
Wil je op reis naar een duurzame toekomst? 
Neem jij je medewerkers graag mee? Je bord 
moet vol blijven maar de vuilnisbak mag 
leeg? Kom dan naar het Recreatiecongres 
van Recreatieschap Drenthe op donderdag 
12 december 2019 in schouwburg Ogterop te 
Meppel. Laat hier je kennis verrijken met de 
vele facetten van een duurzame toekomst 
voor jouw recreatief-toeristische bedrijf of 
organisatie. 

Het Recreatiecongres is het netwerkevenement 
van het jaar voor de recreatief-toeristische sector 
in Drenthe en Ooststellingwerf. Met ruim 250 
deelnemers is het evenement dé gelegenheid om je 
ervaringen uit te wisselen en de basis te leggen voor 
duurzame relaties.

Klaar voor de toekomst

Het Recreatiecongres bestaat uit een ochtend- en 
een middagprogramma (het is ook mogelijk om 
alleen een dagdeel aanwezig te zijn). De ochtend 
staat in het teken van verschillende inspiratiesessies. 
Aan het eind van de ochtend weet jij onder andere:
• Hoe je een toekomstbestendig merk bouwt;
• Waar kansen liggen voor het organiseren van 

een duurzaam evenement; 
• Hoe je aanhaakt bij het thema de ‘Stoerste 

Speeltuin’;
• Hoe je duurzaam kunt ondernemen. 
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Duurzaam wordt zeker niet saai deze middag…

Investering voor de toekomst

Generatie STORM schudt organisaties wakker opdat de talenten 
van medewerkers worden ingezet om te innoveren en niet in 
slaapstand wegzakken. ‘Chris Zegers neemt je mee op avontuur 
in een (duurzame) wereld. Vanuit zijn reiservaring denkt hij in het 
creëren van kansen en denken in mogelijkheden.’ Het New Nexus 
Solar Racing Team is een uniek voorbeeld dat aantoont dat je als 
bedrijf meer doelen waar kunt maken, zoals bijvoorbeeld samen 
een competitieve solar boot bouwen en hiermee wereldkampioen 
worden! Guido Thys sluit het congres af met een inspirerend 
verhaal over duurzaam ondernemen in nieuwe tijden; wat staat 
je te wachten en hoe maak je hier kansen van. Naast praktische 
inhoud gaat dit gepaard met de nodige humor.  

De kosten voor deelname zijn € 47,50 (excl. btw). 
Voor leden van de Recreatiesociëteit is deelname gratis.

Praktische informatie 

Datum

Donderdag 12 
december 2019

Locatie

Schouwburg Ogterop, 
Zuideinde 70 te Meppel

Tijd

9:00 uur 
tot 17:30 uur

Programma

Bekijk het hele programma 
op www.recreatiecongres.nl

Aanmelden

Aanmelden kan via www.recreatiecongres.nl 
Let op: mogelijk tot 28 november 

Recreatieschap Drenthe organiseert het 
Recreatiecongres in samenwerking met:


