Persbericht

Driebergen, 6 februari 2014

Zonnewende is dé Groepsaccommodatie van het Jaar 2013
Zonnewende Groepsaccommodatie uit Sint Michielsgestel is de landelijke winnaar van de verkiezing
Groepsaccommodatie van het jaar 2013!
De verkiezing Groepsaccommodatie van het jaar is een consumentenprijs en wordt jaarlijks
door RECRON, de brancheorganisatie voor recreatieondernemers Nederland, georganiseerd.
De uitreiking vond, 4 februari 2014, plaats tijdens de studie tweedaagse van de RECRON
Groepsaccommodaties bij de Steenbergerhoeve in Zuidwolde. Zonnewende
Groepsaccommodatie stak met kop en schouders boven de andere genomineerden uit en
scoorde op alle vragen een dikke “9”.
Gasten/consumenten kunnen hun stem uitbrengen, een cijfer geven voor de gastvrijheid, de hygiëne,
de accommodatie, de omgeving en de horeca. Daarnaast kunnen er reviews worden gegeven. Deze
reviews zijn tevens nuttig als extra informatie voor de ondernemers zelf.
Enkele reviews van stemmers op Zonnewende Groepsaccommodatie?










“Je kunt hier met zoveel personen verblijven, het eten wordt geweldig verzorgd. We hebben
zelfs gebruik gemaakt van de feestzaal, tevens hebben we verschillende trainingen kunnen
geven en het personeel was echt enorm klantvriendelijk! Wij gaan er vanaf nu elk jaar naar
terug.”
“Alles is er goed geregeld, gastvrij en gemoedelijk en niets is ze teveel.”
“Geweldige accommodatie, goed verzorgd, vriendelijk, gastvrij. Alle ruimte voor onze kinderen
om naar hartenlust te kunnen spelen en ravotten. Vrij spelen, maar ook genoeg ruimte voor
georganiseerde sport- en speldagdelen!”
“Elk jaar ga ik, samen met mijn familie, een weekend naar deze accommodatie toe. Dit doen
we nu al 8 jaar. En elke keer is alles weer piekfijn en op en top geregeld! Het is een geweldige
groepsaccommodatie met vriendelijk personeel, goed en lekker eten en veel mogelijkheden.”
“Zeer flexibele organisatie. Erg gastvrij. Prijs-kwaliteitsverhouding is uitstekend.”
“De omgeving is rustgevend, mooi en ruimtelijk. Er hangt een goede sfeer.”

Overzicht van de genomineerde Groepsaccommodaties van het jaar 2013
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zonnewende in Sint Michielsgestel
Landgoed De Biestheuvel in Hoogeloon (runner-up)
De Kwartjesberg in Drouwen
De Wemmenhoeve in Pesse
De Bongerd in Gaanderen
Groepshotel De Tienhoeve in Hengelo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor de redactie:
RECRON, de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland, streeft naar een optimaal ondernemersklimaat in
de recreatiebranche en behartigt de collectieve en individuele belangen van de leden. De brancheorganisatie
vertegenwoordigt ruim 2.000 recreatiebedrijven. Hieronder vallen kampeerbedrijven, bungalowparken,
groepsaccommodaties, dagrecreatiebedrijven, buitensportbedrijven, zwembaden en sauna/wellness.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Bert Post, Bedrijfsgroepmanager Groepsaccommodaties, T 06 - 41 57 34 85

