
 

 

 

 

 

VOORLOPIG PROGRAMMA ANVR CONGRES BREMEN 

3 - 5 NOVEMBER 2022 

 

De rode draad door het congresprogramma is “anders denken, anders doen”!  
Wat in ieder geval dit jaar “anders” is, is dat wij dit keer gekozen hebben voor iets meer interne 
sprekers, voor reisondernemers aan het woord en voor onderwerpen die binnen onze sector zeer 

relevant zijn of dat binnenkort zullen worden.  

Uiteraard zal er door verschillende sprekers ook worden teruggekeken op de “geleerde lessen” en 
ervaringen van de Corona periode. Maar ook externe sprekers zullen ook dit jaar weer vanuit hun eigen 

expertise en ervaringen onderwerpen aan de orde stellen die de reissector raken.  

Kortom; méér dan andere keren een mooie mix van externe en interne onderwerpen.  

Wat niet “anders” zal zijn, is dat er tijdens het congresprogramma voldoende “food for thoughts” en 
discussies zullen plaatsvinden. 

 

      

Donderdag 3 november 2022 

 

08.30 uur: Verwacht vertrek met de ANVR Express vanuit Amersfoort direct naar Bremen. 

 

13.15 uur: Geplande aankomst Bremen Hbf, waarvandaan we te voet naar het Park Hotel wandelen. 

Bagage zal apart vervoerd worden naar het hotel. 

 

14.30 uur: Verzamelen in de meetingzaal van het Park hotel. 

     

OPENING ANVR CONGRES 2022 

15.00 uur: Opening Arjan Kers (voorzitter ANVR) en welkomstwoord van Duits Verkeersbureau 

 

DE CONTEXT 

15.30 - 16.15 uur: ABN AMRO - Gerarda Westerhuis; Financiële- economische outlook 2022/2023: 

wat komt er op ons af. 

16.15 - 16.45 uur: Pauze 

16.45 - 17.15 uur: Amadeus/ future of travel/ trends 

17.15 - 18.00 uur: gfk/ consumenten trends 

 

18.00 uur: Einde eerste congresdag. 

Tijd om in te checken en op te frissen voor het diner. 

 

19.30 uur: Te voet naar het historische stadcentrum van Bremen. 

 

20.00 uur: Diner in de Ratskeller. 

 

Na het diner, transfer terug naar het hotel. 

 

Overnachting in het hotel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 4 november 2022       

          

Vanaf 07.00 uur: Ontbijtbuffet in het hotel. 

 

09.00 uur: Opening dag 2 van het ANVR congres in de meetingzaal van het Park hotel. 

 

REISSECTOR AAN HET WERK 

09.05 - 09.45 uur: Nieuwe opvattingen over toerisme vanuit perspectief van de bestemmingen: Jos 

Vrancken, directeur NBTC  

09.45 - 10.15 uur: Duurzaamheid vanuit perspectief van de reissector; Gert Nieuwboer (SNP) 

10.15 - 10.45 uur: Pauze 

10.45 - 11.15 uur: Status van de pakketreizen richtlijn en plannen van de EU cie. Frank Radstake  

11.15 - 11.45 uur:  Hoe zit het nou met de reisadvisering? Lessons learned van de Covid pandemie en 

toekomstig beleid; Dirk-Jan Nieuwenhuis, directeur visumbeleid en consulaire zaken van het 

ministerie van Buitenlandse Zaken. 

11.45 - 12.15 uur: Reisverzekeringen en de wens tot transparantie & de gevolgen voor de reissector, 

spreker nog niet bekend  

 

12.15 uur: Sluiting tweede congresdag. 

Tijd om even op te frissen. 

 

12.45 uur: Lunch in het Park restaurant & de Orangerie van het Park hotel. 

 

14.30 uur: Transfer per bus naar Bremerhaven (ca. 1 uur). 

 

15.30 uur: Aankomst Bremerhaven en welkom in het Atlantik hotel. 

 

16.00 uur: Bezoek Auswandererhaus in kleine groepen, gevolgd door tour door het Klimahaus. 

 

Aansluitend diner & party in het Klimahaus. 

 

00.00 uur: Einde feestavond en transfer per bus terug naar Bremen. 

 

Bij terugkomst in het hotel is de bar nog geopend. 

 

Overnachting in het hotel.  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 5 november 2022 

 

Vanaf 07.00 uur: Ontbijtbuffet in het hotel. 

Vergeet vóór je vertrek niet je extra’s af te rekenen, uit te checken en je koffer af te geven bij de 
ANVR-desk! 

 

09.00 uur: Opening dag 3 van het ANVR congres in de meetingzaal van het Park hotel. 

 

09.05 - 09.30 uur: Toekomst luchtvaart/ positie KLM/ krimp Schiphol/actuele politieke discussie 

vanuit het perspectief van KLM, spreker nog niet bekend. 

09.30 - 10.00 uur: Ondernemen tijdens Covid pandemie: Frangken Tuhumena, directeur 333travel. 

10.15 - 11.00 uur: Digitalisering/ veranderingen in de waardeketen, spreker nog niet bevestigd. 

11.00 - 11.45 uur: Richard de Hoop - “Van klassiek naar Jamming”  
11.45 - 12.00 uur: Afsluiting ANVR congres 2022. 

 

12.00 uur: Start keuze excursies, inclusief lunch. 

Iedereen dient zijn/haar eigen bagage mee te nemen in de bus. 

 

16.30 uur: Alle excursies eindigen op het station van Bremen. 

 

17.00 uur: Gepland vertrek ANVR expres terug naar Amersfoort. 

 

22.00 uur: Verwachte aankomst Amersfoort station. 

        

Einde programma 

 

 

NB. Tijden/programma onderdelen onder voorbehoud van wijzigingen! 


