Ede / Ridderkerk 30 juli 2015
Geachte Secretaris van de Kipcaravanclub
De Nederlandse Caravan Club zet de deuren open, ook voor Campers en dat om met name meer
recreanten met vergelijkbare identiteit op onze ca 20 kampeer terreinen welkom te kunnen heten en de
gelegenheid tot verblijf te bieden.
In een telefonisch onderhoud enige dagen geleden, werd mij duidelijk dat een uitnodiging voor een
kennismaking gesprek met de Nederlandse caravan Club (NCC) door uw club als positief zal worden
beoordeeld. Ruim voor uw eerstvolgende Bestuursvergadering kan ik u officieel de uitnodiging doen
toekomen met de onderstaande tekst.
In uw club is het lidmaatschap beperkt tot Merk Caravan/ Camper bezitters. Zoals u weet heeft de
Nederlandse Caravan Club (NCC) een bredere doelgroep voor ogen. De activiteiten die onze clubs
organiseren zijn echter vaak op dezelfde leest geschoeid. Belangrijk daarbij is de constatering, dat wij
elkaar op veel punten zouden kunnen aanvullen en versterken. Om dit mogelijk te maken zou
samenwerking te overwegen zijn.
Samenwerking kan ertoe leiden dat voor beide groepen meer recreatie mogelijkheden beschikbaar
komen met als extra kans gebruik te kunnen gaan maken van de NCC terreinen in Nederland voor uw
activiteiten. Dit kan als Alliantie partner van de NCC.
Wij nodigen u daarom uit om verkennende gesprekken met ons aan te knopen om te zien waar
raakvlakken zijn. Met als uiteindelijk doel om tot een Alliantie met uw club te kunnen komen. Wij zullen
graag van u vernemen of u na uw bestuursvergadering, positief staat tegenover dit initiatief van de NCC
en of u bereid bent afspraken te maken voor een eerste verkennend gesprek.
Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Een gesprek kan van de NCC uit bezien op elke
gewenste locatie plaatsvinden. De faciliteiten op enkele van onze terreinen of het bureau van de NCC in
Ede staan hiertoe ter beschikking.
Met vriendelijke groeten,
Wim de Gruiter Ridderkerk. Tel 0180 426971 Lid van de Werkgroep Allianties
Watermolen 47 2986 ET Ridderkerk 06 418 17 760 wim.de.gruiter@planet.nl
Overige leden van de Werkgroep Allianties:
Cees Zondag , bestuurslid NCC verenigingsactiviteiten, Publiciteit, PR en Ledenwerving;
c.zondag@gmail.com; tel. 0644054038
Wim Dobbe, secretaris van de Werkgroep Allianties; wjdobbe@hetnet.nl; tel. 0649416276
Jerry Boer, bestuurslid terreinen NCC;
gjboer@xs4all.nl
Fred Klokke, voormalig bestuurslid;
kloknet@gmail.com
Jaap Messie, o.a. Organisator van begeleide reizen;
jaapmessie@gmail.com
Jan Pieter Vos,
jippie@me.com

De NCC geeft een “glossy” periodiek uit, “De Caravan” en beschikt over een prima Website,
www.caravanclub.nl
Tevens ontvangen leden digitaal de NCC nieuwsbrief.
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