netten-
parcours en een aantal lossen dingen kunnen realiseren is dankzij de subsidie. Daarmee kunnen we 
in 2019 onze gasten al meer beleving bieden in de ‘Stoerste Speeltuin van Drenthe’”.

In 2018 kregen 9 projecten 
subsidie vanuit de subsidie-
regeling Vrijetijdseconomie 
Drenthe, waaronder 
‘Stoerste speeltuin van 
Drenthe en T.E.A.S.E.R.

T.E.A.S.E.R.
T.E.A.S.E.R staat voor Trefpunt voor Eten, 
Animatie, Spelen En Recreatie op vakantie-
park Witterzomer. Eyecatcher is een unieke 
indoor speeltuin, voor kinderen van 0 – 14 
jaar. Een bowling en horecapunt completeren 
de beleving. 

Hilde Zingstra, vakantiepark Witterzomer: “In mei 2019 openen wij onze nieuwe parkfaciliteit 
onder de werknaam T.E.A.S.E.R.: Trefpunt voor Eten, Animatie, Spelen En Recreatie. Voor onze 
gasten een mooie uitbreiding van het aanbod op het park met een indoor speeltuin en bowling-
banen. Voor ons bedrijf meer continuïteit, doordat deze faciliteit niet seizoensgebonden is. Een 
dergelijk groot project als deze vraagt om een fl inke fi nanciering en daarom is het fi jn dat de 
Provincie dit soort projecten stimuleert en subsidie verleend”.
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