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                        Sint-Genesius-Rode, 7 november 2022 
   

      Beste collega, 

Wij verstuurden enige tijd geleden een enquête om te polsen of we in 2023 een Boat Show in de steigers 
konden zetten en we danken dan ook graag diegenen van wie we feedback mochten ontvangen.  

Zoals beloofd koppelen we terug om de resultaten van deze enquête met u te delen.  

Helaas ontvingen we maar van 15% van de deelnemers feedback, wat al aangeeft dat het klimaat momenteel 
nog te onzeker is om al een beurs in de markt te zetten in België.  

De bevraging werd naar 400 contacten gestuurd waarbij volgende resultaten genoteerd werden :  
- 68 % wenst in de toekomst nog deel te nemen, 1/3 is niet (langer) geïnteresseerd 
- 28 % opteert voor een natte beurs in het voorjaar met een voorkeur voor Nieuwpoort 
- 23 % opteert voor een droge beurs in het najaar.  
- 70% is voorstander om alternerend een droge en natte beurs af te wisselen.  
- 45% wenst een beurs van 3 of 4 weekdagen, liefst gecombineerd met een weekend. 

Voornaamste sectoren die aanwezig moeten zijn op het event :  
- Motorjachten 
- snelle en skiboten 
- charterbedrijven 
- federaties en overheden. 

Andere elementen die we mochten noteren :  
- 40 % zag samenwerking zitten met Mobicar (beurs voor caravan, mobilhome & camper) 
- 60% vindt aansluiting OK bij reizen en vakanties 
- Toch 1/3 wilde onafhankelijk verder. 
- 2 /3 vonden het Starterseiland, de Nautibel Corner een nuttig initiatief.  
- Evenveel bedrijven wensten opnieuw een Night of the Yachting. 
- Tot slot, meerdere respondenten wisten niet dat Nautibel-leden een korting kregen van 10 % op 

de standoppervlakte.  

Niettegenstaande deze toch wel bemoedigende cijfers, (behalve dan de veel te lage respons), blijft, zoals 
eerder aangegeven, de marktsituatie erg onduidelijk. 

We horen uit de sector dat de verkoop goed loopt, maar dat de leveringstermijnen extreem moeilijk blijven. 
Ook de politiek onrustige situatie maakt dat Nautibel, samen met FISA, de organisator, beslist hebben 
om in 2023 nog geen Boat Show te organiseren.  

De Raad van Bestuur neemt in juni 2023 de situatie weer onder de loep en zal dan evalueren of we voor 
2024 alsnog een nieuw event kunnen voorzien.  

Ondertussen is er recent beslist om andere nieuwe lokale initiatieven zo haast als mogelijk met alle middelen 
mee te ondersteunen en onder de aandacht brengen. 

Aarzel niet om ons te contacteren, indien gewenst. 

Voor de Raad van Bestuur, 

Anne-Marie Bouweraerts, voorzitter 


