Vereniging van Recreatieondernemers Nederland
RECRON Noord-Brabant

Aan alle RECRON-leden
Noord-Brabant

Onderwerp:
Behandeld door:
Datum:

Ledenbijeenkomst in Moergestel
Arthur van Disseldorp
5 dec. 2018

Beste ondernemers,
De Sint is weer op weg naar Spanje, het einde van het jaar nader snel; tijd om met
recreatie collega’s het jaar af te sluiten.
Dat gaan we dan ook doen op donderdag 13 december 2018.
U ontving reeds een aankondiging; hierbij de uitnodiging, de agenda en de mogelijkheid
om u aan te melden.

Het zal de meerderheid van de ondernemers niet verbazen maar het ‘hoofdgerecht’ van
deze bijeenkomst de commotie is die u in de kranten leest over de vitaliteit van de sector.
Gezien de commotie heeft dit effect op de beeldvorming van de hele sector; niet alleen op
de verblijfsrecreatie parken. Wegkijken kan niet meer…..
Hierover wil RECRON graag met u in gesprek.
Maar we bespreken ook andere actuele punten: Vidéma, WOZ, Brabant Water, de fusie
met Hiswa & de energietransitie.
We zijn blij te gast te mogen zijn bij Guus Mulders; Reuselhoeve,
Heizenschedijk 1 te Moergestel.
Een nieuw en vernieuwend bedrijf; het enige RECRON-lid met eigen bier-brouwerij….
https://www.reuselhoeve.nl/
- Midden in Brabant; zeer toegankelijk voor iedereen!
Bij de Reuselhoeve denkt men Brabantse ondernemers iets te kunnen leren over bier…..
Namens de Raad van Advies RECRON Brabant mag ik u hiervoor van harte uitnodigen.
Daarnaast hebben we ook een bestuurswisseling.
Na vele, vele jaren uw voorzitter te zijn geweest, heeft Koen Quicken (Camping Liesbos in
Breda) aangegeven de voorzittershamer over te dragen aan (nog) jongere ondernemers.
Tijd voor verandering binnen RECRON Brabant.
- Mocht u interesse hebben deel te namen aan het Brabantse RECRON-bestuur;
wilt u dan contact opnemen met de voorzitter of ondergetekende?
Hieronder de agenda voor 13 december.
Opgeven kan via VanDisseldorp@recron.nl (aantal personen + eet u mee?)
RECRON Noord-Brabant, p/a Utrechtseweg 75, 3702 AA Zeist
Tel: 06-53758471
e-mail: vandisseldorp@recron.nl
internet: www.recron.nl

Vereniging van Recreatieondernemers Nederland
RECRON Noord-Brabant

Ledenbijeenkomst RECRON Brabant
12.45 uur

Ontvangst

13.00 uur

Aanvang Ledenbijeenkomst
1. Opening door de voorzitter
2. ALV RECRON Nederland d.d. 6-12-2018.
Een korte terugblik met mededelingen vanuit het landelijke bestuur en het
laatste nieuws over WOZ, OZB, Vidéma, Jong RECRON, fusie met Hiswa.
3. Mutaties binnen RvA RECRON Brabant.
Verkiezing voorzitter. Koen Quicken neemt afscheid; voorgesteld wordt
Jeroen Akkermans https://www.akkermans.com/ als zijn opvolger te kiezen.

13.30 uur
o
o
o
o

4. Vitaliteit verbl.recr. in Brabant.
Een korte presentatie van ZKA-onderzoek alsmede reeds ondernomen
acties door RECRON in Brabant.
Discussie: wat kan RECRON Brabant hierin voor u doen?
Hoe gaan we om met de publiciteit rond dit onderwerp?
Hoe is de relatie van u als ondernemer met uw gemeente?
Wat kunt u zelf doen?

14.45 uur

5. Energie transitie
Alg. presentatie Arthur Helling; wat verandert en voor recr.ondernemers?
We staan aan de vooravond van een enorme uitdaging voor uw bederijf!
Welke dan? Aan welke verplichtingen moet u gaan voldoen? Hoe speelt u
daarop in, welke subsidie is er eventueel en wanneer moet u klaar zijn?

15.30 uur

6. Rondvraag & Sluiting

Pauze
16.00 uur

18.00 uur
20.00 uur

Miniworkshop bier brouwen i.s.m. Brouwerij Reuz. De bierbrouwer geeft
een leuke presentatie geven over bier, de geschiedenis, bierstijlen en uitleg
over het brouwproces.
Brabanders, als nazaten van Hertog Jan, weten toch zoveel over bier?
Een kleine bierquiz zal dit uitwijzen; hierna en proeverij om dit te evalueren.
Voor de fanatici is er een korte rondleiding.
Borrel/aperitief en aansluitend aan tafel voor diner.
Verwachtte eindtijd.

Kosten:
Opgeven

€ 15,= p/p (excl. BTW), incl. bier-quiz, 3-gangen diner en afzakkertje…..
VanDisseldorp@recron.nl

17.00 uur

Met vriendelijke groet,
RECRON Noord-Brabant
Arthur van Disseldorp
Regiomanager
RECRON Noord-Brabant, p/a Utrechtseweg 75, 3702 AA Zeist
Tel: 06-53758471
e-mail: vandisseldorp@recron.nl
internet: www.recron.nl

