
Unieke kans... 
DROOM mee 
over later!

Programma

Uitnodiging

12:30 - 13:15

11:00 - 11:30

11:30 - 12:30

5 november 2019

Netl 
de Wildste Tuin

Inspiratiesessie
Dromen over later… - voor een 
zorgeloos morgen

Ontvangst bij Paviljoen 

Lunch

13:15 - 14:00
Inspiratiesessie 
Waargemaakte dromen 

14:00 - 16:00
Inspiratiesessie 
Rondleiding over terrein en in 
gesprek over pensioen

16:00 - 17:00
Afsluitende borrel
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Dinsdag 5 november 2019
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#werkgeversevent



Pensioenfonds Recreatie 
nodigt u uit:

Als ondernemer droomt u ongetwijfeld van succes. 
Maar succes ziet er voor iedereen anders uit. De een 
heeft grote plannen met zijn bedrijf, een ander wil 
bezig zijn met het vak, of juist zijn handen vrij hebben 
door het bedrijf te verkopen en vrij te zijn om andere 
dingen te gaan doen.

Maar hoe komt u van dromen naar doen? En hoe geven 
collega-werkgevers invulling aan hun dromen, 
plannen en uitdagingen?

Gastvrije droomlocatie
Laat u inspireren op een gastvrije droomlocatie: Als 
pensioenfonds zijn wij te gast bij Netl de Wildste tuin, 
eigendom van Bob Crébas. Hij was een dromer die 
nooit serieus aan het werk leek te komen. Een idealist 
zonder plan, iemand die zijn eigen weg moest gaan. 
Op latere leeftijd kwam het succes. Crébas was een 
van de drijvende krachten achter Marktplaats en is nu 
succesvol ondernemer.

Toekomst
Samen met u willen we in gesprek over uw en onze 
dromen en plannen voor de toekomst. Wat kunnen wij 
leren van Bob Crébas? En waarin kunnen wij elkaar 
inspireren en van elkaar leren?

Adres

Wilt u deze dag niet missen?

www.pensioenfondsrecreatie.nl/werkgeversevent

Camping de Wildste Tuin
Leemringweg 19

8317 RD
Kraggenburg

Na deze dag... 
• Heeft u kennis gemaakt met andere werkgevers 

uit de sector. 

• Heeft u ontdekt waar Pensioenfonds Recreatie 
voor staat en hoe we de toekomst zien. 

• Zijn uw mogelijke vragen op pensioengebied 
beantwoord en weet u hoe je van dromen naar 
doen komt.  

• Heeft u de bijzondere plek bezocht waar Katja 
Schuurman in het diepste geheim is getrouwd.

• Krijgt u gratis het boek: ‘Iedere Dag Vrij’ van 
Bob Crébas mee naar huis.

Meld u nu aan

Per werkgever kunnen twee personen te gast zijn.
U kunt zich aanmelden tot 24 oktober.

 
We zien u graag op dinsdag 5 november! 


