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Geachte heer/mevrouw, 

 
Dank voor uw interesse in het lidmaatschap van VVV Schiermonnikoog.  
 
Met deze brief informeren wij u met veel plezier over het lidmaatschap, de 
verhuurmogelijkheden en de promotie van het Waddeneiland Schiermonnikoog. 

 
Promotie Schiermonnikoog & Het stimuleren van 
boekingsaanvragen voor vakantieaccommodaties op het eiland 
VVV Schiermonnikoog heeft twee kerntaken: de informatievoorziening van gasten (aan 
de balie, per e-mail en telefoon) en de promotie van Schiermonnikoog. Dit laatste doen 
wij door gebruik te maken van klassieke en moderne marketinginstrumenten.  
Zo regelt de VVV regelmatig bezoeken door journalisten, faciliteren wij arrangementen 
en evenementen en nemen wij deel aan bredere marketing- en pr-campagnes, die 
passen bij de positionering van ons eiland als toeristische bestemming. 

 
Gasten kiezen vooral op basis van digitale informatie een vakantiebestemming.  
Juist daarom heeft VVV Schiermonnikoog een speerpunt gemaakt van haar e-marketing, 
direct marketing en sociale media. VVV Schiermonnikoog is zeer actief met ‘Search 
Engine Optimalisation’ (SEO). De website van VVV Schiermonnikoog is daardoor de best 
vindbare en meest bezochte website op het eiland.  

 
Om al deze promotie- en marketingactiviteiten mogelijk te maken betalen VVV-leden 
lidmaatschapsgeld en een promotiebijdrage. Ook ontvangt VVV Schiermonnikoog een 
jaarlijkse bijdrage van de gemeente Schiermonnikoog. Door bundeling van deze 
middelen kunnen wij een effectief promotie- en marketingbeleid voeren en activiteiten 
ontwikkelen die gericht zijn op het aantrekken van nieuwe bezoekers naar 
Schiermonnikoog. Doel is het seizoen blijvend te verbreden en het aantal 
herhalingsbezoeken te vergroten. 

 
Lidmaatschap VVV & Het afhandelen van boekingsaanvragen  
Als lid van VVV Schiermonnikoog beschikt u over speciale reclame- en 
promotiemogelijkheden op de grootste website van en over Schiermonnikoog. Hierdoor 
komt uw accommodatie, bedrijf en/of activiteit in beeld bij het grote publiek: mensen 
die al op Schiermonnikoog zijn of ernaartoe willen en zich laten verrassen door het 
brede aanbod. 

 
• Online reserveren van uw vakantie-accommodatie 

Via de website en het Travelbase Online Reserveringssysteem VVV kan uw 
accommodatie 24 uur per dag online op aanvraag worden geboekt.  
Uw accommodatie wordt dus rechtstreeks onder de aandacht gebracht van 
iedereen die telefonisch of via de website contact zoekt met VVV 
Schiermonnikoog.  
Wilt u uw bungalow, appartement, hotel, groepsaccommodatie etc. ook 
verhuren via de grootste website van en over Schiermonnikoog? Wij kunnen u 
voorzien van concrete informatie over de verhuurmogelijkheden. 

http://www.vvvschiermonnikoog.nl/
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• Uw accommodatie op de website  

Verhuurt u uw accommodatie via ons Travelbase Online Reserveringssysteem 
VVV (Zoek & Boek), dan krijgt u onder het tabblad ‘Overnachten’ een 
vermelding op de website van VVV Schiermonnikoog. Dit bestaat uit naam en 
adres, informatie, foto’s en een link naar uw accommodatie in het Travelbase 
Online Reserveringssysteem. 

 
• Uw bedrijf/activiteit op de website  

Heeft u een restaurant, winkel, zaak of biedt u activiteiten aan?  
U krijgt dan een vermelding onder het tabblad ‘Zien & Doen’, ‘Eten & Drinken’, 
‘Het Eiland’ of ‘Vervoer’. Deze vermelding bestaat uit naam, adres, 
telefoonnummer, informatie en foto’s. Eventueel kunt u dit tegen betaling 
uitbreiden met extra foto’s en/of een link naar uw eigen website. 

 
• Adverteren 

Adverteren kan het gehele jaar op de website. Ook hiervoor kunnen wij passend 
maatwerk leveren. Neem gerust contact met ons op voor verdere informatie.  

 

• Folderpresentatie 
Als VVV-lid kunt u uw folders verspreiden in het daarvoor bestemde folderrek in 
de winkel van VVV Schiermonnikoog / Informatiecentrum Het Baken.  

 
• Lytje Pole Krant en Lytje Pole Agenda  

Al jaren brengt VVV Schiermonnikoog de Lytje Pole Krant uit in de grote oplage 
van 40.000 exemplaren. Dit is een veel gelezen en wijdverspreide informatieve 
krant, die breed wordt gedragen door leden en ondernemers.  
Deze overzichtelijke en informatierijke krant verschijnt elk kwartaal en kent met 
name aan boord van de veerboot een groot lezerspubliek.  
De Lytje Pole Agenda is de langwerpige agenda, eveneens uitgegeven door VVV 
Schiermonnikoog, met daarin alle activiteiten, evenementen en andere 
agendapunten overzichtelijk per dag op een rijtje. Deze agenda verschijnt 12 à 
13x per jaar en kan daardoor goed op de actualiteit inspelen. Ook deze agenda 
vinden bezoekers gratis op de veerboot, bij de supermarkt en in diverse winkels 
en horecagelegenheden.  
De Lytje Pole Krant en Lytje Pole Agenda bieden een ruim assortiment aan 
advertentiemogelijkheden, waarover wij u graag informeren. Bestaande 
adverteerders worden voorafgaand aan de lancering van een nieuwe editie 
geïnformeerd. 
 

 
Natuurlijk wordt u lid van VVV Schiermonnikoog! Stuur bijgevoegd 
lidmaatschapsformulier op per post, e-mail of kom langs. U bent van harte welkom in 
ons VVV- kantoor in Informatiecentrum Het Baken, Reeweg 9, voor meer informatie 
over het lidmaatschap. Wij adviseren u eerst een afspraak te maken, zodat we alle tijd 
voor u kunnen inplannen. 

 
Met een vriendelijke Schierse groet, 

Medewerkers & Bestuur VVV Schiermonnikoog 

 


