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MARIANNE KUIPER

COLUMN

VAN DE
GRAAT
Door
Marianne Kuiper
Vorig jaar om deze tijd plopte
de kurk van de fles en
stroomde de champagne
rijkelijk . In het vooruitzicht
dat 2020 weleens ons
allerbeste jaar zou kunnen
worden . Loon naar werken .

Een royale forecast voor de Music
Meeting Lounge bezettingsgraad
82 in januari en februari en voor
Efficient Hotel Partner vele mooie
grote congressen en andere grote
bijeenkomsten in de boeken Het liep
anders volledig onvoorzien Het was
loeidruk jazeker maar uitsluitend
met redden wat er te redden viel
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Normaal is het hier in deze
feestmaand een komen en gaan van
salesmensen die ons bedanken en
verwennen met banketletters flesjes
wijn kerstprullaria en meestal veel
heel veel chocola Op de 31e zijn we
standaard straalmisselijk van een
overdosis chocola en wegen minstens
3 kilo Dit jaar zien we voor het eerst
niemand
,

,

,

.

+

.
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Ik herhaal niemand Het blijft ijzig stil
terwijl onze mailbox vol blijft stromen
met afscheidsberichten ‘helaas is er
:

.

:

een einde gekomen aan mijn tigjarig
dienstverband vanwege….'

Salesafdelingen van hotels zijn
grootscheeps leeg geveegd

Vergeleken met oktober 2019 kelderden* de

.

Maar deze branche krijgt toch steun
Ja dat is zo Maar dat percentage dekt
bij lange na niet het kolossale gat wat
is ontstaan en zorgt voor een
graatmager bestaan Het heet niet
voor niets een noodmaatregel en
tegemoetkoming De rest mag je zelf
bijleggen En dan gaat het snel Jonge
visjes zijn al verhongerd En vette
vissen zwemmen na een spartaans
dieet van 9 maanden inmiddels sterk
vermagerd in het rond Ook hun
verdrinkingsdood is aanstaande Ik zie
om mij heen het ene na het andere
hotel en restaurant spartelen 12 van
alle vergaderlocaties is nu al failliet
‘

?’

,

Het blijft ijzig stil
terwijl onze mailbox
vol blijft stromen met
afscheidsberichten.

.

omzet per beschikbare kamer van €95,46 naar
€31,14 De gemiddelde kamerprijs van €124,13
naar €94,39 en de bezettingsgraad van 76,90%
naar 32,99%. Stadhotels lijden het meest, hun
bezetting daalde in november met 80%.
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Samen Ik kan het woord bijna niet meer horen Er
is geen samen en ik ram een gouwe ouwe er nog
maar even in voor diegenen die het nog steeds niet
willen horen de een zijn dood is de ander zijn
brood Dus een driedubbel dik belegde boterham
voor de een terwijl de ander van zijn graatje gaat Ik
begrijp dat horecaondernemers massaal de
behoefte voelden om naar Ikea te rijden om de
deuren daar eigenhandig dicht te timmeren met
de allerlaatste planken uit de bouwmarkt Terecht
dus dat deze zaken nu ook verplicht dicht zijn
.

.

:

.

.

,

.

Met de subtiele
verwijzing naar
de ongelijke
verdeling in de
wereld.
Een andere evergreen is: elk nadeel
heb zijn voordeel. En ook dat is waar.
Om niet van de graat te gaan hebben
wij onze creativiteit, samen (maar dan
ook écht samen) op de hoogste stand
gezet. De lijst met klusjes ‘to do’ zijn
‘ done ’, onze pakketservice een
megasucces, de klanttevredenheid
99% en de wens om (als we tijd
zouden hebben) een magazine te
maken bij deze vervuld.
Zojuist ging de bel. Zou het dan toch?
De ‘catch of the day’: 8 repen chocola!
Je kent ze wel die populaire repen van
Tony, met hele grote en hele kleine
stukjes, een subtiele verwijzing naar de
ongelijke verdeling in de wereld.
Maar aan alles komt een einde. Ooit.
Dus ook aan deze crisis. Houd moed en
help onze branche ondertussen waar
je kunt. Boek alvast eens een kleine
vergadering (dat mag tot max. 30
personen) of overnacht een keertje in
een hotel. Voordat ze er straks allemaal
niet meer zijn.
Het zou eerlijk zijn om iedereen (dus
ook onze regering) verplicht een flink
deel van zijn salaris in te laten leveren.
Ik vermoed zo maar dat de noodkreet
vanuit onze hospitalitybranche dan
opeens veel beter begrepen wordt.
Op naar een mooier, eerlijker en

en veel leesplezier met
ons eerste EHP-magazine.

gezonder 2021

*

bron Hospitality Magazine
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JAAROVERZICHT
EFFICIENT HOTEL PARTNER

ELK
NADEEL
We breiden ons
team uit. Onze
nieuwste aanwinst:
Claudia Konst.

Hotels zijn
dicht.
Amsterdam is
leeg. Alleen
duiven op de
Dam.

De
hotellerie en
vergaderbranche
worden keihard
geraakt. Blijven
we overeind?

FEBRUARI

APRIL

JUNI

JANUARI
Een mooi artikel
over 21 jaar
zorgeloos
uitbesteden in
de wintereditie
van ZUIDAS
Magazine.
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MAART
De lockdown is
een feit. Geen
reserveringen
maar 1001
annuleringen

MEI
Het
coronadagboek
van Marianne
trekt veel lezers
op Linkedin.

HEB ZIJN
VOORDEEL

JULI
We scholen
ons om’ en
passen ons
aan. Ons
inspiratie
magazine is
een hit!

Komkommertijd
staat voor saison
morte, maar
onze denktank
maakt overuren.

EHP bestaat
22 jaar. Het
doel is
helder, de
jacht is
geopend!

AUGUSTUS

OKTOBER

SEPTEMBER

NOVEMBER

Het resultaat
van een ‘drukke’
zomer: een
volledig
vernieuwde
website

Studenten
van Hotelschool
Den Haag
werken samen
met ons aan
hun IndustryPROject.

Never
waste a good
crisis en meer
tegelspreuken.

DECEMBER
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JENNIFER
LAM
5 JAAR IN DIENST

Op 25 januari 2021 viert zij haar 1e
lustrum bij EHP

AIRBNB

In Hoofddorp runt zij naast haar
baan nog twee Airbnb kamers

HOTEL INTERIEUR
Recentelijk is zij een website
gestart mijnhotelinterieur nl
:

.

CHEF TD

Lampjes vervangen
printerproblemen en meer
,

....

MOTORMUIS

Toert graag op haar motor door
onze buurlanden

MARKTPLAATS

Geef haar altijd het juiste cadeau
anders verkoopt ze het

,

....

VAST MENU

Eet minimaal drie keer per week
wraps met gerookte kip en hummus

KERSTSHOW

Koopt 101 feestjurken showt wij
kiezen de rest gaat weer retour
,

,

,

HOOG GEHAKT

Loopt moeiteloos op de hoogste
palen die ze maar kan vinden

SPORTY SPICE

Begint 3x per week de dag om
07 00 uur in de sportschool
:
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JENNIFER LAM

SPOTLIGHT

AIRBNB EN
INTERIEUR
De foto die gebruikt is ter inspiratie voor haar eigen slaapkamer

.

Doelgericht Excelfreak en als ze
eenmaal iets in haar hoofd
heeft dan gaat ze het regelen
en wel meteen Ze weet van
aanpakken en is daarom niet
voor niets omgedoopt tot Chef
Technische Dienst bij EHP Maar
eigenlijk is ze een manusje van
alles Nog even en ze wordt
opgegeven voor het TV
programma De Alleskunner
,

,

.

.

.

"

".

AIRBNB

Sinds een aantal jaar runt ze in haar huis in
Hoofddorp een succesvolle AirBnB Niet omdat ze
het prettig vindt om constant vreemde mensen
over de vloer te hebben of dat ze nou zo van
schoonmaken houdt maar hoofdzakelijk vanwege
het stukje Revenue Management wat dat met zich
meebrengt De hoogste bezetting realiseren tegen
de hoogste kamerprijs Tijdens de Formule 1 Grand
Prix van Zandvoort alleen zou ze alleen al 500
verdienen in een weekend Helaas ging dat feestje
vanwege corona niet door
,

,

,

.

.

€
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.
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Kimpton de Witt

Pulitzer
Hoewel de bezetting nog steeds niet
slecht is moest de kamerprijs wel flink
zakken dit jaar Waar ze in 2019
makkelijk 70 per nacht kon vragen
ligt die prijs nu zo rond de 30
Gelukkig is het meer voor de leuk
erbij en heeft ze het niet nodig om
rond te komen zo strak heeft ze haar
financiën op orde
,

.

€

,

€
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The Anthony Hotel Utrecht

.

WEBSITE

Sinds kort heeft ze er een nieuwe
hobby bij een eigen website
,

.

MIJN HOTELINTERIEUR

mijnhotelinterieur nl
.

Pinterest was haar beste vriend toen
ze haar eigen huis aan het inrichten
was waaronder de eerdergenoemde
AirBnB kamers
,

.

Toen ze een foto stuurde van haar
eigen slaapkamer vroeg haar tante in
welk hotel ze nu weer zat en veel
mensen complimenteerden haar op
haar interieurstylingkunsten Een
complete carrièreswitch ziet ze
vooralsnog niet zitten maar ze wilde
toch iets doen met deze geestdrift
Een combinatie met een andere grote
passie hotels was al snel gemaakt
,

.

,

Toen ze een foto
stuurde van haar eigen
slaapkamer, vroeg
haar tante in welk
hotel ze nu weer zat.
Met deze website laat ze zien hoe je
met met betaalbare items van jouw
slaap kamer een hotelkamer kunt
maken Tot nu toe zijn haar eigen
slaapkamer Pulitzer Kimpton de Witt
en The Anthony Hotel aan bod
gekomen
(

)

.

,

,

.

.

,
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Volg haar ook op Instagram
mijnhotelinterieur nl
@

.

:

FUNNY QUESTIONS,
FREQUENTLY ASKED
Het is een bekend gegeven dat mensen die in
een vliegtuig stappen acuut dom worden en
vragen stellen waarop de antwoorden zo logisch
lijken De reden is dat ze uit hun comfortzone
treden en even niet meer helder kunnen
denken Maar het gebeurt ook in onze Lounge
.

.

.

WAAR IS DE WC ?
In de gang je liep er langs toen je binnenkwam
...

HOE WERKT DE KRAAN ?
Euhm draaien
...

HOE KOM IK BOVEN ?
Via de trap
WAAR IS MIJN JAS ?
In de garderobe

HOE WERKT HET KOFFIEZETAPPARAAT ?
Niet als je hem hebt uitgezet
...

.
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MIRNA EN
MARIANNE

30 JAAR LANG

LIEF EN
LEED
2020 Mirna en Marianne in de Music Meeting Lounge
,

Door
Marianne Kuiper

Ze zijn elkaars tegenpolen De een blijft
onder alle omstandigheden kalm suist
zonder angst van een zwarte piste
houdt van primitief wildkamperen in
een daktent op haar auto en heeft lak
aan wat men van haar denkt De ander
is temperamentvol voelt al angst op de
groene babyweide kiest bij voorkeur
voor een luxe resort en kan een nacht
wakker liggen van een nare opmerking
.

,

,

Het plaatje zoek de
verschillen kan volop
afgevinkt worden maar juist
daarom houdt hun band
zowel zakelijk als privé al
ruim 30 jaar stevig stand
‘

’

,

.
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1994:Receptie Bilderberg Garden Hotel

1990 - 2000

Haar carrière begon in 1990, vers
afgestudeerd aan de hotelschool, in
het Bilderberg Garden Hotel in
Amsterdam. Type saaie muts, zoals
haar collega’s Mirna in het begin
bestempelden. Maar Marianne wist
wel beter. Mirna had net haar moeder
verloren die zij tot aan haar laatste
levensdag zelf verpleegd had. Het
verdriet voor de toen 21-jarige Mirna
was moeilijk te bevatten. Veel ruimte
voor uitbundige stapavonden of
dansen op de bar met collega’s was er
niet. Ze stond er helemaal alleen voor
met een jongere broer die het ook
moeilijk had. Haar flamboyante vader
was al een paar jaar eerder
geëmigreerd naar het zonnige
Curaçao, zette aldaar de bloempjes
buiten en had een vriendin net zo oud
als zijn dochter. Dit verhaal maakte
diepe indruk op Marianne die in
diezelfde periode haar ernstig zieke
moeder dag na dag zag verslechteren.
Het schiep een band. Aan hun
samenwerking kwam in 1994
een einde toen Mirna naar Australië
vertrok op zoek naar zichzelf. Terwijl
Mirna ‘down under’ rondreisde kwam
in het hotel een vacature vrij waarvan
Marianne vrijwel zeker wist dat dit de
ideale baan voor Mirna kon zijn.

2002: Klanten werven op de Evenementbeurs

Type saaie muts, zoals
haar collega’s Mirna
in het begin
bestempelden.
Yield management, overgewaaid vanuit de
luchtvaartindustrie, was het nieuwe toverwoord in
de hotellerie: prijzen bepalen op basis van de vraag
in de markt. Mirna kwam terug en was de eerste
vooruitstrevende yield manager in een 5* hotel die
volmondig ja zei tegen een samenwerking met het
toen nog onbekende Booking.com. In 1998 verliet
Marianne hun geliefde hotel en richtte Efficient
Hotel Partner op. Een half jaar later sloot Mirna zich
als partner aan.
11

Ik zie mezelf nog in de lobby
zitten met de oprichter van Booking com
zo n echte IT nerd die geen know how had
van de ins en outs van de hotellerie maar
mij wel een briljant concept voorspiegelde
Ik was ongelooflijk nieuwsgierig hoe dit
concept zich zou ontwikkelen en mijn
eeuwige nieuwsgierigheid prikkelde ook
om mij als partner bij EHP aan te sluiten
MIRNA:

“

.

’

-

,

-

.

…

.”

Ik zag Mirna ieder jaar meer
opfleuren zeker nadat ze Chris de liefde
van haar leven ontmoet had Ik zal het
moment we stonden in zee nooit
vergeten dat ze mij vertelde in
verwachting te zijn van haar eerste kindje
Ze straalde ze was zo gelukkig
MARIANNE:

“

,

,

.

(

)

,

.

.”

DE SPECHT...

2008 Persfoto 10 jarig bestaan EHP
:

Tijdens een van de vele
trainingen die zij volgden in
een Veluws Bilderberg Hotel
deelden ze een kamer.

-

2000 - 2010
Het was buffelen dag en nacht Mirna kreeg
twee zoons Marianne twee dochters Racend
tussen crèche kantoor en thuis werd er 24 7
aan Efficient Hotel Partner gesleuteld Wat kon
er beter Wat kon er anders Het denken en
doen stopte nooit Ondertussen waren er
zorgen Beide hadden een kindje met ernstige
allergieën Ziekenhuis in en uit en bezoekjes
aan alternatieve artsen werden moeiteloos
gecombineerd met zakelijke afspraken
Mobiele telefoon bij de hand een vrije dag
was nooit een echte vrije dag Een ziek kind
met rode wangen van de koorts ging soms
zelfs mee naar kantoor We moeten door die
gevleugelde uitspraak was aan de orde van de
dag Het bedrijf groeide gestaag en de extra
omzet gegenereerd uit het boeken van
gestrande passagiers van de diverse
luchtvaartmaatschappijen werd vooral
gedurende de nacht of in het weekend
gerealiseerd Privé en werk was onlosmakelijk
met elkaar verbonden De groei van het bedrijf
resulteerde in drie verhuizingen In 2009
namen zij hun intrek in het huidige pareltje
aan de Dorpsstraat in Amstelveen
,

.

,

Plotseling verstoorde een kloppend

.

,

geluid hun nachtrust. Alsof er een

/

.

verdwaalde specht uit het bos op de

?

deur hamerde. Terwijl Marianne gelijk
boos opbelde naar de receptie en haar
beklag deed, vond de Mirna de oorzaak:
haar elektrische tandenborstel hupte
van links naar rechts op het marmeren
blad in de badkamer….

?

.

.

.

.

,

.

. ‘

’,

.

.

.

.

2008 10 jaar EHP medaille uitreiking door Mirna s vader
:

,
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2010 - 2020
Na al die drukke jaren hield Mirna het voor
gezien in 2011 en koos voor een rustiger
bestaan Het contact bleef In 2014 sloeg
opeens het noodlot keihard toe Mirna
belandde in een déjà vu met haar man die
ernstig ziek werd Marianne raakte geveld door
een gemene hernia en moest acuut
geopereerd worden terwijl ze net aan een
nieuw hoofdstuk solo doorstart na breuk met
Efficient Hotel Partner begonnen was Mirna
twijfelde geen moment en bood de helpende
hand nam weer plaats aan haar oude bureau
en nam de honneurs waar Ze is nooit meer
weggegaan en alweer jaren het opperhoofd
van de facturatie en alle overige financiële
aspecten Niet meer als partner maar nu in
dienst van haar vriendin Marianne Een jaarlijks
evaluatiegesprek is er niet Gedurende het jaar
zoeken ze elkaar regelmatig op en praten bij
over allerlei onderwerpen die dan spelen Juist
omdat één blik van elkaar vaak al genoeg zegt
was het heel moeilijk voor Marianne om alle
plannetjes rondom Mirna haar 50e verjaardag
geheim te houden Hun kinderen zijn
inmiddels studenten en zoals dat gaat half
uitgevlogen Het coronatijdperk vormt een
nieuwe uitdaging Zuchten mag maar
panikeren is er niet bij humor overheerst en
deze tijd gaat ook weer over Als je samen al
zoveel zware hindernissen in het leven hebt
getrotseerd dan komt dit ook wel goed
.

.

.

.

(

)

.

,

.

.

,

.

1991 Toen hun leven nog onbezorgd was
:

We belden ook s nachts nog met
elkaar Als er weer eens een grote kist gestrand
was met honderden passagiers moest het
zoeken en boeken van hotelkamers verdeeld
worden Soms lag ik pas weer om 05 00
doorgedraaid in bed en stond een uur later een
van de kinderen in mijn oor te tetteren

MIRNA:

“

’

.

.

:

.”

De accountant die we overigens
nog steeds hebben ging ieder jaar nog meer
rechtop zitten als de jaarrekening
gepresenteerd werd De omzetcijfers van de
desperate housewives zoals sommigen ons
liefkozend noemden logen er niet om
Daar kan ik 10 jaar later nog steeds van in de
lach schieten

MARIANNE:

“

–

–

.

‘

.

.

,

.

‘

’

.

.

,

,

.

!

’

,

.

.”

De omzetcijfers
van de ‘desperate
housewives’,
logen er niet om.

2019 Surpriseparty Mirna 50 jaar
:
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De samenwerking zoals die
nu is ervaar ik als never a dull
moment Zowel de werkomgeving
als het team is heel fijn Er is enorm
veel bereikt de laatste jaren En
geweldig dat EHP is uitgebreid met
een eigen vergaderlocatie Music
Meeting Lounge We zijn helemaal
klaar voor de toekomst
MIRNA:

‘

’.

.

.

.

!

MARIANNE: Ik was nog verward
van de narcose toen Mirna
ondanks haar eigen grote zorgen
alweer naast mijn bed stond om
mij op te beuren Voor mij het
summum van h echte
vriendschap Ik bewonder Mirna
om haar kalmte Zelfs toen ze
onlangs geheel per ongeluk een
eetlepel wietolie genomen had en
in een bad trip belandde Een
werkelijk hilarisch verhaal Als mij
dat was overkomen had ik
ongetwijfeld 112 gebeld en mijzelf
laten afvoeren Mirna niet zij zat
de trip beheerst uit
“

,

,

.

2018 Opening Music Meeting Lounge
:

(

)

.

.

Kalmte. Zelfs toen ze
onlangs geheel per
ongeluk een eetlepel
wietolie genomen had
en in een bad-trip
belandde.

-

.

.

.

‘

,

’

”.

MIRNA OVER 30 JAAR

Mooi om te zien
dat tegenpolen elkaar zo goed
kunnen aanvullen en dat we er
achter zijn gekomen dat dit juist
onze kracht is Dit is niet altijd zo
geweest Onze vriendschap heeft
inmiddels heel wat doorstaan met
een lach en een traan Met als
resultaat dat we elkaar door en door
kennen en weten wat we aan elkaar
hebben Een bijzondere en
waardevolle vriendschap Voor ons
beide geen gezapig leventje als
type saaie muts dat van een leien
dakje gaat alhoewel dat misschien
best lekker was geweest 😉 Als ik
Marianne in het kort zou moeten
omschrijven dan denk ik aan een
creatieve humoristische pitbull in
de positieve zin van het woord
Prachtig om te zien waar menigeen
zou stoppen zij vol power doorgaat
VRIENDSCHAP:

“

.

…

.

.

!

, ‘

’,

(

).

,

,

!

2020 Het huidige team op het dakterras van de Lounge
:

14

.”

RED DE HORECA

ZURE TIJDEN
De horeca vecht zich een weg
naar boven in deze crisis en
sommige horecaondernemers
zijn buitengewoon creatief
De winnaar wat ons betreft
.

:

Ron Gastrobar At Home
Let’s get down,
let’s get down to business
Give you one more night,
one more night to get this

Bekijk de YouTube video
15

JAAROVERZICHT
MUSIC MEETING LOUNGE

MUZIEK
DOET
FEBRUARI

JANUARI
Donatie aan
Stichting
Alzheimer, Don’t
you forget
about us!

16

Vergaderangst
slaat toe. Onze
Lounge staat
leeg…

Help! De crisis
hakt erin. Het
regent
annuleringen.

Finalist Nationale
Meeting Award
2020.

APRIL

MAART
Een prachtige
vierde plaats,
net zoals vorig
jaar.

JUNI

MEI
Een nieuwe tijd
vraagt om
nieuwe regels.

IETS
MET JE

JULI
Een zilveren
plak in de
categorie
‘beste S
vergaderlocatie
in NoordHolland’

Street-art op ons
dakterras. Je kijkt
je ogen uit!

Duurzaam op
alle fronten.

AUGUSTUS

OKTOBER

SEPTEMBER
Onze
eigen Spotifyafspeellijst
gelanceerd

Op de
voorpagina
van het
Amstelveens
Nieuwsblad.

DECEMBER

NOVEMBER
Kerst valt vroeg
dit jaar….
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EVOLUON
FACTS & FIGURES

geopend 1966
sinds 1998 congrescentrum
2 1500 personen
20 vergaderzalen
-

sinds corona
van 45FTE naar 9FTE
85 omzetverlies t o v 2019
:

%

.

.

.

FRANC DUBBELMAN
55 jaar
Middelbare Hotelschool Tilburg

Voorheen
GM Bilderberg Kasteel T Kerckebosch
GM Hotel en congrescentrum
Heerlickheijd van Ermelo
GM Plaza Resort Bonaire Kontiki Resort
Curaçao
:

’

-

&

Gepassioneerd Alfa Romeo rijder en
verzamelaar
Hobby s zijn werk reizen en tuinieren
’

:

,

Relatie met Michelle purser bij KLM
(

Vader

Foto s
Links Evoluon lichtstraal
Rechts Franc Dubbelman
'

:

:
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FRANC DUBBELMAN
EVOLUON

INTERVIEW

IK KAN
WEER
ADEMEN
Evoluon in Eindhoven
Door
Marianne Kuiper

In 2019 werden alle records gebroken
Een werkdag van tien uur of meer was
heel normaal Nu schraapt hij de
omzet bij elkaar met onder meer een
COVID teststraat en heeft zichzelf
bevorderd tot hoofd bladblazer Toch
ziet hij de toekomst met vertrouwen
tegemoet
.

Hij werd aangetrokken om
het Evoluon nieuw leven in te
blazen In een paar jaar tijd
verdubbelde hij en deed zijn
achternaam eer aan
nagenoeg de jaaromzet
.
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FRANC DUBBELMAN
EVOLUON

Dwarsdoorsnede Evoluon
Nee ik werk niet
vanuit huis Ik kan zo n groot bedrijf
niet aansturen vanuit mijn
woonkamer crisis of geen crisis Ik ga
plichtsgetrouw als directeur dagelijks
naar de zaak samen met het hoofd
technische dienst om alle cruciale
zaken te laten draaien in het pand Er
is altijd wel iets te doen al is maar
verveeld achter mijn beeldscherm
zitten Ik ga soms wel rond de middag
weer naar huis maar dat voelt als
spijbelen voor volwassenen
Werk je thuis?
.
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De schemering valt in

.”

Hoe heb je die eerste weken

In februari kregen we de
eerste annulering van een congres
voor 450 deelnemers Europees
georiënteerd Saillant detail vlak
voordat het congres werd
geannuleerd kregen wij nog de vraag
of wij de naam van de band de
Corona s die tijdens het diner zou
komen spelen nergens wilden
vermelden Met tegenzin hebben we
een annuleringsnota van 37K
opgesteld met de wederzijdse
toezegging om het congres in
september alsnog te laten
plaatsvinden In de week van 6 maart
regende het annuleringen en liep de
schade op tot 1 3 miljoen Euro

beleefd?
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"Ik ga soms wel rond
de middag weer naar
huis maar dat voelt als
spijbelen voor
volwassenen.”
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Opeens zat mijn team van 45FTE thuis Als
horecamensen ben je inventief genoeg om meteen
een to do list te maken wel kort en bondig zodat we
meteen weer konden opstarten van werkzaamheden
die vanwege bedrijfsdrukte nu eindelijk eens gedaan
konden worden Ik zeg konden want met de maat
regel blijf thuis kon er niet veel meer Het besef was
nog niet echt doorgedrongen de consequenties wel
En toen?
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Een nieuwe eigenaar lost de coronacrisis

Nee zeker niet Maar zij
hebben een duidelijke toekomstvisie met het
pand en exploitatie en betrekken ons in de
plannen Dat geeft je de mogelijkheid over dit
coronatijdperk heen te kijken en een visie
durven neer te leggen voor de toekomst
Afgelopen maand hebben zij ook het
Beursgebouw Eindhoven aangekocht en ben
ik gevraagd die exploitatie vanuit het Evoluon
op me te nemen Een prachtige uitdaging en
een mooie blijk van vertrouwen Dit geeft veel
energie Over energie gesproken Wist je dat
het ons gemiddeld 800 Euro per dag aan
energie kost om dit pand warm te houden
toch niet op?
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Wat? Maar jullie zitten toch in
Eindhoven? Daar wemelt het van de
technische universiteiten en hogescholen.

Binnenkant Evoluon

Daar kunnen ze toch wel iets bedenken?

Klopt maar het Evoluon is een
Rijksmonument Dus regeltjes voorwaarden
restricties
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Hoe heeft het Evoluon de crisis
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Bijna niet De
toenmalige exploitant en huurder verklaarde de
zaak in juni failliet Een dergelijke situatie hoop
ik nooit meer mee te maken Als eind
verantwoordelijke stel je niets meer voor en
laveer je tussen curator pandeigenaar
collega s leveranciers en relaties Je kan niets
meer anders dan iedereen zo goed mogelijk te
informeren en soms tegen beter weten in het
vertrouwen te blijven geven dat het goed komt
Gelukkig namen twee vastgoedontwikkelaars
Foolen Reijs het Evoluon over Ik kan weer
ademen

overleefd tot nu toe?

,

.

Aan inzet van mijn
mensen schort het niet Twee koks staan de
gangen naar de magazijnen te schilderen de
overgebleven medewerkers bediening helpen
met shamponeren van vloerbedekking
stomen en onderhouden van alle
vergaderstoelen 1000 Zelf trek ik een keer
per week nu de bladeren nog vallen mijn
oude kloffie aan om met zo n professionele
bladblazer het parkeerterrein en de paden in
het park schoon te maken
En in de tussentijd?
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"Wist je dat het ons gemiddeld 800
Euro per dag (!) aan energie kost om
dit pand warm te houden?”
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Wordt het ooit weer normaal?
Hoe zie jij de toekomst?

Recentelijk las ik ergens een
interessant artikel stel je bent
geboren in het jaar 1900 Dan was je
14 jaar toen de eerste wereldoorlog
begon 29 jaar tijdens de eerste
wereldrecessie 39 jaar toen de
tweede wereldoorlog begon en heb je
ook nog oorlogen o a in Vietnam
moeten aanschouwen
dan
overleef je COVID 19 waarschijnlijk
wel als je zoals ik in 1965 bent
geboren
“
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Wat gaat er veranderen volgens jou?

Mogelijk in het begin doch tijdelijk
zullen met name de multinationals en
grote corporate bedrijven geen risico
nemen en zoveel mogelijk digitaal
en of hybride gaan organiseren Maar ik
ben van mening dat uiteindelijk de
behoefte aan menselijk contact zal
overwinnen Niet voor niets ontstaan
meer dan 70 van alle relaties op de
werkvloer of waren aanvankelijk
zakelijk gerelateerd 😊 Misschien ben
ik in dit denkpatroon wat conservatief
of is de wens de vader van de gedachte
Echter geloof ik ook dat de mens snel
in staat is te vergeten Kijk maar naar
de impact van 9 11 Heeft dit ons
vliegpatroon gewijzigd Nee het is in
de afgelopen 19 jaar alleen maar
toegenomen
“

Evoluon prachtig verlicht in het kader Glow
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"Toch grappig dat ik
na al die jaren
opeens een nieuwe
passie heb ontdekt."
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Maar dat levert geen omzet op. Hebben jullie

Zeker wel
We hebben een COVID teststraat op het parkeer
terrein We verzorgen uitvaartdiensten en zijn een
uitvalsbasis voor de ME tijdens demonstraties
Daarnaast zijn we een samenwerkingsverband
aangegaan met Mansveld en Turnkey door twee
professionele studio s Green Screen en LED wall te
bouwen Deze studio s zijn populair we zitten op een
bezettingsgraad van 80 Dat neemt echter niet weg
dat de totaalomzet met 85 is afgenomen t o v 2019
en er nog maar negen medewerkers werkzaam zijn
En eigenlijk zijn dat er al weer vier te veel nadat de
overheid in oktober besloot voor de tweede keer de
horeca en dan specifiek ons restaurant te sluiten
geen creatieve oplossingen bedacht?
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Heeft de crisis jou persoonlijk iets

Ik ben definitief gestopt
met roken Ik pafte ruim anderhalf
pakje per dag weg Gek genoeg voel
ik mij er niet anders of beter door Het
was meer de gewoonte die erin
geslopen was Ik mis het soms nog
wel maar dan ga ik vlug de heg
snoeien of stort me op andere
tuinklusjes Toch grappig dat ik na al
die jaren opeens een nieuwe passie
heb ontdekt
opgeleverd?
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Het is de tijd van het jaar
waarin we waardering geven aan elkaar
,

.

Het zijn spannende tijden verlangend klopt ons hart
krijgen live bijeenkomsten weer een nieuwe start
,

,

?

Voor 2021 waar mogen we op vooruitzien
Een einde aan dat verschrikkelijke COVID 19
?

-

?

Straks mogen we hopelijk weer hotels en vergaderlocaties boeken
dat zal jou als opdrachtgever tijd besparen met het vele zoeken

.

.

En boeken we ook weer andere aanvullende evenementenservice
voor iedere hospitality vraagstuk adviseren wij wat passend is

,

-

.

In ieder geval vertrouwen wij op vele mooie samenwerkingen
met vele mooie en bijzondere momenten van hartversterkingen
,

.

Bedankt voor jouw vertrouwen in ons team voor het afgelopen jaar
Wij kijken terug op bijzondere relaties met elkaar

.

.

Duurzame relaties die we graag voortzetten hierna
waarbij we elkaar versterken tot ongekende weerga
,

.

Wij wensen je hartverwarmende en fijne feestdagen

!
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SAMENWERKING

INDUSTRY PRO-JECT
Door Jennifer Lam

Voor hun tweedejaars
studenten die vanwege de
coronacrisis hun praktijkstage
in een 4 of 5 sterren hotel niet
konden voltooien of zelfs niet
konden starten lanceerde
Hotelschool The Hague het
Industry PRO ject
-

,

-
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De studenten werden in teams van 3
tot 6 personen ingezet om voor
hotels en hospitality gerelateerde
bedrijven vraagstukken uit te werken
waarbij een beroep gedaan werd op
hun inzicht en creativiteit Voor
Efficient Hotel Partner en Music
Meeting Lounge werkten een achttal
teams o l v Jennifer Lam zelf alumni
van deze school diverse projecten uit
,

.

. .

.

(

)

.

AND THE
RESULTS ARE:
Duurzaam vergaderen

Opdracht Beoordeel het
duurzaamheidsgehalte van de Music
Meeting Lounge lopen we voorop
Uitkomst Een nieuwe pagina duurzaam
vergaderen op onze website
:

,

?

:

'

'

.

Pop-up escape room

Opdracht Ontwikkel een plan
voor een escape room gethematiseerd
op muziek wat kan er en wat mag er
Uitkomst Een volledig uitvoerbaar plan
wat alleen nog maar in werking gezet
hoeft te worden
:

,

?

:

.

Check-check-dubbel-check

Opdracht Beoordeel de nieuwe
websites van Efficient Hotel Partner en
Music Meeting Lounge wat kan er beter
Uitkomst De puntjes op de i ten aanzien
van spelfoutjes en dergelijke plus een
aantal goede aanbevelingen waar we in
het nieuwe jaar mee aan de slag gaan
:

,

:

?

' '
,

.

Jennifer en team 8
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APOLLO &
LEONARDO
HOTELS
FACTS & FIGURES

Onderdeel van Fattal Hotel Group
200 hotels in Europa en Israël)
11 hotels in Nederland, 1 in Antwerpen
Diverse restaurants
2 Harbour Clubs (Amsterdam en Vinkeveen)

(

PAUL KEULS

45 jaar
Opleiding: Middelbare Hotelschool
Functie: Sales Manager MICE*
Voorheen:
Internationale functies in België, Duitsland
en Australië
Banqueting bij Grand Hotel Karel V
Houdt van een goed glas wijn
Reist graag, tennist en skiet
Getrouwd
Vader van 2 kinderen (11 en 12)
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PAUL KEULS
APOLLO LEONARDO HOTELS
&

INTERVIEW

NIETS IS
ZEKER
Door
Marianne Kuiper

Een bescheiden vriendelijke man
die soms onverwacht scherp uit
de hoek kan komen Zo zou ik in
het kort Paul Keuls beschrijven
Een no nonsense loyale sales
manager die zijn zaakjes wij
noemen dit vaak gekscherend
huiswerk altijd op orde heeft
.

.

‘

’
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:

)

.

Well dressed met een groot
hospitality hart . Iemand die mij
positief verraste toen hij vorig jaar
zomer , tijdens een commissiedebat
geïnitieerd door MPI * in een muisstille
zaal plotseling opstond en het
ongemeen fel opnam voor de positie
van de intermediair .
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Gaat die business dan weer aantrekken?

Allicht Mijn salescalls zijn nu virtueel en ik
merk bij vrijwel al mijn klanten dat zij snakken
naar live contact Ik ben er dus van overtuigd
dat zodra de crisis onder controle is de
business weer snel op gang zal komen Dat
proef ik in al mijn gesprekken Alleen al
vandaag ontving ik diverse aanvragen vooral
voor het najaar 2021 Alles is uitgesteld en
deels virtueel opgevangen Als koeien die te
lang in de stal hebben gestaan springt
iedereen straks de wei weer in
"
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Hoe heeft Apollo & Leonardo Hotels deze

Binnen onze hotels werden
er snel verschillende werkgroepen gecreëerd
en werden er talloze ideeën uitgewerkt Van
take away food meetings met social
distancing tot het aanbieden van hybride
vergadermogelijkheden In de zomerperiode
hebben we een Elfstedentocht uitgerold via
een B2C marketingcampagne voor onze 11
hotels in de 11 steden Verder promoten wij
sleep dine en is een interne wedstrijd
opgezet om zoveel mogelijk vrienden en
familie in onze hotels te laten logeren voor
een friends family tarief We hebben
hiermee zelfs ons marktaandeel vergroot
crisis overleefd?

"

.

,

.

Harbour Club

‘

Waarom nam je het zo fel op voor de

De discussie die zo
nu en dan weer oplaait over het wel of niet
verlagen van het commissiepercentage voor
intermediairs vind ik volstrekt zinloos Stop met
hen de weg afsnijden als het weer eens goed
gaat in de hotellerie en stop met tornen aan
hun verdienmodel Intermediairs leveren
business en moeten daar voor beloond worden
punt uit Laat het zo die 10 is fair
intermediairs vorig jaar?

"
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Wij worden bedolven onder de
afscheidsbrieven van collega´s in de

Nee
op dit moment niet Maar niets is zeker dat is
zeker Ons team is gereduceerd van 22 naar 13
personen en er heeft een herverdeling van
taken plaatsgevonden Het voelt tegenstrijdig
want zodra de business weer aantrekt dan
zullen we ze weer hard nodig hebben
branche. Vrees jij ook voor jouw baan?
.

.
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Sinds de
tweede lockdown werk ik weer thuis Dat is
niet eenvoudig met twee kinderen om je heen
Als international sales manager was ik
minimaal 12 keer per jaar op reis om deel te
nemen aan beurzen workshops en sales trips
Dat is nu dus wel even anders Net zoals het
geven van virtuele rondleidingen Ook dat was
wennen De hele dag voor een schermpje is
verre van ideaal
Waar staat jouw bureau nu?

"
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"Als koeien, die te lang in de stal
hebben gestaan, springt iedereen
straks de wei weer in".

.

Apollo Hotel Groningen
Ben je bang voor het virus?

"

Ik ben

niet echt bang, maar ben wel
voorzichtig en houd mij zoveel
mogelijk aan de richtlijnen. Als een
van de eersten droeg ik in juli al in
winkels een mondkapje. Ik werd toen
raar aangekeken. Nu word je juist raar
aangekeken als je het niet doet. Toch
vind ik persoonlijk deze lockdown te
zwaar en had echt gehoopt dat de
basisscholen open hadden mogen
blijven. Dat thuisonderwijs tja…."
Hoe zitten jullie deze eindeloos op

De hotels mogen
open blijven maar geen eten en
drinken serveren. Wij hebben dat
opgelost door doe-het-zelf
roomservice voor ontbijt, lunch en
diner te introduceren. Take-away voor
onze hotelgasten die vanwege hun
werkzaamheden bij ons moeten
verblijven en de maaltijden op hun
kamer kunnen nuttigen. Zelf kijk ik
echt uit naar het moment dat er
drastisch versoepeld gaat worden,
dusdanig dat de vergaderaanvragen
mij om de oren zullen vliegen. Hoe
gaaf zou dat zijn? Dat wil ik
meemaken. Wordt het een tsunami of
blijft men in het virtueel bijeenkomen hangen? Dat laatste geloof ik
niet of wil ik niet geloven."

en af periode uit?

"

Paul Keuls

"Als een van de
eersten droeg ik in
juli al in winkels
een mondkapje. Ik
werd toen raar
aangekeken..”
Laat de overheid in ieder geval, al die professionals in
de eventbranche die nu zonder werk zitten, inzetten
om het vaccineren sneller te laten verlopen dan nu de
prognose is!
MPI= Meeting Professionals International
* MICE = Meetings , Incentives , Conventions & Exhibitions
*
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WHO SAYS A FRESH START HAS
TO BE DIFFICULT?

