
UITNODIGING SYMPOSIUM



SYMPOSIUM ‘DE VRIJETIJDSSECTOR IN 2035’

Hoe ziet de toekomst van de vrijetijdssector er uit? En hoe kan een jonge provincie als Flevoland zich 
hierin onderscheiden? Waar staan we over pakweg 25 jaar met de sector en welke kansen en mogelijk-
heden zien we tot die tijd voor ondernemers uit de sector?  

Dit jaar bestaat de provincie Flevoland 25 jaar. Een goed moment om op verschillende vlakken terug te kijken, 
maar vooral ook om vóóruit te kijken. Op woensdag 9 november a.s. organiseert de provincie Flevoland, in 
samenwerking met de ANWB en Toerisme Flevoland, een symposium over de toekomst van de vrijetijdssector. 
Welke ontwikkelingen heeft de sector in de afgelopen 25 jaar doorgemaakt en wat mogen we in de komende 25 
jaar verwachten? Wij nodigen u uit om -in het gezelschap van prominente ondernemers en deskundigen binnen 
de vrijetijdssector- met ons mee te discussiëren. Over verwachtingen en kansen, valkuilen en mogelijkheden. Mis 
het niet, als u wilt weten waar úw organisatie in het jaar 2035 kan staan!

Programma

13.30 – 14.00 uur Ontvangst

14.00 – 15.00 uur Plenaire bijeenkomst
 Thema: Waar staan we over 25 jaar? 
 Keynotespeakers:
 •  Stephen Hodes, LAgroup –  ‘De toekomst van de vrijetijdseconomie en de kansen 

voor Flevoland’
 •  Eric Eijkelberg, directeur Olympisch Vuur - ‘Het effect van het binnenhalen van de  

Olympische Spelen 2028’



15.00 – 16.30 uur Postersessies
 Verschillende thema’s en presentatoren: 
 •  Kansen voor Flevolandse ondernemers  Bob Crébas van Brennels Buiten en  

Peter Hoorneman van Center Parcs
 
 •  Wat moet Flevoland doen om  Tobias Walraven van Dutch Water Dreams 

bijzondere leisurevoorzieningen   
aan te trekken?  

 
 •   Wat heeft de Floriade 2022 Flevoland  Bert Gijsberts, voorzitter van de 

te bieden?  Vereniging Bedrijfskring Almere
 
 •  Wordt robotica onmisbaar in de  Ton Theunis, schrijver 

recreatieve sector?  te Almere  
 
 •  Duurzame vrijetijdsbesteding op lokaal  Henny Kromhout van FEE-Netherlands 

niveau, hoe werkt dat?   
 
 •  De toekomst van reisorganisaties  

& touroperators

16.30 – 17.15 uur Afsluitende plenaire bijeenkomst
 Thema: Hoe zet je kansen om in successen?
  Onder leiding van Tracy Metz, schrijfster en journaliste voor NRC Handelsblad, 

worden besproken thema’s en eventuele conclusies voorgelegd aan:
 • Leen Verbeek, Commissaris van de Koningin van Flevoland
 • Guido van Woerkom, hoofddirecteur ANWB

17.15 – 18.30 uur Netwerkborrel

18.30 uur Einde



Datum: Woensdag 9 november 2011
Tijdstip: vanaf 13.30 uur tot 18.30 uur
Locatie: Agora Lelystad, theater en congrescentrum, Agorabaan 12, 8224 JS Lelystad

Wijze van inschrijven:
U kunt zich inschrijven door bijgaande antwoordkaart volledig in te vullen en te retourneren. 
Online opgeven kan ook via de site www.flevoland.nl/vrijetijd2035.

Kent u iemand binnen de sector voor wie dit symposium interessant kan zijn? Attendeer hem of haar dan gerust 
op de informatie en de aanmeldmogelijkheden via de website.

Let op:
- Inschrijven is kosteloos.
- Het aantal deelnemers is gelimiteerd. De inschrijvingen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst.
- Zonder inschrijving en deelnamebevestiging is het niet mogelijk toegang tot het syposium te krijgen.

Informatie en vragen:
Ga voor informatie-updates naar: www.flevoland.nl/vrijetijd2035 of volg ons via Twitter: @vrijetijd2035. 
Voor specifieke vragen over het symposium kunt u contact opnemen met:
Rita Wouters, afdeling communicatie en bestuursondersteuning, tel. 0320-265298, rita.wouters@flevoland.nl
Simon Broekhuizen, afdeling economie en samenleving, tel. 0320-265310, simon.broekhuizen@flevoland.nl 


