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RECRON: Behoud van de toekomst 

Alternatief beleidsplan  en begroting 2017 

Dit document vormt een alternatief op de huidige reorganisatieplannen van de directeur (en het 

bestuur)  van RECRON. Het personeel is op geen enkele wijze betrokken, gekend of geconsulteerd in 

de plannen en wil met dit document een alternatief bieden. 

 RECRON is in een reorganisatie terecht gekomen als gevolg van handelen, nalaten en besluiten van 

de huidige directeur, Monique Van der Sanden, daarin gevolgd door het bestuur. Daardoor staat 

RECRON eind 2017 als het beleid van de directeur wordt voort gezet aan de rand van een 

faillissement. En dat terwijl de vereniging op 1 januari 2016 financieel zeer gezond aan de huidige 

directeur is overgedragen door het toenmalige waarnemend management  en het (ook nog thans) 

verantwoordelijke bestuur. Met gezond doelen we op: 

- Een bancair saldo van circa 1,8 miljoen (en dus goede vermogenspositie) 

- Een teruggebrachte en zeer geringe debiteurenpositie 

- En het hersteld vertrouwen met de zwembaden 

Natuurlijk waren er in de jaren daarvoor problemen ontstaan. Met de groepsaccommodaties o.m. 

over de marketingambities en de verdeling van de contributies die vanuit deze bedrijfsgroep worden 

opgebracht. En met de dagrecreatie over de hoogte van de contributie voor de leden van die 

bedrijfsgroep. Maar helder was afgesproken met bestuur en Ledenraad dat deze problemen zouden 

moeten worden meegenomen door de nieuwe directeur in de bepaling van de nieuwe strategie naar 

de toekomst. 

De  (huidige en dreigende) financiële problemen van RECRON zijn volledig toe te schrijven aan de 

huidige directeur en niet aan het toenmalige waarnemend management en bestuur. Er zijn in het 

afgelopen jaar 2016 (vaak zelfs zeer tegen de adviezen van medewerkers in) verkeerde besluiten 

genomen. Besluiten die zonder enige  onderlegger, met heldere en ondubbelzinnige 

probleemstelling, analyse, oplossingen en argumenten voor de gekozen oplossingen, zijn genomen. 

Het lijkt er op dat inkomsten bewust zijn geschrapt om te kunnen reorganiseren. Sommige besluiten 

zijn onherstelbaar en brengen de vereniging grote schade toe. Sommige besluiten zijn wellicht met 

inzet van leden nog te herstellen. 

In de bijlage 1 treft u een opsomming aan van de besluiten van de directeur die hebben geleid tot de 

deplorabele financiële situatie bij RECRON.  

In dit document wordt op beknopte wijze een alternatief inhoudelijk en financieel plan geboden. Het 

alternatief komt voort uit verontruste RECRON-medewerkers, die grote zorgen hebben over het 

voortbestaan van RECRON ingeval de plannen van de directeur doorgaan. 

Als bijlage 2 is tevens een globale, maar wel reële begroting toegevoegd. U zult begrijpen dat de 

initiatiefnemers van dit plan niet de tijd en gelegenheid hebben gehad om met een externe adviseur 

en een externe financieel specialist voorstellen uit te werken. Vandaar dat de voorstellen nog 

summier zijn. Desondanks geloven de makers van dit document er wel voor 100% in. 

Huisvesting 

RECRON zal omstreeks 1 augustus 2017 vertrekken uit het kantoor Driebergen en aansluiten bij het 

shared service center  van BOVAG in Bunnik. Daar is ruimte beschikbaar voor RECRON en ook kan 
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daar gemakkelijk worden aangehaakt op facilitaire diensten en ICT.  Contacten zijn al gelegd.     

BOVAG vormt op het vlak van kamperen (bouwers en leveranciers van caravans, campers en 

kampeerproducten) een strategische partner, waarmee op het vlak van imago en positionering van 

de kampeersector al langere tijd wordt samengewerkt en waarmee vanuit strategisch oogpunt veel 

bereikt kan worden.              

Voor de lobby in de regio en Den Haag is het in de afgelopen jaren nimmer een probleem geweest 

om centraal in het land te zitten.  De digitale wereld kent geen afstanden. Voor het imago van 

RECRON naar de leden zou het ook niet goed zijn om aan te sluiten bij de ambtelijke wereld in Den 

Haag.                                

De huisvestingskosten zullen na een verhuizing naar de BOVAG in de tweede helft van 2017 

aanzienlijk omlaag gaan, omdat RECRON dan nog maar 8 tot 9 werkplekken (of minder bij 

flexplekken) zal huren in het shared service center van de BOVAG. De hoge huurkosten van de 

huidige 900 m2 kantoorruimte  (waarvan ruim 300 m2 indertijd samen met de HISWA werd 

gehuurd) vallen daardoor weg; daarvoor komen veel lagere kosten van het BOVAG-shared service 

center terug.  De door de directeur gewenste huisvesting in Den Haag zal zeker veel duurder 

uitpakken en het ambtelijke imago dat het kantoor van RECRON toch al een beetje heeft bij haar 

leden, verder versterken. 

Reorganisatie; vertrek van medewerkers onvermijdelijk 

RECRON zal met name op landelijk niveau fors moeten (en ook gaan) verkleinen. Weg vallen de 

ondersteunende secretariële functies, de receptie/telefonistefunctie en ook de Info & adviesfunctie. 

Laatstgenoemde taak, die voor veel leden van grote toegevoegde waarde is voor het lidmaatschap, 

zal worden overgenomen door de regiomanagers, de manager Sociaal beleid (op het terrein van het 

arbeidsrecht) en in voorkomende gevallen de secretaris verenigingszaken. 

Overblijven dan op het landelijk kantoor de functies van manager Public Affairs (lobby), secretaris 

verenigingszaken (tevens lobby/beleid/juridische zaken/management), manager Sociaal beleid 

(lobby, ao s, estuurszetels Pe sioe fo ds e  So iaal Fo ds, ledenadvies op arbeidsrechtelijke 

zaken), directiesecretaresse/officemanager, controller (parttime), financieel medewerker (tevens 

ledenadministratie), manager communicatie (parttime), web/content-manager (parttime) en 

ondersteuning bedrijfsgroep/communicatie. Totaal 8,0 fte. Vanuit deze groep zal iemand worden 

aangewezen, die samen met de voorzitter van het bestuur als boegbeeld van de vereniging zullen 

fungeren. De huidige directeur is in het plan en de alternatieve begroting, ook v.w.b. de 

salariskosten, niet meer meegenomen. 

Verder blijven er 7 ervaren regiomanagers in dienst (totaal 6,5 fte), met behoud van netwerk en 

kennis, waarvan een deel zich ook zal gaan specialiseren op nieuwe domeinen als markt- en 

ledenmanagement. De voorstellen die voor de invulling van deze domeinen zijn gedaan door de 

twee aanwezige externe projectleiders vormen de basis voor de invulling van deze domeinen. Zo 

nodig worden daarvoor opleidingen of trainingen ingezet. 

Er zal versterkt worden ingezet op digitale content op onze website en nieuwsbrieven. Uitgangspunt 

is een betere toegankelijkheid van en zoekmogelijkheid binnen de  website van RECRON. Doel moet 

zijn dat RECRON de google-functie van de recreatiesector gaat vervullen. De ICT-oplossingen en 

deskundigheid van de BOVAG kan daarbij dienstbaar zijn. 

Totaal zal de vereniging RECRON daarmee krimpen van ruim 20 fte naar 14,5 fte. 

 



3 

 

Het personeel voelt zich enorm betrokken bij de vereniging en haar leden en is bereid naast 

bovenstaande inhoudelijke bijdrage ook een financiële bijdrage te leveren. Overall wordt (om de 

kosten verder te besparen) een salarisreductie doorgevoerd van 5 % op de brutosalarissen. Deze 

reductie werkt uiteraard ook door in de sociale lasten en de kosten voor de pensioenregeling. Verder 

zal gesneden worden in een aantal andere kostenposten. 

De salarislasten van de vereniging,  inclusief sociale lasten en pensioenverplichtingen, komen 

daarmee uit op minder dan 70 % van de begrote contributie. 

De Stichting Dienstverlening RECRON 

De ledenadministratie die nu is ondergebracht bij de Stichting Dienstverlening RECRON zal worden 

belegd bij de financiële administratie, waarmee een parttimefunctie bij de Stichting Dienstverlening 

zal komen te vervallen. De Stichting Dienstverlening, met als belangrijkste productgroep de 

annuleringsverzekeringen, zal blijven bestaan (in het voorstel van de directeur wordt dat geschrapt),  

waarmee het ledenvoordeel van de deelnemende leden (ruim 3 ton) ook kan worden voortgezet. 

Aan de wettelijke eisen van informatieverstrekking van verzekerden met een annuleringsverzekering 

kan worden voldaan door een bescheiden investering. Die wordt betaald door het ledenvoordeel 

van deelname aan de annuleringsverzekeringen iets terug te schroeven. De formatie van de Stichting 

wordt terug gebracht van 2,0 fte naar 1,4 fte en er kan jaarlijks een bescheiden resultaat worden 

geboekt. Vanuit die formatie zal overigens ook ondersteuning worden geleverd ten aanzien van de 

IT- en CRM –applicaties. 

Naast bovengenoemde maatregelen wordt verhoging voorzien in het budget voor activiteiten in de 

regio s e  ook voor bijzondere RECRON-activiteiten en projecten. Voor eventuele bijzondere 

projecten die voor een klein of beperkt deel van de leden relevant zijn, zal voor de financiering met 

name een beroep worden gedaan op de desbetreffende leden (die in belangrijke mate profiteren 

van het betreffende project). 

Ledengroepen 

De ondersteuning van de bedrijfsgroepen (bv. VeBON, groepsaccommodaties, dagrecreatie) zal 

gehandhaafd worden, een en ander in overleg met de betreffende besturen. Hiermee wordt recht 

gedaan aan gemaakte afspraken. 

Er zal tevens met behulp van bestuur en leden getracht moeten worden de groepsaccommodaties 

die het lidmaatschap hebben opgezegd (55 van de 260) terug bij RECRON te krijgen, danwel verdere 

afbrokkeling van deze bedrijfsgroep te voorkomen.              

Er zal verder worden vastgehouden aan onze relaties met de Top-leveranciers en Top-adviseurs.     

De verzekeringsportefeuille blijft eveneens intact met een kleine aanpassing van de vergoedingen 

die leden ontvangen (-5 %; daarmee wordt de noodzakelijke investering in een aangepast ICY-

systeem gefinancierd). 

Het o der erp lede oordeel , aar a  e ust aar aa leidi g a  ee  ALV-besluit in 2013 

afscheid is genomen, wordt weggehaald uit het door de huidige directeur voorgestelde LTO-spoor. 

Dat leidt in de eerste plaats tot behoud van onze relatie met Top-leveranciers en Top-adviseurs (met 

bijbehorende inkomsten). Verder kan het door de directeur beëindigde contract over ledenvoordeel 

met Recreatie Nederland dan weer nieuw leven worden ingeblazen, waarmee dit onderdeel 

lede oordeel  weer invulling krijgt. 
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Budgettair 

Voor 2017 moet wel rekening worden gehouden met een verlies, veroorzaakt door 

reorganisatiekosten. Tot 1 augustus 2017 zullen de salarissen van een flink aantal vertrekkende 

medewerkers moeten worden doorbetaald en daarnaast zullen transitievergoedingen moeten 

worden betaald. Met het salaris van de huidige directeur over 2017 is in deze plannen geen rekening 

gehouden. 

Samenvattend 

1. RECRON behoudt zijn positie op nationale en regionale lobby volledig 

2. Ledencontact, regionale ledenbijeenkomsten en netwerkbijeenkomsten blijven 

gewaarborgd; regiomanagers blijven op armlengte van de leden aanwezig 

3. Ledenadvisering blijft gewaarborgd 

4. Versterking digitale informatieplatforms RECRON 

5. Inzet en ondersteuning voor bedrijfsgroepen zoals VeBON en groepsaccommodaties blijft 

gewaarborgd 

6. I zet op so iale do ei  ao s, ar eidsre ht, s holi g e  opleidi ge  i  de se tor  lijft 
gewaarborgd 

7. Inzet op markt- en ledenmanagement op basis van plannen die thans ontwikkeld worden 

8. Verhuizing naar het kantoor van strategische samenwerkingspartner BOVAG; bijkomend: 

veel lagere kosten 

9. Behoud van deskundigheid  en ervaring door behoud van de kern van RECRON-professionals 

10. Inkomstenbronnen die in het plan van de directeur vervallen, blijven gehandhaafd 

Verdere uitwerking moet plaats vinden, maar deze hoofdlijnen zijn voor de eerste termijn wat ons 

betreft voldoende om binnen de vereniging tot afweging te komen over de kwestie:  

 

Bouwen aan de toekomst van RECRON (en verdere afbrokkeling van RECRON) volgens de plannen 

van de huidige directeur  

 

òf  

 

Behouden van de toekomst van RECRON volgens de initiatiefnemers van dit document 

 

Bijlagen:   

1. analyse financiële problematiek RECRON 

2. alternatieve begroting 2017 
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Bijlage 1 Analyse financiële problemen RECRON 

Van nieuwe oriëntatie op de toekomst naar reorganisatie wegens bedrijfseconomische redenen; 

een analyse 

Op 1 januari 2016 is in dienst getreden Monique Van der Sanden als directeur van RECRON. Zij kreeg 

van het bestuur de opdracht mee om een visie te ontwikkelen voor de toekomst van RECRON 

(RECRON 2025).  

Daartoe heeft de directeur gedurende de eerste 7/8 maanden trends en ontwikkelingen en kansen 

en bedreigingen in beeld gebracht en vervolgens een concept- missie geformuleerd: Breed en er op 

gericht dé belangenbehartiger te worden van de (hele) leisure- en hospitalitysector.  

Bestuur, leden (ALV medio 2016, ALV november 2016) en medewerkers zijn tussentijds op 

hoofdlijnen aangehaakt op ideeën en plannen door middel van het geven van powerpoint-

presentaties door de directeur. Agendastukken zijn nooit (van te voren) toegestuurd en presentaties 

zijn nooit uitgereikt. Dit is te kwalificeren als een niet-transparante vorm van discussie en 

besluitvorming met leden die met elkaar een vereniging vormen. 

De heroriëntatie op de toekomst (de bestuursopdracht) heeft meer en meer het karakter gekregen 

van een reorganisatie op bedrijfseconomische redenen.  Op 24 januari 2017 zijn 23 (!) van de 26 

medewerkers boventallig verklaard. De intentie is kennelijk, zeker nu de reorganisatie ook nog wordt 

ge o i eerd et ee  erhuizi g aar De  Haag, ee  e hte zoals de dire teur het oe t  lea  
sheet -operatie; het doel is om (bijna) niemand mee te nemen en helemaal opnieuw te beginnen.  

De verwachting is dat er meer dan 20 (mogelijk 23) van de 26 medewerkers zullen/moeten 

vertrekken bij RECRON. Naar de leden van RECRON wordt er echter nog steeds en vooral gesproken 

over de toekomst van RECRON (bouwen aan de toekomst): de oriëntatie op de toekomst.  

De kanteling van heroriëntatie op de toekomst naar forse reorganisatie op bedrijfseconomische 

gronden is begin 2016 niet voorzien bij het verstrekken door het bestuur van de opdracht om 

RECRON toekomst-proof te maken. Nadat het RECRON-team gedurende de jaren 2013 tot en met 

2015 RECRON er weer financieel bovenop heeft gebracht (o.a. door te krimpen in personeel) en 

desalniettemin zeer goede lobby-resultaten heeft weten te behalen, zijn er in 2016 onder 

verantwoordelijkheid van de nieuwe directeur zeer ingrijpende besluiten genomen, die gevolgen  

hebben voor de inkomsten van 2017 en volgende jaren en voor het weer opgebouwde vermogen. 

Die kanteling van heroriëntatie naar reorganisatie is veroorzaakt doordat de directeur: 

1. op basis van het moeizame proces om  met de zwembaden om tot een eigen cao voor die 

groep te komen, besloten heeft alle zwembaden uit de vereniging te zetten (operatie blue bell). Het 

argument was dat de zwembaden niet pasten in de toekomstvisie van de directeur en RECRON. Dit 

terwijl het toenmalige waarnemend management en bestuur nog in 2015 met veel moeite het 

vertrouwen van de zwembaden hadden weten te krijgen om de samenwerking voort te zetten. Hier 

lijkt overigens ook strijd te zijn met de directie-visie dat RECRON dé brancheorganisatie zal zijn voor 

de leisure-sector, waartoe o.i. ook de zwembaden behoren (schade 300K). Veel zgn. stichtingsbaden 

waren door dit besluit overigens verrast, te meer daar velen de afgelopen maanden aangaven op 

zich zeer tevreden te zijn over de basis dienstverlening van RECRON; 

2. in januari 2017 alle zwembaden en sportbedrijven die (bewust of onbewust) hun 

lidmaatschap niet hadden opgezegd (ongeveer 30 bedrijven),  actief heeft benaderd met de intentie 

om hen alsnog en andermaal te wijzen op de gewijzigde omstandigheden en dienstverlening vanuit 
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RECRON en daarmee alsnog de ruimte te geven om het lidmaatschap op te zeggen voor 31 januari 

2017, nadat eerder de opzegtermijn al was verlengd tot 31 december 2016;  

3. geen invulling heeft gegeven vanaf begin 2016 aan de wensen van de Bedrijfsgroep 

Groepsaccommodaties over opvolging van Bert Post (voormalig bedrijfsgroepsmanager) en over 

verdere invulling van de wensen van die bedrijfsgroep. Het aanbod van een gekwalificeerde 

medewerker om de taken van de vertrekkende bedrijfsgroep-manager over te nemen is meerdere 

keren afgewezen door de directeur; 

4. uiteindelijk na de pro-forma opzegging van het lidmaatschap door de bestuurders van de BG 

groepsaccommodaties te weinig heeft gedaan om hen voor het lidmaatschap te behouden en ook 

nog de deur heeft open gezet voor alle andere groepsaccommodaties om ook nog tot 31  januari 

2017 op te zeggen door af te wijken van de statutaire opzegdatum en de met het bestuur 

afgesproken opzegdatum voor de groepsaccommodaties (die al afweek van de statutaire datum; 

schade maximaal 275K). Note: leden van de groepsaccommodaties werden per email actief 

benaderd in opdracht van de directeur met de verlengde mogelijkheid om op te zeggen, zonder 

goed op de hoogte te zijn wat er speelde tussen het bestuur van de bedrijfsgroep en de directeur 

van RECRON. Net als bij de zwembaden waren veel groepsaccommodaties verrast over de 

voortvarendheid en stelligheid van de opzegmogelijkheid. Vrijwel alle regiomanagers werden 

geconfronteerd met vragen vanuit groepsaccommodaties wat er in hemelsnaam aan de hand was. 

Het heeft de nodige moeite gekost voor de regiomanagers om het vertrouwen in individuele 

gesprekken terug te winnen van leden en de schade enigszins te herstellen; 

5. voor 2017 uitgaat van een worst case  scenario aan inkomsten waarbij zij de inkomsten uit 

het Sociaal Fonds Recreatie die gerelateerd zouden kunnen worden aan de vertrekkende 

zwembaden alvast maar heeft weggegeven en niet begroot (schade 300K);  

6. mogelijk een streep haalt door een inkomstenstroom uit Top-leveranciers (een stroom die al 

30 jaar estaat  door ee  deal aa  te gaa  et LTO Nederla d ro d lede oordeel , aar ij ee  
groot deel van die leveranciers wordt mee- of uitgeleverd  . Dit levert een kostenpost op van 30K en 

tevens een mogelijke derving van contributie-inkomsten uit TOP-leveranciers van maximaal 200K;   

7. een streep haalt door (mogelijke) inkomsten uit het Leisure Leefstijlen project, terwijl dit 

proje t i  eel pro i ies e  regio s er oor heeft gezorgd dat de a de  et o erheden zijn 

versterkt en een aantal adviesbureaus het met succes onderdeel hebben kunnen maken van 

individuele bedrijfs-adviesplannen. De onderliggende contracten met een aantal leveranciers liepen 

af ultimo 2016; doorzetten van die aflopende contracten paste niet in de visie van de directeur 

(schade 25K); 

8. een streep haalt door de verzekeringsportefeuille (verkoop van annuleringsverzekeringen) 

van de Stichting Dienstverlening RECRON (RECRON Service), waardoor de deelnemende leden tot 

maximaal  3 ton aan provisie zullen gaan missen en RECRON Service ongeveer 130.000 euro; 

9. tot op heden geen opdracht heeft willen geven (ondanks aandringen van medewerkers) om 

de contributies voor 2017 te factureren aan de leden van RECRON en de Top-leveranciers en –
Adviseurs. Dit heeft gevolgen voor de liquiditeitspositie van RECRON. 

Het totaal van deze ingezette koers levert in één jaar tijd (2016) een inkomstenderving op  voor 2017 

(die structureel zal zijn) van mogelijk meer dan € 1 miljoen. Een oriëntatie op de toekomst leidt 

daardoor allereerst tot ee  zeer ste ige e  grote deels olstrekt o odige i ko ste der i g  e  
draagt daarmee impliciet in belangrijke mate bij aan de forse reorganisatie. En die reorganisatie 
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brengt ook nog eens forse kosten met zich mee (transitievergoedingen, juridische kosten, 

adviseurskosten, versnelde afschrijving van investeringen, afkoop diverse contracten), waardoor de 

schadepost in 2017 zal stijgen naar mogelijk bijna  € 1,5 miljoen en het (weer opgebouwde) 

vermogen van RECRON geheel zal verdampen. Het is niet duidelijk op welke manier RECRON met 

zo  i i ale egroti g e  dito er oge  erder aa  haar toeko st ka  gaa  erke  e  hoe de 
gestelde visie, missie en doelen gehaald gaan worden.  Wij zijn verder ook niet gekend in enige vorm 

van financiële onderbouwing van een begroting. 

De visie op de toekomst gaat (voor zover dat uit de presentaties kenbaar is geworden) vooral uit van 

groei. Groei van het aantal leden. Het is onduidelijk waar die groei vandaan moet komen. Die 

ambitie gaat in ieder geval voorbij aan de bewegingen en activiteiten die in de afgelopen 5 tot 10 

jaar ook onder de vorige directies zijn uitgezet om tot ledengroei te komen. Het is  dan ook niet zeer 

waarschijnlijk dat clubs als Vekabo, SVR, Saunabedrijven, Club van Elf, ToerNed e.d. op kortere 

termijn lid zullen willen worden van RECRON en dat geldt zeker ook voor verenigingen als HISWA en 

KHN. En het is ook onwaarschijnlijk dat ledengroepen die zijn vertrokken bij RECRON weer snel 

zullen terugkeren. Vertrouwen gaat te paard en keert terug te voet.  Het is eerder zo dat 

voortzetting van het door de directeur ingezette beleid, zal leiden tot verdere afbrokkeling. 

In haar visie gaat de directeur uit van het ontstaan van een netwerkorganisatie. Het kenmerk 

daarvan is vooral ontmoeten en uitwisselen van kennis en daarmee komen tot o.m. innovatie en 

ontwikkeling. Om die reden vormt de zgn. ontmoetingskalender een belangrijk speerpunt van het 

beleid van de directeur. Voor versteviging van de netwerkfunctie valt zeker veel te zeggen, maar 

deze visie miskent wel dat de belangrijkste taak van RECRON volgens leden (daar is vele malen 

onderzoek naar gedaan) lobby en belangenbehartiging is op landelijk én regionaal niveau.  RECRON 

drijft door de focus op de netwerkfunctie weg van die belangrijkste functies. Lobby en 

belangenbehartiging kun je weliswaar inkopen bij externe bureaus, maar de kostprijs daarvoor is 

zeer hoog en inkoop brengt een ernstige beperking mee in zaken waarop of waarover je kunt 

lo e  e  daar aast eperkt zo  i koop odel de ogelijkheid o  s el e  fle i el te s hakele  op 
nieuwe onderwerpen, die steeds uit Haagse en regionale kringen opduiken. 

De directeur en het bestuur hebben voorts nog besloten het kantoor in Driebergen te sluiten per 

medio 2017 en nieuwe huisvesting te zoeken in de (dure) regio Den Haag. Op de directeur na wonen 

alle medewerkers van RECRON  ten oosten van Utrecht. Voor een aantal medewerkers is dit de 

tweede verhuizing in hun RECRON-tijd; medio 2002 is RECRON verhuisd  van Arnhem naar 

Driebergen. Er is  geen beslisnotitie bekend met de voor- e  tege argu e te  oor zo  e egi g 
naar Den Haag; er is ook geen enkel overleg geweest met PVT noch met personeel. Het 

bestuursbesluit wordt onder de medewerkers uitgelegd als uitermate slecht werkgeverschap en 

tevens als ee  e tra aar da  i  egatie e zi  edoeld  sti ula s  o  uit eige er e egi g ij 
RECRON te vertrekken.  

Concluderend: het toenmalige waarnemend management en bestuur (tevens huidig bestuur) heeft 

tussen 2013 en 2015 de vereniging er financieel volledig bovenop gekregen en daarbij ook nog 

aansprekende lobbyresultaten weten te bereiken. Het btw –succes was daarvan het meest 

aansprekende (en by far het grootste succes van de afgelopen 10 jaar), maar ook de lobby tegen de 

WWZ voor de seizoenkrachten, die nota bene leidde tot een wetswijziging, mag er zijn. Begin 2016 is 

het management overgedragen aan de nieuwe directeur en deze heeft in 1 jaar tijd met haar keuzes 

en besluiten RECRON in grote financiële problemen gebracht. Het argument dat de oorzaken 

daarvoor in het verleden liggen, is niet valide. Die problemen (contributiehoogte bij dagrecreatie; 

contributieverdeling en marketing bij groepsaccommodaties; zwembaden die eigen cao wensten) 
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waren volledig bekend bij bestuur, Ledenraad en leden. Die problemen zouden onder en door de 

nieuwe directeur moeten worden opgelost en meegenomen in haar visiebepaling over de toekomst. 

Dat is niet gebeurd. Er zijn keuzes gemaakt die grote gevolgen hebben voor 2017 en volgende jaren. 

Er hadden ook andere keuzes gemaakt kunnen worden. Wat de consequenties van een en ander 

moeten zijn voor de daarvoor verantwoordelijke directeur en bestuur, is aan de leden. 
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Bijlage 2 

VERENIGING RECREATIE ONDERNEMERS NEDERLAND 2017, alternatieve 
begroting 

   BATEN 
  

Totaal contributies 
 

         
1.850.000  

Totaal sponsorgelden en Top-leveranciers/adviseurs 
 

         
150.000  

Totaal bijdrage uit SFV fonds 
 

         
400.000  

Totaal doorbelasting St Dienstverlening RECRON 
 

         
10.000  

Totaal overige baten 
 

         
75.000  

Totaal Recreactie 
 

         
40.000  

Totaal rentebaten en -lasten 
 

         
5.000  

  
  

Totaal baten   
         

2.530.000  

   LASTEN 
  

Totaal salarissen 
 

         
950.000  

Totaal sociale lasten 
 

         
300.000  

Ingehuurd personeel St Dienstverlening RECRON 
 

         
30.000  

Ingehuurde diensten BOVAG 
 

         
25.000  

Totaal overige personeelskosten 
 

         
200.000  

Totaal afschrijvingen 
 

         
50.000  

Totaal huisvestingskosten  
 

         
130.000  

Totaal bestuurskosten 
 

         
30.000  

Totaal communicatie 
 

         
10.000  

ALV 
 

         
20.000  

Totaal diverse bijdragen aan derden 
 

         
135.000  

Voorziening dubieuze debiteuren 
 

         
10.000  

Telecommunicatiekosten 
 

         
20.000  

Automatiseringskosten 
 

         
115.000  

Totaal administratie- en kantoorkosten 
 

         
60.000  

Totaal overige kosten 
 

         
30.000  
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Vergaderingen en bijeenkomsten 
 

         
15.000  

Totaal adviseurskosten 
 

         
25.000  

District- en sectorbijdragen 
 

         
100.000  

RECRON activiteiten 
 

         
100.000  

   
Totaal lasten   

                      
2.355.000  

   
Bruto resultaat   

                      
175.000  

   Aanvullende kosten (deels ten laste van resultaat; restant van vermogen): 
  

Regulier salaris vertrekkende medewerkers t/m 1 aug 
 

                      
200.000  

transitievergoedingen vertrekkende medewerkers 
 

                      
125.000 

 
verhuiskosten: p.m. 
salaris directeur niet meegenomen; contract tot ultimo 2018 

  kosten externe adviseurs markt/ledenmanagement en reorganisatie ten laste van resultaat 2016 

    

 

 

 

 


