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PRAATPAAL

Aan de slag
Samen met dit nummer van Kampeerauto, ontvangt u als bijlage
de NKC/CCI-combicard. Dit bewijs van lidmaatschap geeft u ook dit
jaar korting bij vele campings, maar ook weer nieuwe voordelen op
producten en diensten. En uiteraard zal de NKC er weer alles aan
doen om nieuwe initiatieven te ontplooien om het lidmaatschap
nóg aantrekkelijker te maken. De organisatie wordt daarbij geïnspireerd door de nieuwe directeur, Stan Stolwerk.
Marretje: Stan, hoe ga jij de NKC inspireren?
Stan: Door allereerst te luisteren naar de inspiratie van de leden,
medewerkers en organisaties waar we een relatie mee hebben.
Daarna ga ik met name de mensen hier in Soesterberg uitdagen,
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initiatief vragen, ruimte geven, sturen, al naar gelang gewenst.
Marretje: Hoe zie jij jouw rol bij de NKC?
Stan: Strategie wordt mijn prioriteit: koers ontwikkelen, voorbereiden,
bewaken. Dus oog en oor voor de ledenbehoefte hebben en me tegelijk
oriënteren op ontwikkelingen in de vrijetijdsmarkt. De organisatie
afstemmen op de recreatiewereld buiten de NKC. Uiteraard ook gezicht
zijn van de NKC in kader van onze belangenbehartiging, nationaal en
internationaal.
Marretje: Wat is jouw eerste indruk van de NKC nu?
Stan: Een geweldig leuke en positieve club van mensen. Bestuurlijk in
een overgangsfase, als belangrijke speler opererend in de spannende
markt van vrije tijd.
Marretje: De leden zullen benieuwd zijn hoe jij de NKC over vijf jaar ziet.
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Stan: Het is dan een nog steeds groeiende club, waar de vraag van leden
leidend is. Een belangrijke, samenwerkende speler in de recreatiebranche, met efficiënt samenspel van
vrijwilligers en betaalde krachten,
waar men met respect met elkaar in
gesprek is en blijft.
Kortom... aan de slag!

Stan Stolwerk
Directeur

Marretje Jelmersma
Directeur a.i.

Kampeerauto is het verenigingsperiodiek
van de NKC (Nederlandse Kampeerauto Club),
dat negen keer per jaar verschijnt.
Coverfoto: Douwe de Vries
Al camperend langs de costa’s kom je
langs het strand bij Sant Pere Pescador,
waar altijd kitesurfers zijn te vinden.
Kijk verder op pagina 71.
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NKC (Nederlandse Kampeerauto Club)
Amersfoortsestraat 124 B
3769 AN Soesterberg
T: 033-467 70 70
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
E: info@kampeerauto.nl I: www.kampeerauto.nl

Kijk voor het colofon op pagina 82.
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