Recreactie november focust op bedrijfsopvolging
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Het RECRON brancheblad Recreactie besteedt in de november-editie aandacht aan bedrijfsopvolging. Drie
praktijkcases staan hierin centraal. Ook bijzonder interessant is het artikel 'Inspelen op een trekpleister', waarin
gekeken wordt hoe recreatiebedrijven profiteren va het nieuwe Nationaal Luchtvaart Museum.

Bedrijfsopvolging Bedrijfsopvolging is een onderwerp van alle
tijden. Je zou dus denken dat zoiets dus probleemloos verloopt. Marcel Tap, waarnemend directeur van de
RECRON, omschrijft in het artikel de problematiek rondom de overdrachtsbelasting en de financiering door de
nieuwe generatie. Uit de drie praktijkcases (camping Beerze Bulten, camping Liesbosch en camping 't Noorder
Zand) blijkt dat de sociale kant van een overname de nodige aandacht vraagt. Trekpleister en de
recreatiesector In december 2014 werk het Nationaal Militair Museum in Soesterberg geopend. De
belangstelling is tot nu toe overweldigend. Gasten uit de verblijfsrecreatie komen met enthousiaste verhalen
thuis na een bezoek. Andersom heeft het museum ook belang bij aandacht voor het museum op de diverse
vakantieparken. Met arrangementen en routes kun je accommodaties en attracties actief an elkaar koppelen...
Verder in deze Recreactie: Interview met Gert van den Broek van VDB recreatie. Een recreatieketen met negen
bedrijven rond Ermelo. Interview met NPZ/NRZ (zwembaden) directeur Evert-Jan Hulshof, o.a. over de
ontwikkelingen rond het zwem ABC. Voorbeschouwing op de ALV van de RECRON (24 november in
Gorinchem), met o.a. een optreden van trendwatcher Ruud Veltenaar, power workshops en kennismaken met
de nieuwe RECRON directeur Monique van der Sanden. Op vakantie in 'aardbevingsgebied'; Groningse
recreatiebedrijven krijgen te maken met vragen van toeristen. Verslag van de RECRON / NHTV studiereis naar
attractiepark Europa Park in Duitsland. Onderscheidend vermogen creëren met je sanitairgebouw. Interview
met regiomanager Ivo Gelsing (Gelderland) Succesverhaal van de Overijsselse camping Residence De Eese;
gereanimeerd door de Westerhove Beheer Groep. Meer informatie: www.recron.nl
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