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Aan:  Ministers van OCW, LNV en VWS 
Minister en staatssecretaris EZK 

    Van:  Club van Elf – Toonaangevende Nederlandse Dagattracties 
Datum:  4 maart 2021 
 
Betreft:  60.000 medewerkers staan getraind paraat voor Veilig Samen Uit  
 
 
Geachte ministers Van Engelshoven, Van ’t Wout, Schouten, De Jonge en 
staatssecretaris Keijzer, 
 
De Club van Elf, waarin 24 toonaangevende dagrecreatiebedrijven zijn verenigd, 
vraagt uw inzet op spoedige opening van professionele dagrecreatie. 
 
Doorstroomlocaties zoals attractieparken, dierentuinen en musea - veelal 
buitenlocaties - zijn klaar om open te gaan. Voor velen begint het nieuwe seizoen de 
laatste week van maart om klaar te zijn voor de Paasdagen. In de sector staan 
60.000 getrainde medewerkers paraat om gasten opnieuw op 1,5 meter te 
ontvangen in een gecontroleerde omgeving met de juiste hygiëne maatregelen en 
duidelijke communicatie.  
 
Nederlanders snakken naar een veilig uitje. Mensen gaan spontaan op stap en de 
1,5 meter komt vaak in het gedrang. Vaak is er beperkt inzetbare publieke 
handhaving wat leidt tot ongecontroleerde situaties. Burgerlijke ongehoorzaamheid 
lijkt toe te nemen naarmate het perspectief op ontspanning uitblijft. Onze leden zijn 
professionele dagrecreactiebedrijven die Nederlanders perspectief bieden op een 
veilig uitje. Door goed overleg met de veiligheidsregio’s en burgemeesters en het 
constant bijstellen en verbeteren van de maatregelen is vorig jaar een veilige 
omgeving gecreëerd.  
 
In 2020 is het protocol Veilig Samen Uit ontwikkeld. Alleen al bij de Club van Elf 
aangesloten bedrijven hebben ruim 12 miljoen gasten genoten van een veilige dag 
uit. Op 1,5 meter, in een beschermde, gecontroleerde omgeving, zonder 
besmettingshaarden. Het aantal gasten in 2020 was 30-50% van het aantal gasten 
van vóór de corona-uitbraak. Belangrijk vorig jaar was het verplicht vooraf 
reserveren, beperkte toegangsbeschikbaarheid, en daarmee een goede spreiding 
over de week. Zo werd vorig jaar de druk op de publieke ruimte zoals in stadsparken 
en op stranden verminderd.  
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In 2020 heeft de sector honderden miljoenen euro’s omzetschade geleden, ondanks 
steunmaatregelen en de - beperkte - openstelling. Opening op korte termijn zal de 
beste steun zijn die de overheid deze normaal zo gezonde seizoensgebonden sector 
kan bieden. Het seizoen loopt voor ons van eind maart tot eind oktober. Door op 
korte termijn veilig te openen, kunnen wij de verliezen in 2021 pogen te beperken.  
 
Wij bieden u het perspectief op veilig samen uit voor gezond sociaal-maatschappelijk 
herstel en meer onderling begrip en sociale cohesie in de samenleving. Wij vragen 
uw steun, inzet en vertrouwen om dagrecreatie-doorstroomlocaties op korte termijn 
toestemming te geven om te openen.   
 
Samen Veilig Uit! 
 
Gaarne bereid tot nadere toelichting, 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Mascha van Till-Taminiau 
Voorzitter  
 
Club van Elf – Toonaangevende Nederlandse Dagattracties 
 

 

Veilig Samen Uit in doorstroomlocaties 
zoals attractieparken, musea en dierentuinen

Reservering verplicht

Registratie/NAW

Tijdslot

Checkvragen (triage)

Bescherming waar nodig

Desinfectie

In

Horeca volgt horeca protocol

Winkel volgens protocol

Buiten en binnen 1,5 meter 

Signing do’s/don’ts

Schoonmaak conform protocol

Luchtkwaliteit is goed

Uit

Contactloos betalen

Crowd-management ervaringMedewerkers die gasten aanspreken

Voorbereiding bezoek online

Voor een gezonde samenleving

Eigen huishouden

Bij voorkeur eigen vervoer


