Het organiseren van een Familieweekend is altijd een hele klus. Je wilt het graag iedereen
naar de zin maken. Daarom geven wij hier 20 tips, zodat je een houvast hebt.
✅ Laat 2 of 3 personen het weekend organiseren.
✅ Als het jaarlijks terugkomt, rouleer dan tussen de gezinnen.
✅ Stuur een datumprikker rond om de datum van het weekend te bepalen.
✅ Inventariseer of iedereen zelf op de locatie kan komen.
✅ Heb je familieleden, die slecht ter been of mindervalide zijn, boek dan een accommodatie
met aangepast sanitair en (een) slaapkamer(s) op de begane grond of een lift.
✅ Komen er kinderen op het weekend. Boek dan een kindvriendelijke groepsaccommodatie
met een tuin en speelmogelijkheden.
✅ Wil je niet in 1 accommodatie zitten met z'n allen, boek dan meerdere huisjes op een park
met een groepsruimte. Zo heeft ieder zijn eigen (slaap)plekje en kan je gezamenlijk eten of
gezellige dingen doen in de groepsruimte.
✅ Maak eventueel een besloten groep op Facebook aan voor het familieweekend en zet er de
gemaakte foto’s op, zodat iedereen ze kan downloaden. Op Instagram zijn al je foto's
openbaar.
✅ Boek een groepsaccommodatie 6 tot 12 maanden van te voren.
✅ Als je kort van tevoren boekt, kan je meestal van last-minute kortingen gebruik maken.
✅ De maanden januari t/m maart zijn meestal de goedkoopste.
✅ Stel een budget vast voor je familieweekend.
✅ Bepaal hoe de kosten van het weekend verdeeld worden over de deelnemers.
✅ Open een bankrekening voor het familieweekend en maak 2 personen verantwoordelijk
voor de financiën en hou een kostenoverzicht bij.
✅ Sluit altijd een annuleringsverzekering af, want individuele annuleringsverzekeringen
dekken niet voor de andere deelnemers. Bij de meeste accommodaties kan je gelijk met het
boeken, zo'n verzekering afsluiten. Vraag ernaar! Of sluit hem af bij je eigen financieel
adviseur.
✅ Huisdieren mee op familie weekend? Vraag of deze welkom zijn bij de accommodatie van
je keuze.
✅ Zelf koken tijdens familieweekend? Boek dan een groepsaccommodatie met een
professionele keuken en een afwasmachine.
✅ Wil je een kok inhuren of van catering gebruik maken? Regel dit dan minimaal 6 maanden
van tevoren.
✅ Informeer wie er een bepaald dieet heeft of ergens allergiesch voor is.
✅ Nodig iedereen uit, maak geen onderscheid. Een familieweekend is plezier voor iedereen.
Heb je zelf een tip, die je hier mist, schrijf ons dan.
Wil je een accommodatie huren in Drenthe of Friesland rond het Drents-Friese Wold:
https://drents-friesewold.nl/groepsaccommodatie

