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Merkwaarde en marktleiderschap

VVV Nederland voerde met de City
marketing en Destinatiemarketing
organisaties in Nederland gesprekken 
over de inbedding en het gebruik van 
het VVV merk binnen de marketing van 
de bestemming. 

De allerbelangrijkste functie van het 
VVV merk is de icoon en bakenfunctie 
voor gasten en bezoekers die al op de 
plaats van bestemming zijn. Het 
VVV merk zorgt voor herkenning. 
De VVV is de fysieke of online plek waar 
je wordt geïnspireerd in de sfeer van de 
bestemming. Waar je op weg wordt 
geholpen met op jouw wensen toe 
gesneden informatie. Waar herkenbaar 
gastheerschap is gekoppeld aan 
persoonlijke kennis van de bestemming.  

En uit eerder onderzoek van de  
Erasmus Universiteit (2013) weten we 
dat dit voor die bestemming ook echt 
geld oplevert. Gasten en bezoekers 
geven op locatie tot meer dan 10% extra 
uit na contact met de VVV. Bestedingen 
die rechtstreeks ten goede komen aan 
horeca, musea, attracties, evenementen 
en detailhandel ter plaatse. Zo is het 
VVV merk ondersteunend aan het 
marketingmerk van de bestemming.

Blogger, trendwatcher en vrijetijds
expert Hans van Leeuwen ging in 2016 
op verkenning en kwam met mooie 
VVV verhalen terug. Verhalen over inspi
ratie en innovatie. Over verbinden en 
verbeelden. Over gastheerschap en 
passie. Over regiotrots en vakmanschap. 

‘Ik constateer dat de VVV gewoon een 
keihard werkend bedrijf is dat de eventuele 
winst weer terug investeert in het toerisme.’
Hans van Leeuwen

Lees verder 
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Tegen deze achtergrond werden met de City
marketing en Destinatiemarketingorganisaties 
nieuwe licenties afgesloten over het gebruik van 
het VVV merk. En ook werd er een begin gemaakt 
met de opzet en de ontwikkeling van een  
gezamenlijk kennis, informatie en netwerk
platform op het gebied van gastheerschap en 
bezoekersmanagement. 

Eind 2016 werd door onderzoeksbureau GfK voor 
het eerst de Giftcardmonitor uitgebracht. Daaruit 
blijkt zonneklaar dat de VVV Cadeaubon de meest 
bekende en meest gekochte cadeaubon of kaart 
van Nederland is. Dat werd nog eens onderstreept 
door de verkiezing tot Giftcard van het jaar in de 
categorie ‘cadeau’. 

Wel viel de omzet na het absolute topjaar 2015 wat 
terug tot ruim 120 miljoen euro. Daarentegen werd 
met de ‘stille’ introductie van de VVV Giftcard 
– alleen te besteden bij ruim 350 webwinkels, een 
aantal dat nog dagelijks groeit – in het eerste jaar al 
een omzet van meer dan 2 miljoen euro gereali
seerd. In 2017 worden naar verwachting de 
VVV Giftcard en de VVV Cadeaubon geïntegreerd 
tot een volledige multibranded online en offline 
besteedbare en verkrijgbare cadeaukaart. Zo 
werken we ook aan het marktleiderschap van de 
toekomst!

Kees van Wijk
Algemeen directeur

‘Zowel wat betreft spontane als geholpen bekendheid, 
is de VVVbon de nummer één cadeaukaart’
Bron: GfK Gift card monitor 2016

Lees verder 
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Over VVV Nederland

VVV Nederland is marktleider cadeaubonnen en cadeaukaarten in Nederland.  
Al onze producten dragen het merk VVV als afzender. Ook is VVV Nederland  
de licentiegever van het VVV merk en de netwerkorganisatie van de City- en 
Destinatiemarketing organisaties (CMO en DMO) in Nederland.

Marktleider
Met onze producten verbinden we 
consumenten en bedrijven. We zorgen 
voor geef en winkelplezier bij de  
consument en we stimuleren de lokale 
en regionale economie door de omzet  
bij Retail, webwinkels, horeca en de  
vrijetijdssector.

Onze labels VVV Cadeaubon,  
VVV Giftcard, VVV Dinercheque en 
VVV Lekkerweg gaan jaarlijks ruim 
9 miljoen keer over de toonbank.  
Meer dan 27.000 bedrijven zijn bij ons 
aangesloten als acceptant. Dat zijn  
vrijwel alle grootwinkelbedrijven,  
maar ook duizenden lokale Retailers, 
restaurants, leisure bedrijven en  
honderden webshops. Onze producten 

zijn onder meer te koop bij Bruna, 
Primera, AKO, ANWB en natuurlijk de 
VVV, en via vvvcadeaubonnen.nl.  
Wij rekenen zowel grootzakelijke bedrij
ven en instellingen als het MKBbedrijfs
leven tot onze klantenkring voor bijvoor
beeld klantacties, spaarprogramma’s, 
productintroducties, jubilea, relatiege
schenken en kerstcadeaus. Jaarlijks 
verkopen wij voor ruim 130 miljoen euro 
aan cadeaubonnen en kaarten.  
Tevens zijn wij één van de initiatief
nemers om te komen tot een  
Keurmerk Cadeaukaarten.

Merkleider VVV
Het VVV merk is het meest bekende en 
hoogst gewaardeerde consumentenmerk 
op het gebied van vakantie en vrije tijd 
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in Nederland. Met de inzet van en voor het 
VVV merk ondersteunen wij de CMO en DMO’s  
bij het bereiken van hun doelen op het gebied van 
bezoekersmanagement en gastheerschap.  
Zij nemen hiervoor een licentie op het VVV merk  
af van VVV Nederland.

VVV licentienemers hebben het recht om voor 
hun informatie, gastheerschap en marketing
activiteiten het VVV merk te gebruiken. Dit geldt 
voor offline toepassingen zoals een vestiging of  
informatiepunt, maar ook voor internet en  
andere online activiteiten.

Samenwerken
VVV Nederland werkt samen met de CMO’s en 
DMO’s op het gebied van informatietechnologie en 
de toepassingen daarvan. Hierin vervult de Natio
nale Databank voor Toerisme, Recreatie en Cultuur/
uitgaan (NDTRC) een sleutelrol. Zowel voor het 

verzamelen en beheren van content als voor het 
ontsluiten en distribueren daarvan. Verder houdt 
VVV Nederland zich bezig met belangenbeharti
ging, kennisuitwisseling, onderzoek en corporate 
PR. Ook faciliteren wij de werkgeversvereniging van 
de VVV sector. VVV Nederland maakt deel uit van 
Gastvrij Nederland – Nationale Raad toerisme, 
recreatie, horeca en vrijetijd.

Organisatiestructuur
VVV Nederland is een besloten vennootschap met 
een statutaire directie die per 31 december 2016 
bestond uit algemeen directeur Kees van Wijk en 
directeur financiën en organisatie Herre Dijkema. 
De Raad van Commissarissen verzorgt het toezicht. 
Enig aandeelhouder is Stichting VVV Groep Neder
land.

Meer informatie over de organisatie VVV Nederland 
is te vinden op vvvnederland.nl.

‘ Het merk VVV is voor consumenten het 
meest onmisbare merk op het gebied van 
vakantie en vrije tijd in Nederland’

  Bron: EURIB 2015
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BEKIJK BALANSBEKIJK WINST- EN VERLIESREKENING

Bedrijfsresultaat
2016

€  20.384,–

cadeaubon

 

€6.283.592 

Netto omzet in omloop gebrachte 
cadeaubonnen en -kaarten 

Resultaten 2016 – VVV Nederland in cijfers

In 2016 werden er ruim 8,1 miljoen cadeaubonnen 
en kaarten van VVV Nederland verkocht, met een 
totale verkoopwaarde van meer dan 130 miljoen 
euro. De netto omzet van de inloop gebrachte 
cadeaubonnen en kaarten steeg met meer dan 15% 
naar bijna 6,3 miljoen euro.

Voor wat betreft de VVV Cadeaubon bleef de 
dekkingsratio voor de cadeaubonnen in omloop 
onverminderd hoog met ruim 106%. Van zowel de 
VVV Dinercheque als de VVV Giftcard is het 
uitstaande saldo van de cadeaukaarten volledig 
gedekt omdat ze onder een vergunning voor  
een Elektronisch Geldinstelling (EGI) worden uit 
gegeven. Die vergunning wordt verleend door 
De Nederlandsche Bank NV (DNB). De uitstaande 
saldi van de VVV Lekkerweg zijn veilig gesteld in 
een Stichting Derdengelden.

Het Eigen Vermogen van VVV Nederland B.V. steeg 
licht naar 10,2 miljoen euro. Dit biedt een solide 
basis voor de doorontwikkeling van onze cadeau
kaartenportfolio en een stabiel fundament voor  
het continueren en uitbouwen van onze (online) 
VVVdiensten.

BEKIJK BALANSBEKIJK WINST- EN VERLIESREKENING
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Cadeaubonnen van VVV

VVV Nederland is de marktleider cadeaubonnen en 
cadeaukaarten in Nederland. Naast de populaire 
VVV Cadeaubon, geven wij de VVV Giftcard,  
VVV Dinercheque en VVV Lekkerweg uit. Het hele jaar 
zetten wij acties op om de verkoop en het besteden  
van de bonnen en kaarten te promoten. Vaak doen  
we dit samen met een landelijk bekende partner.  
Ook werken we in promotionele acties samen met onze 
verkooppartners.

Blij met Keurmerk Cadeaukaarten
Een groep uitgevers van cadeaukaarten en bonnen, 
waaronder VVV Nederland, zijn samen met de  
Consumentenbond tweezijdige Algemene Voorwaarden 
Cadeaukaarten overeengekomen. Hiermee is de komst 
van het Keurmerk Cadeaukaarten een feit. Het is goed 
dat een volwassen branche haar consumenten duidelijk 
informeert over zaken zoals de geldigheidsduur en de 
mogelijkheden om de cadeaukaart te besteden.  

Afspraken hierover zijn in de voorwaarden vastgelegd. 
Daarnaast moeten de aangesloten partijen een  
certificeringstraject doorlopen op basis van een set  
kwaliteitscriteria. Onze VVV Dinercheque en VVV Giftcard 
cadeaukaarten zijn al gecertificeerd, de certificering  
van de VVV Cadeaubon en de VVV Lekkerweg wordt 
begin 2017 afgerond. Meer info hierover vindt u op  
keurmerkcadeaukaarten.nl

VVV Lekkerweg

VVV Giftcard

VVV Dinercheque

VVV Cadeaubon

Cadeaubonnen van VVV 8
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TERUG NAAR
OVERZICHT

ALGEMEEN ACTIES KOPEN EN BESTEDEN CIJFERSALGEMEEN

Dé winkelcadeaubon

De VVV Cadeaubon is de meest verkochte cadeau
bon in Nederland. Logisch, want onze populaire 
cadeaubon is te besteden bij ruim 23.000 winkels, 
pretparken, musea, sauna, enzovoort. Daarnaast is 
de bon onbeperkt geldig en te koop bij een kleine 
3.300 verkooppunten.

Al 43 jaar is de VVV Cadeaubon een geliefd cadeau 
om te krijgen, maar ook om te geven. Zakelijke 
klanten kiezen voor de VVV Cadeaubon als  
stimulans bij een verkoopactie, afscheid of  
jubileumcadeau, onderdeel van een spaar
programma of als bedankje voor de inzet van 
medewerkers of vrijwilligers of kerstcadeau.

VVV Cadeaubon: Favoriet van Nederland

De VVV Cadeaubon is niet alleen de bekendste en 

meest gekochte cadeaukaart, het is ook de favoriete 

cadeaukaart van Nederland. Uit recent onderzoek 

van GfK* blijkt dat de VVV Cadeaubon bij 35% van 

de respondenten dé favoriete cadeaubon is.

Maar liefst 49% van de cadeaukaart kopers heeft in 

de afgelopen 12 maanden een VVV Cadeaubon 

gekocht. De VVV Cadeaubon scoort op geholpen 

bekendheid 88% en is daarmee veruit de bekendste 

cadeaukaart.

Cadeaukaartkopers kopen gemiddeld 4 tot 

5 cadeaukaarten per jaar. Daarnaast toont het 

onderzoek dat 61% van de ontvangers van een gift-

card gemiddeld het dubbele bedrag van het tegoed 

besteedt. Als reden voor aanschaf van de VVV 

Cadeaubon wordt aangegeven ‘leuk om te geven’ 

(28%) en ‘makkelijk aan te schaffen’ (29%).  

De mate van tevredenheid bij ontvangers van een  

VVV Giftcard ligt in 80% van de gevallen tussen  

‘erg leuk’ tot ‘geweldig’.

*Bron: GfK Gift card monitor 2016

VVV CADEAUBON

TERUG NAAR
OVERZICHT
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TERUG NAAR
OVERZICHT

ALGEMEEN ACTIES KOPEN EN BESTEDEN CIJFERSACTIES

VVV CADEAUBON

TERUG NAAR
OVERZICHT

Het hele jaar zetten we acties op om de verkoop en 

populariteit van de VVV Cadeaubon te bevorderen. 

Vaak doen we dit samen met een landelijk bekende 

partner of zakelijke relatie. Ook werken we samen in 

promotie-acties met onze distributiepartners.

Mantelzorgcompliment

Een succesvolle actie was het Mantelzorgcompli
ment. Alle gemeenten in Nederland zijn benaderd 
door ons of de lokale VVV. Tientallen gemeenten 
besloten honderdduizenden mantelzorgers in hun 
regio te verrassen met een VVV cadeaubon.

‘Superblij met de VVVbonnen!’
Mantelzorger Babette
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TERUG NAAR
OVERZICHT

ALGEMEEN ACTIES KOPEN EN BESTEDEN CIJFERSKOPEN EN BESTEDEN

VVV CADEAUBON

TERUG NAAR
OVERZICHT

Kopen

Natuurlijk is de VVV Cadeaubon te koop bij de 
VVV’s. Daarnaast kan de consument voor zijn 
aankoop terecht bij Bruna, ANWB, Primera, AKO, 
COOP, CIGO en The Read Shop en een flink  
aantal vestigingen van Jumbo, Spar, Plus, Poiesz  
en Libris/Blz.

Het belangrijkste online verkoopkanaal van de 
VVV Cadeaubon is onze eigen webshop:  
vvvcadeaubonnen.nl. Onze fulfilmentpartner 
DocData maakt onze belofte waar: op werkdagen 
vóór 18.00 uur een VVV Cadeaubon besteld en 
betaald, dezelfde dag verzonden.

Besteden

De VVV Cadeaubon is de nummer 1 winkelcadeau
bon van Nederland. Dat succes is mede te danken 
aan het groot aantal punten waar de VVV Cadeau
bon besteed kan worden. Eind 2016 telden wij 
23.182 acceptanten. 73 Groot winkelbedrijven met  
in totaal ongeveer 10.535 vestigingen accepteren 
de VVV Cadeaubon. De overige acceptanten zijn 
onder andere winkeliers, theaters, musea, pret
parken en goede doelen organisaties. De 
VVV Cadeaubon is onder andere te besteden bij:
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TERUG NAAR
OVERZICHT

ALGEMEEN ACTIES KOPEN EN BESTEDEN CIJFERSCIJFERS

VVV CADEAUBON

TERUG NAAR
OVERZICHT

VVV Cadeaubon in cijfers

Totale
verkoopwaarde

Gemiddelde  
bonwaarde

23.182
Aantal acceptanten

Aantal verkooppunten

3.268

7,9
MILJOEN € 120.644.842,50

€ 15

Aantal
verkocht
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TERUG NAAR
OVERZICHT

ALGEMEEN ACTIES KOPEN EN BESTEDEN CIJFERSALGEMEEN

TERUG NAAR
OVERZICHT

VVV DINERCHEQUE

Dé lekkerste cadeaukaart

De VVV Dinercheque is een culinaire cadeaukaart, 
te besteden in ruim 2.000 restaurants in heel 
Nederland. De acceptant verwerkt de kaart via  
het pinapparaat of een webterminal. Eén keer per 
week ontvangt hij een overzicht van de transacties 
die in die week zijn gedaan en enkele dagen later 
de vergoeding. 

Op 1 september hebben alle cadeaukaarten  
van VVV een nieuwe look gekregen. De  
VVV Diner cheque heeft nu een frisse eigentijdse 
uitstraling, wat de cadeaukaart nóg leuker maakt 
om te geven en te krijgen. We hebben gekozen 
voor deze huisstijl zodat de alle cadeaukaarten  
van VVV nog beter op elkaar aansluiten.  
De cadeaukaarten zijn nu allemaal duidelijk  
herkenbaar als product van VVV.

Meer dan 125.000 VVV Dinercheques gingen in 
2016 over de toonbank en een groot deel daar
van is ook alweer besteed. Het restaurant dat de 
meeste klanten met een VVV Dinercheque heeft 

verwelkomd, kwam in aanmerking voor de Gouden 
VVV Dinercheque 2016. Diverse restaurants maak
ten nog een fantastische eindspurt, maar uiteinde
lijk mag Restaurant Parels in Haarlem zich de trotse 
winnaar noemen. 

De Nationale Dinercheque is de voorloper van de 
VVV Dinercheque. De cadeaubon wordt al geruime 
tijd niet meer verkocht, maar kan nog steeds 
besteed worden in de aangesloten restaurants. 
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TERUG NAAR
OVERZICHT

ALGEMEEN ACTIES KOPEN EN BESTEDEN CIJFERSACTIES

TERUG NAAR
OVERZICHT

VVV DINERCHEQUE

Valentijnactie

Via Facebook riepen wij geliefden op hun Valentijn 
te taggen. De 10 meest originele berichten werden 
beloond met een VVV Dinercheque.

Moederdagactie

Iedereen die voor Moederdag een VVV Diner
cheque kocht bij de VVV, ontving een gratis 
cadeauverpakking.

Lekker 500

In oktober kwam de Lekker 500 weer uit. Dit is al 
bijna 40 jaar de grootste en bekendste restaurant
gids met hierin de 500 lekkerste restaurants in 
Nederland. VVV Dinercheque had een paginagrote 
advertentie en was zichtbaar met haar logo bij elke 
acceptant van de cadeaukaart. Verder ontvingen 
alle nieuwe abonnees op de gids een VVV Diner
cheque. Ook online en in de nieuwsbrief van Lekker 
waren we zichtbaar.
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TERUG NAAR
OVERZICHT

ALGEMEEN ACTIES KOPEN EN BESTEDEN CIJFERSKOPEN EN BESTEDEN

TERUG NAAR
OVERZICHT

VVV DINERCHEQUE

Kopen

De VVV Dinercheque is verkrijgbaar bij bijna 
2.500 verkooppunten. Natuurlijk ligt de cadeau
kaart bij de VVV’s in het schap. Verder is de 
VVV Dinercheque te koop bij ANWB, Bruna,  
AKO, CIGO, The Read Shop, COOP, Texaco en 
Formido en de meeste vestigingen van Jumbo  
en Libris/Blz.

Het belangrijkste online verkoopkanaal van de 
VVV Dinercheque is onze eigen webshop:  
vvvcadeaubonnen.nl. Onze fulfilmentpartner 
DocData maakt onze belofte waar: op werkdagen 
vóór 18.00 uur een VVV Cadeaubon besteld  
en betaald, dezelfde dag verzonden.

Besteden

De consument is met zijn VVV Dinercheque van 
harte welkom in 2.198 restaurants. Van deze  
restaurants hebben 17 restaurants een Michelinster; 
116 restaurants worden vermeld in de Lekker 500, 
waarvan 19 in de top 100. Tot slot hebben  
40 restaurants een notering in de Bib Gourmand.  
In Restaurant Parels in Haarlem werden de meeste 
VVV Dinercheques verzilverd. Daarmee wonnen  
zij de Gouden VVV Dinercheque 2016.  

De Top 3:
1. Parels in Haarlem
2. Humphrey’s in Zwolle
3. Van der Valk in Apeldoorn
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TERUG NAAR
OVERZICHT

ALGEMEEN ACTIES KOPEN EN BESTEDEN CIJFERSCIJFERS

TERUG NAAR
OVERZICHT

VVV DINERCHEQUE

VVV Dinercheque in cijfers

Totale
verkoopwaarde

2.198
Aantal acceptanten

Aantal verkooppunten

3.268

130
DUIZEND € 7.028.459,–

€ 54
Gemiddelde
kaartwaarde

Aantal
verkocht
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TERUG NAAR
OVERZICHT

ALGEMEEN ACTIES KOPEN EN BESTEDEN CIJFERSALGEMEEN

TERUG NAAR
OVERZICHT

VVV LEKKERWEG

Dé vakantie cadeaukaart

Met de VVV Lekkerweg verras je iemand met één 
of meerdere nachtjes weg. De ontvanger kiest  
zelf een accommodatie. Een luxe hotel, knusse B&B 
of vakantiehuisje… je kunt kiezen uit ruim 
2.500 overnachtingsadressen.

Op 1 september hebben alle cadeaukaarten van 
VVV een nieuwe look gekregen. De VVV Lekkerweg 
heeft nu een frisse eigentijdse uitstraling, wat de 
cadeaukaart nóg leuker maakt om te geven en te 
krijgen. We hebben gekozen voor deze huisstijl 
zodat de alle cadeaukaarten van VVV nog beter  
op elkaar aansluiten. De cadeaukaarten zijn nu alle
maal duidelijk herkenbaar als product van VVV.
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TERUG NAAR
OVERZICHT

ALGEMEEN ACTIES KOPEN EN BESTEDEN CIJFERSACTIES

Verdubbelactie

In het najaar maakte elke koper van een  
VVV Lekkerweg kans op een VVV Lekkerweg  
van gelijke waarde. De actie werd onder andere  
gecommuniceerd in Ontdek Nederland, een  
bijlage van de Telegraaf met een oplage van  
400.000 exemplaren.

TERUG NAAR
OVERZICHT

VVV LEKKERWEG
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TERUG NAAR
OVERZICHT

ALGEMEEN ACTIES KOPEN EN BESTEDEN CIJFERSKOPEN EN BESTEDEN

Kopen

De VVV’s verkopen de VVV Lekkerweg. Verder is 
de cadeaukaart verkrijgbaar bij ANWB, AKO, Bruna, 
Formido, The Read Shop, Texaco, CIGO en COOP 
en bij de meeste vestigingen van Libris/blz en 
Jumbo. In totaal zijn er bijna 3.000 verkooppunten.

Het belangrijkste online verkoopkanaal van de 
VVV Lekkerweg is onze eigen webshop:  
vvvcadeaubonnen.nl. Onze fulfilmentpartner  
DocData maakt onze belofte waar: op werkdagen 
vóór 18.00 uur een VVV Cadeaubon besteld en 
betaald, dezelfde dag verzonden.

In het najaar maakte elke koper van een 
VVV Lekkerweg kans op een VVV Lekkerweg van 
gelijke waarde. De actie werd onder andere  
gecommuniceerd in Ontdek Nederland,  
een bijlage van de Telegraaf met een oplage van 
400.000 exemplaren.

Besteden

Heb je een VVV Lekkerweg ontvangen? Dan boek 
je online een accommodatie die je (eventueel 
gedeeltelijk) betaalt met de cadeaukaart. Maar 
liefst 2.500 overnachtingsadressen zijn aan geslo
ten. Een groot deel daarvan boek je via  
weekendjeweg.nl en BungalowS.nl, maar je kunt  
de VVV Lekkerweg ook gebruiken bij een boeking 
bij Fletcher Hotels en een aantal zelfstandige 
hotels. De VVV Lekkerweg is onder andere te 
besteden bij:

TERUG NAAR
OVERZICHT

VVV LEKKERWEG
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TERUG NAAR
OVERZICHT

ALGEMEEN ACTIES KOPEN EN BESTEDEN CIJFERSCIJFERS

VVV Lekkerweg in cijfers

Totale
verkoopwaarde

2.500
Overnachtingsadressen

Aantal verkooppunten

2.995

> 8
DUIZEND € 696.147,–

€ 85

Aantal
verkocht

Gemiddelde
kaartwaarde

TERUG NAAR
OVERZICHT

VVV LEKKERWEG
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TERUG NAAR
OVERZICHT

ALGEMEEN ACTIES KOPEN EN BESTEDEN CIJFERSALGEMEEN

TERUG NAAR
OVERZICHT

VVV GIFTCARD

Dé online cadeaukaart

Dit jaar vierde onze VVV Giftcard haar eerste 
verjaardag. Inmiddels kan de VVV Giftcard in  
meer dan 350 webshops besteed worden.  
De VVV Giftcard is de online variant van de 
VVV Cadeaubon; de VVV Giftcard is een cadeau
kaart die uitsluitend online is te besteden, de 
VVV Cadeaubon is een leuk cadeau voor mensen 
die liever shoppen in fysieke winkels.

Op 1 september hebben alle cadeaukaarten van 
VVV een nieuwe look gekregen. De VVV Giftcard 
heeft nu een frisse eigentijdse uitstraling, wat de 
cadeaukaart nóg leuker maakt om te geven en te 
krijgen. We hebben gekozen voor deze huisstijl 
zodat de alle cadeaukaarten van VVV nog beter  
op elkaar aansluiten. De cadeaukaarten zijn nu  
allemaal duidelijk herkenbaar als product van VVV.
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TERUG NAAR
OVERZICHT

VVV GIFTCARD

FonQ en Little Green Bag

In 2016 hadden we een meerwaarde actie en een 
kortingsactie met de VVV Giftcard  opgetuigd. 
Onze eerste actiepartner was FonQ. Bij een  
besteding van minimaal € 30 in de webshop van 
FonQ, was de VVV Giftcard van de consument  
€ 5 meer waard. Met Little Green Bag zetten wij de 
volgende actie op: consumenten kregen 10% 
korting op de aankoop bij Little Green Bag als zij 
met de VVV Giftcard betaalden.
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VVV GIFTCARD

Kopen

De VVV Giftcard wordt verkocht door de VVV’s. 
Daarnaast is de cadeaukaart verkrijgbaar  
bij ANWB, AKO, Bruna, Emté, Formido,  
The Read Shop, Texaco, CIGO en COOP en veel 
vestigingen van Libris/Blz, Jumbo en Plus.

Het belangrijkste online verkoopkanaal van de 
VVV Giftcard is onze eigen webshop:  
vvvcadeaubonnen.nl. Onze fulfilmentpartner 
DocData maakt onze belofte waar: op werkdagen 
vóór 18.00 uur een VVV Cadeaubon besteld en 
betaald, dezelfde dag verzonden.

Besteden

Het aantal webshops dat is aangesloten als accep
tant van de VVV Giftcard is met maar liefst 200% 
gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Naast 
de wat kleinere niche webshops, kan de consument 
zijn VVV Giftcard verzilveren bij bekende namen 
zoals Fonq, Albelli, Thuisbezorgd, BCC,  
Wijnvoordeel, Topbloemen, Azerty, Centralpoint,  
weekendjeweg.nl, van Tilburg, Intersport en 
Parfumswinkel.nl. In totaal zijn eind 2016 ruim 
360 webshops acceptant.
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VVV Giftcard in cijfers

TERUG NAAR
OVERZICHT

VVV GIFTCARD

Totale78
DUIZEND

verkoopwaarde

360
Aantal acceptanten

Aantal verkooppunten

4.024

€ 2.066.152,–

€ 26
Gemiddelde
kaartwaarde

Aantal
verkocht
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VVV: een sterk merk

De VVV is een ijzersterk merk, gericht op de vrijetijdsconsument in Nederland. 
In het laatste EURIB onderzoek van 2015 staat het VVV merk op nummer 1 in de 
categorie ‘meest onmisbare reisorganisaties’. Jaarlijks worden de VVV’s verspreid 
door het hele land vele miljoenen keren bezocht. De bezoeker kan bij de VVV 
rekenen op een warm ontvangst, oprechte belangstelling en natuurlijk het beste 
advies voor een heerlijk dagje uit.

Nieuwe VVV Licentie
Eind 2016 liep de VVVformule, onze soft 
franchise formule, af. Het voorgaande 
jaar is voor een belangrijk deel benut om 
alle VVV formulenemers te bezoeken en 
bij te praten over het nieuwe licentiemo
del dat in 2017 van kracht wordt. Dat 
model is tot stand gekomen na intensief 
overleg met diezelfde formulenemers. 
De allerbelangrijkste functie van het 

merk VVV is de icoon en bakenfunctie 
voor gasten en bezoekers tijdens hun 
vakantie of dagje uit. De VVV is de 
fysieke en online plek waar je op weg 
wordt geholpen met op jouw wensen 
toegesneden informatie. Daarom is ook 
een nieuwe merkbelofte geformuleerd: 
Wij vertellen je graag wat er hier zo leuk 
is voor jou!

VVV licentienemers krijgen alle vrijheid 
om te werken met het merk VVV.  
Zij kunnen binnen hun eigen context 
invulling geven aan de merkbelofte. 
VVV Nederland ondersteunt city en 

VVV Licentienemers

Formulenemers 66

VVV Dienstenpakket 16

Beperkte merklicentie 5

201 
141141

160
VVV vestigingen Digitale VVV i-punten

VVV-agentschappen
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regiomarketingorgansaties die willen werken met 
het merk VVV. Hierin speelt ook het internetpor
taal vvv.nl een informatieve en inspirerende rol. 

Daarnaast heeft VVV Nederland een diensten
portfolio met onder andere een website module 
(VVV CMS) en de NDTRCdatabase (Nationale 
Database voor Toerisme, Recreatie & Cultuur/
Uitgaan). Allemaal volledig toegespitst op de  
activiteiten van regio en citymarketingorganisa
ties. Licentienemers maken tegen kostprijs gebruik 
van deze dienstenportfolio.

Uit onze gesprekken met de City en destinatie
marketingorganisaties blijkt  dat er een duidelijke 
behoefte is aan het delen van kennis, best practi
ces, digitale innovatie, en persoonlijke interactie. 
Vandaar dat wij, samen met onze VVV licentie
nemers, werken aan de oprichting van een  
interactieve platformorganisatie. Naast het bren
gen én halen van kennis staat daarin ook de 
ontmoeting centraal. Het uiteindelijke doel is  
dat door te delen we nog beter worden in ons vak 
als destinatiemarketeer.

VVV trotse hoofdsponsor Uitmarkt

Voor het derde jaar op rij was VVV Nederland hoofd-

sponsor van de Uitmarkt. De landelijke opening van 

het culturele seizoen vond dit jaar plaats op 26, 27 en 

28 augustus in Amsterdam. De Uitmarkt trekt jaarlijkse 

ongeveer 500.000 bezoekers; de uitzending op NPO 1 

een miljoenenpubliek. Het koppelen van het merk VVV 

aan dit evenement laat zien dat wij onze merkbelofte 

‘wij weten wat er hier voor jou te doen is’ concreet 

inhoud gegeven. Want naast toeristische informatie 

weten VVV’s ook veel over voorstellingen, activiteiten 

en festivals. Bij de VVV ben je welkom voor al je  

vrijetijdsinformatie en inspiratie.

‘Het is mooi dat de 2 sterke merken Delft en VVV 
hier nu met elkaar kunnen worden verbonden.’
Ferrie Förster, wethouder Gemeente Delft.

Lees verder
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Goed om  
te weten

Bijeenkomst VVV business partners
Op 20 april organiseerden we een bijeenkomst 
om VVV’s in contact te brengen met business 
partners die interessante producten en diensten 
aanbieden. LeisureKing, Screenimpact, izi.
TRAVEL en Brandspot pitchten hun producten. 
De business partners en VVV’s reageerden 
enthousiast en er werden direct concrete 
afspraken gemaakt. Voor herhaling vatbaar!

Samenwerking business partners
28 september nodigde VVV Nederland de VVV’s uit 
om in gesprek te gaan met Booking.com. Niet 
alleen biedt Booking.com interessante affiliatie
mogelijkheden, zij hebben ook een schat aan  
(digitale) informatie over de consument die stad en 
streek bezoekt. Tegelijk zoekt Booking.com detail
informatie over wat de stad of streek te bieden 
heeft. Daarin hebben de VVV’s uiteraard een  
uitstekende positie. Naar aanleiding van die  
kennismaking werken een aantal VVV’s nu nauw 
samen met Booking.com.

VVVcadeaubonnen.nl
Het eind 2015 gelanceerde nieuwe platform 
vvvcadeaubonnen.nl is goed ontvangen. Het 
aantal bezoeken aan de website is in 2016 
met 5% gestegen tot ruim 3,3 miljoen. De 
meeste bezoekers zochten informatie over de 
bestedingspunten van de Cadeaubonnen van 
VVV. Daarnaast werden de verkooppunten 
veelvuldig bekeken. Tot slot werd de site vaak 
bezocht om het saldo van een VVV cadeau

kaart te checken. De webshop waarin de 
Cadeaubonnen van VVV gekocht kunnen 
worden, ontwikkelt zich ook goed; het aantal 
transacties nam toe met 23% toe. Bij het 
inschrijven van de nieuwsbrief werken wij met 
een dubbele optin. In 2016 hebben is, met 
behulp van acties, het aantal inschrijvingen 
op de nieuwsbrief gestegen met 43%.

Thuiswinkel Waarborg voor  
vvvcadeaubonnen.nl
Wij hebben het certificeringstraject bij 
Thuiswinkel.org succesvol doorlopen. 
Vandaar dat op ons platform het Thuis
winkel Waarborg – keurmerk prijkt. Naast 
het vertrouwen dat het merk VVV al 
geniet bij de consument, versterken we 
dat in het online domein met onze 
aansluiting bij Thuiswinkel Waarborg. Een 
consument beleeft al veel plezier aan de 
VVV Cadeaubon en kan erop vertrouwen 
dat veiligheid en betrouwbaarheid hoog 
in ons vaandel staan.

Winactie
Aan het einde van het jaar lanceerden wij een  
spectaculaire winactie. Consumenten die  
gedurende de actieperiode een cadeaubon of 
cadeaukaart van VVV kochten, ontvingen een 
voucher waarmee zij kans maakten op een  
Volkswagen up! of 1 van de andere 1.000 fantasti
sche prijzen. Het unieke aan deze actie was dat 
een deelnemer direct zag of hij een prijs had 
gewonnen en zo ja, welke. Aan het einde van de 
actie telden wij maar liefst 154.477 deelnemers  
die samen 246.077 actiecodes hebben gecheckt.
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VVVNederland.nl
De corporate website vvvnederland.nl is vernieuwd. De frisse en eigen
tijdse huisstijl is nu ook te zien op deze website. Daarnaast zijn de indeling 
en zoekfunctie aangepast zodat iedereen die geïnteresseerd is in de activi
teiten van VVV Nederland, snel zijn informatie kan vinden. Een belangrijke 
verandering is ook de ‘Nieuws’ functie op de website. Hier worden bericht 
geplaatst van en over VVV Nederland en stakeholders die relevant kunnen 
zijn voor onze zakelijke relaties.

Nieuw VVV Website CMS
Het nieuwe VVV website content management systeem 
(CMS) is geheel vernieuwd en alle VVV medewerkers zijn 
getraind om hiermee te werken. Met het nieuwe CMS is 
het mogelijk om op een eenvoudige manier een professio
nele website te maken. Het design is eigentijds en heeft 
een VVVsignatuur. De website is nu volledig responsive 
en dus uitstekend te bekijken op desktop, smartphone en 
tablet. Het CMS is gebouwd op basis van input en onder
steuning vanuit de VVV’s. Inmiddels zijn er 39 website 
online die zijn gebouwd op dit CMS.

vvv.nl
De eerste fase van de vernieuwing 
van vvv.nl is afgerond. De website is 
omgebouwd naar een responsive, 
‘mobile first’ en modern design.  
De vrijetijdsinformatie komt uit onze 
Nationale Database voor Toerisme, 
Recreatie & Cultuur. Alle bij ons 
aangesloten VVV, city, en 
destinatiemarketingorganisaties 

zorgen ervoor dat hun informatie 
actueel en uptodate is. Hierdoor 
worden onze bezoekers optimaal 
begeleid bij hun inspiratie voor een 
leuk dagje uit. De website werd in 
2016 méér dan 1 miljoen keer 
bezocht. Vooral de pagina’s Top 5 en 
Zoek een VVV zijn erg populair.

VVV NL app
Naast de responsive website vvv.nl is de VVV NL 
app een nuttige tool om op locatie snel en 
overzichtelijk de vrijetijdsinformatie, afkomstig 
uit onze NDTRCdatabase, te raad plegen. Met 
één druk op de knop vind je alle relevante infor

matie over bijvoorbeeld evenementen, activitei
ten en winkels dankzij de geocodering tot op 
100 meter nauwkeurig. In 2016 is het aantal 
downloads met ruim 17.000 toegenomen en zijn 
er meer dan 170.000 sessies uitgevoerd.

28Goed om  te weten

http://vvvnederland.nl
http://vvv.nl
http://www.vvv.nl/nl


Contact

VVV Nederland
Maarsbergseweg 20
Postbus 70
3956 ZS Leersum
Tel 0343 – 43 94 89
www.vvvnederland.nl
info@vvvnederland.nl

Dit jaarverslag is een uitgave van VVV Nederland B.V. 
Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt, 
vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op 
welke wijze dan ook, zonder toestemming van 
VVV Nederland. De inhoud van dit jaarverslag is 
met zorg samengesteld. Aansprakelijkheid ten  
aanzien van wijzingen of onvolledigheden kan 
echter niet worden aanvaard.
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in euro’s)
2016 2015

Bruto waarde in omloop gebrachte 
bonnen/kaarten

126.335.923 132.892.752

Af: inruilwaarde in omloop gebrachte  
bonnen/kaarten

120.052.331 127.454.171

Netto-omzet in omloop gebrachte  
bonnen/kaarten

6.283.592 5.438.581

Omzet (overige) 1.690.230 1.569.280

NETTO OMZET 7.973.822 7.007.861

Kostprijs omzet 3.050.017 2.912.288

BRUTO WINST 4.923.805 4.095.573

Rendement financiële vaste activa 2.088.500 2.220.590

BEDRIJFSOPBRENGSTEN 7.012.305 6.316.163

Lonen en salarissen 2.383.742 2.227.914
Sociale lasten 350.161 343.201
Pensioenlasten 242.037 247.912
Afschrijvingen 930.211 1.010.521
Overige bedrijfskosten 2.326.589 2.432.376

SOM DER BEDRIJFSLASTEN 6.232.740 6.261.924

BEDRIJFSRESULTAAT 779.565 54.239

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 369.815 478.702
Rentelasten en soortgelijke kosten -832.611 -308.161
Uitkomst financiële baten en lasten -462.796 170.541

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFS-
UITOEFENING VOOR BELASTINGEN

316.769 224.780

Belastingen -296.385 -177.169

RESULTAAT NA BELASTINGEN 20.384 47.611



Geconsolideerde balans 2016 (in euro’s)
Actief 2016 2015
VASTE ACTIVA
IMMATERIËLE VASTE ACTIVA
Ontwikkelingskosten 148.462 364.309
Goodwill 375.257 511.657
Software 1.793.352 1.391.314

2.317.071 2.267.280
MATERIËLE VASTE ACTIVA
Bedrijfsgebouwen en -terreinen 2.056.305 2.104.770
Andere vaste bedrijfsmiddelen 41.987 53.915

2.098.292 2.158.685
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Overige vorderingen 1.818.969 -
Overige effecten 50.500.000 55.500.000

52.318.969 55.500.000
SOM DER VASTE ACTIVA 56.734.332 59.925.965

VLOTTENDE ACTIVA
VOORRADEN 629.568 636.786
VORDERINGEN
Handelsdebiteuren 19.532.596 23.713.388
Participanten 0 0
Belastingen en premies
sociale verzekeringen 8.700 46.889
Overige vorderingen en overlopende activa 9.550.148 12.528.639

29.091.444 36.288.916
LIQUIDE MIDDELEN 69.402.249 57.014.558
SOM DER VLOTTENDE ACTIVA 99.123.261 93.940.260

TOTAAL 155.857.593 153.866.225

Passief 2016 2015
GROEPSVERMOGEN 10.245.165 10.224.781
VOORZIENINGEN
Belastingen 8.794 44.304
Overige 125.000 89.419

133.794 133.723

KORTLOPENDE SCHULDEN
Verplichtingen bonnen/kaarten in omloop 141.571.172 139.096.038
Crediteuren 1.134.902 1.510.455
Participanten 0 100.000
Belastingen en premies sociale verzekeringen 196.283 217.321
Overige schulden en overlopende passiva 2.576.277 2.583.907

145.478.643 143.507.721

TOTAAL 155.857.593 153.866.225
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