
From: RECRON communicatie <rosier@recron.nl>
Sent: dinsdag 3 april 2018 10:01:22
To: undisclosed-recipients:;
Cc:
Subject: Hartelijk gefeliciteerd met uw benoeming

3 april 2018 

T.a.v. de Griffie: graag verspreiden onder de gemeenteraadsleden 

Geacht gemeenteraadslid, 

Hartelijk gefeliciteerd met uw benoeming! 

De komende vier jaar bent u als volksvertegenwoordiger in de positie om bij te dragen aan een betere 

en mooiere gemeente. Ik wil u daar graag bij helpen. 

Arthur van Disseldorp is mijn naam en ik werk als regiomanager bij RECRON. Ik sta voor de belangen 

van alle recreatieondernemers in de provincie Noord-Brabant. Ik ben uw gesprekspartner op het gebied 
van recreatie. Graag deel ik mijn kennis en daarbij kan ik zaken die in meerdere gemeenten spelen aan 

elkaar verbinden.

�Als regiomanager ben ik er voor de belangen van onze ondernemers en ga ik geen uitdaging uit de 
weg. Ik sta voor een prachtige sector met veel toekomstperspectief!�

Zoals u ongetwijfeld weet is de recreatiesector belangrijk voor de lokale economie. Elke dag wordt er in 

de toerisme- en recreatiesector 207 miljoen euro besteed. Elke dag weer! Deze bestedingen zijn het 

brood op de plank voor 641.000 mensen. Zij werken in onze sector aan een gastvrij Nederland, ook bij u 
in de gemeente. Al jaren neemt het aantal banen in de sector toe. De werkgelegenheid in toerisme en 

recreatie groeit twee keer zo snel als gemiddeld. 

RECRON is de brancheorganisatie voor recreatieondernemers. Wij willen samen met u de economie en 

werkgelegenheid in uw gemeente verder laten groeien. 

Heeft u vragen of idee�n, neem gerust contact met mij op:

Met vriendelijke groet, 

RECRON 

Arthur van Disseldorp

Regiomanager Noord-Brabant
M. 06 53 75 84 71

E. vandisseldorp@recron.nl

www.recron.nl

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.

Deze mail en het eventuele bijbehorende attachment bevat materiaal dat alleen bedoeld is voor de 
geadresseerde. Als u dit niet bent bent u niet gerechtigd deze mail of het attachment te lezen, 



openen, kopieren of te distribueren waarbij zij opgemerkt dat elke andere actie in relatie tot deze 
email en het eventuele attachment uitdrukkelijk verboden is . Indien u deze mail per vergissing 

heeft ontvangen wordt u verzocht hem naar de afzender terug te sturen en vervolgens de mail te 
deleten. 
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