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Jong RECRON
Muller Makelaardij, Den Otter Van Vliet, Kruidenier en Synchro Bedrijfshuisvesting zijn landelijk gaan samenwerken onder de vlag Leisure
Makelaars Nederland. Muller Makelaardij en Den Otter Van Vliet zijn
HISWA-RECRON Top Suppliers. “De samenwerking op het gebied van
makelaardij en taxaties zorgt voor een combinatie van kennis en ervaring. Ieder kantoor heeft zijn eigen specialisme. We bundelen onze
krachten in dit landelijk dekkend netwerk”, stelt Bernd Kamp van Muller
Makelaardij. William den Otter: “Lokale en regionale kennis wordt gecombineerd met een landelijk netwerk. Dit betekent voor ondernemers
dat er altijd een kantoor in de buurt is waar ze terecht kunnen.”
www.leisuremakelaarsnederland.nl
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Ach, die goede oude tijd. Algemene Ledenvergaderingen van RECRON werden voorafgegaan door ware bacchanalen. De mare
ging, dat moeilijke besluiten bij voorkeur in
alle vroegte aan de leden werden voorgelegd,
in de wetenschap dat velen de avond en de
nacht ervoor met geheven glas in goed gezelschap hadden doorgebracht.
In het begin van die tijd, vier jaar na de oprichting van RECRON, werd ook de RECRON
Junior Club (RJC) opgericht. En eigenlijk stond
de RJC voor velen jarenlang model voor die
goede oude tijd. Het was er gezellig en de
drank vloeide rijkelijk. Natuurlijk werd er ook
inhoudelijk over zaken gesproken, maar gezelligheid en ontmoetingen stonden voorop.
Velen hebben ‘het vak’ nog beter geleerd door
de contacten die zij opdeden binnen de RJC.
Met de verzakelijking van de samenleving ging
ook de RJC mee met haar tijd. RJC werd Jong
RECRON en de pensioenleeftijd werd opgeschroefd naar 35 jaar. Hoewel gezelligheid en
ontmoetingen belangrijk blijven, worden er nu
serieuze onderwerpen geagendeerd. Na het
thema ‘bedrijfsopvolging’ maakt Jong RECRON
nu werk van de gevolgen van de coronacrisis.
In opdracht van Jong RECRON schreven Jeske
van Gerven en Merel de Groot een visiestuk
over de kansen die de coronacrisis jonge recreatieondernemers biedt. Kansen die ontstaan
door de toenemende vraag naar binnenlandse
vakanties, maar ook kansen op het gebied van
automatisering en een flexibel prijsbeleid.
Half november (corona volente) bespreekt
Jong RECRON het rapport in een brainstormsessie. Conclusies worden uitgewerkt in een
actieplan waarmee ook de lobby van HISWARECRON wordt gevoed. Er staan plannen
op stapel om het thema ‘overmacht’ en de
RECRON leveringsvoorwaarden bij de kop te
pakken. Jong RECRON is volwassen geworden.
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