Nog niet eerder waren de komende jaren zo onzeker
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Als we iets hebben geleerd van deze coronacrisis, dan is het wel dat onze (Watersportcamping Heeg) gasten
razendsnel, en massaal, ander boekingsgedrag hebben laten zien. Van +30% meer reserveringen tot half februari,
naar totaal nul reserveringen in maart. En dat in twee weken tijd. Kan jij het nog volgen?
En als ik nu naar de toekomst kijk, dan zie ik vanwege de corona nog wel heel veel onzekerheden. Het zou zo
maar kunnen dat er volgend jaar nog geen vaccin is. Dat we nog steeds te maken krijgen met hier of daar een

lockdown. Met als gevolg dat het consumenten vertrouwen totaal weg zal gaan zakken in het algemeen en de
economie meer en meer geraakt zal gaan worden.
Wat doet dat voor ons? Zullen we open mogen blijven? Zullen er meer gasten kiezen om maar veilig in
Nederland op vakantie te blijven? Zullen ze nog wel op vakantie blijven gaan? Wat gaan onze kosten doen?
Kunnen we de verhoogde kosten als extra schoonmaak, hygiene zuilen en protocollen borden ontwikkelen wel
doorberekend worden in de prijs van volgend jaar?
Welke effecten dat zal brengen voor ons is nog totaal onduidelijk. Dus wat zullen we gaan doen? Gaan we juist
nu flink investeren om een voorsprong te behouden op de markt? Of gaan we voorzichtig aan, alleen het
hoogst noodzakelijke investeren?Wat is wijsheid? Ik weet het niet. Er is geen vergelijkbare situatie uit het
verleden waar we naar kunnen kijken. We moeten de komende maanden belangrijke beslissingen nemen. En
pas achteraf zal het voor iedereen duidelijk zijn, of we het juiste hebben gedaan.
Ik ben benieuwd, wat ga jij doen? En waarom kies je daarvoor? We zijn benieuwd, wees welkom, de polletjes
Watersportcamping Heeg.
Karin Veldhuizen
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