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Jonge recreatieondernemers alweer 40 jaar verenigd
"Jong RECRON" zorgt voor een frisse wind in de sector
De RECRON Junior Club, de young professionals van RECRON - de branchevereniging voor
recreatieondernemers Nederland - bestaat dit jaar 40 jaar. Op 4 december jongstleden is dit
gevierd tijdens een feestavond in het Spoorwegmuseum te Utrecht. Tijdens deze feestelijke avond
werd teruggeblikt op de afgelopen 40 jaar, maar er was ook oog voor de toekomst. De RECRON
Junior Club zal namelijk verder gaan onder een nieuwe naam, die tijdens de feestavond werd
onthuld: Jong RECRON.
Jong RECRON is een club van ongeveer 80 young professionals in de recreatiebranche. Zij
ontmoeten elkaar 3 keer per jaar en leggen dan bedrijfsbezoeken af, volgen workshops en praten
samen over actuele thema's die spelen in de branche. Dit alles in een ongedwongen, gezellige
sfeer. Merlijn Pietersma van RECRON: “Jong RECRON zorgt voor een frisse wind in de sector.”
Verder benadrukt hij dat het belangrijk is voor de vitaliteit en het perspectief van de sector dat
Jong RECRON zich al 40 jaar inzet en dit ook de komende 40 jaar blijft doen.
Om haar nieuwe naam snel bekend te maken, pakt Jong RECRON haar nieuwjaarsbijeenkomst in
2014 groots aan. Willem Reimers (o.a. bekend van „Herrie in het Hotel‟ en „Mijn tent is top‟) en
Olivier Oostelbos van Jelloo zullen Jong RECRON tijdens een uitdagend middagprogramma nieuwe
inzichten bieden in gastvrijheid. Zetten we samen de puntjes op de „ij‟ van gastvrijheid? De
nieuwjaarsbijeenkomst is toegankelijk voor leden van Jong RECRON en voor RECRON-leden.
RECRON behartigt de collectieve en individuele belangen van ruim 2.000 professionele bedrijven in de
toeristische en recreatieve sector en vertegenwoordigt hiermee circa vijfentachtig procent van de omzet
in de branche.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------Meer informatie over Jong RECRON
www.recronjuniorclub.nl (de nieuwe website is binnenkort online)
Merlijn Pietersma, T 0343 - 52 47 00
Kim Heesakkers, T 024 3 828 427

