
‘Fuseren betekent verandering, vernieuwing, maar 

vooral daadkrachtiger worden. Het is een prachtige 

kans de vrijetijdseconomie in de regio Breda – Tilburg 

– Turnhout een flinke stimulans te geven. Het gewens-

te eindresultaat is dat we meer toeristen trekken, die 

langer blijven, vaker terugkomen en meer geld in onze 

regio besteden. En daarvan plukken we met zijn allen 

de vruchten: meer boekingen bij verblijfsaccommoda-

ties, meer dagrecreanten en meer horeca-, culturele en 

winkelbestedingen. Ook de eigen inwoners profiteren 

van een beter toeristisch aanbod. 

Eind 2018 kondigden Toerisme Alphen-Chaam en Toerlezjoere aan dat ze willen fuseren. 
Een aantal belangrijke motieven ligt hieraan ten grondslag. Het doel is om in januari 2020 
een nieuwe, krachtige ondernemersvereniging op te richten. Momenteel werken beide 
besturen hard om het fusieproces goed af te ronden. Waarom we gaan fuseren en welke 
voordelen het voor jouw bedrijf heeft, lichten wij in deze nieuwsbrief toe. Dit is de eerste 
fusie-update. De komende tijd informeren we je regelmatig over het verloop van de fusie 
en de plannen van de nieuwe vereniging.

•   oktober 2019

Toerisme Alphen-Chaam – Toerlezjoere 

Waarom gaan we fuseren? 
Interview met Lammert Westra (voorzitter/secretaris Toerisme Alphen-Chaam) en Theo Donkers (secretaris Toerlezjoere).

2017 – 2018: frequent overleg tussen de besturen van Toerisme Alphen-Chaam en Toerlezjoere over samen-

werking, met als conclusie dat een fusie de beste vorm van samenwerking is. 

DECEMBER 2018: overleg over de voorgenomen fusie met de portefeuillehouders van gemeente Alphen-Chaam 

en Gilze en Rijen. Beide gemeenten stemden in met ons voornemen.  

FEBRUARI – MAART 2019: zowel de leden van Toerlezjoere als Toerisme Alphen-Chaam stemden tijdens  

hun Algemene Ledenvergaderingen voor de fusie. 

APRIL 2019 – HEDEN: voorbereiding van de fusie door beide besturen. Hierbij kun je denken aan het opzetten 

van de juridische structuur, statuten, organisatie, naam, huisstijl, contributie, huisvesting, personeel, website, 

ondernemingsplan 2020-2022, actieplan en begroting 2020, communicatie, etc. 

Van links naar rechts Theo Donkers en Lammert Westra.

Fusie-update

•

•

•

•

Terugblik en stand van zaken
Wat is er allemaal al gedaan en waar staan we nu? 



Lammert: toeristen kijken niet naar gemeente-grenzen 

Voor de toerist is onze regio een groot groen en bourgondisch 

gebied zonder gemeentegrenzen. Daarom is het ook logisch dat 

we als ondernemers er gezamenlijk onze schouders onderzetten 

in één vereniging, die de gehele regio bedient.

Theo: fusie biedt vele voordelen 

 In gefuseerde vorm kunnen we zaken professioneler 

aanpakken, zijn we efficiënter, hebben we meer middelen tot 

onze beschikking en zijn we in staat om betere 

resultaten te behalen. Resultaten die in de huidige situatie – als 

Toerisme Alphen-Chaam of Toerlezjoere – niet haalbaar zijn. 

Voltooiing van de fusie 

De laatste maanden van dit jaar wordt het fusieproces voltooid, 

zodat er in januari 2020 een nieuwe ondernemersvereniging 

staat. Tot nu toe verloopt de fusering vlot, we lopen op schema. 

Save the date: 30 januari 2020

Op 30 januari aanstaande organiseren we een buitengewone 

ledenvergadering voor alle leden van Toerisme Alphen-Chaam en 

Toerlezjoere, waarin we je formele goedkeuring voor de fusie 

vragen. Het is belangrijk dat je hierbij aanwezig bent! Reserveer 

daarom deze datum alvast in je agenda. De aanvangstijd en de 

locatie volgen nog’, aldus Lammert Westra en Theo Donkers. 

Wat betekent de fusie voor jouw bedrijf? 

Vanzelfsprekend wil je weten welke directe consequenties de 

fusie voor jouw bedrijf heeft. Het allergrootste voordeel voor 

jou als ondernemer is, dat we als vereniging meer kunnen doen 

voor ondernemers, omdat we over een groter budget beschikken 

en kosten besparen door efficiënter te werken. Leden bepalen 

waaraan het geld wordt besteed. De meerwaarde van de fusie 

kunnen we verduidelijken aan de hand van bovenstaande taak-

velden. Ofwel, we kunnen je als lid veel meer bieden, zoals

vraagbaak, nieuwsbrief, advies en archief

marketing en promotie  

vertegenwoordigen leisure-belangen, 
partnership en founding 

informatie, voorzieningen en 
activiteiten

projecten
en producten

meer bezoekers
trekken

netwerken 
en belangen 
behartigen  

informeren en 
service bieden   

ondernemers
activeren

verbinden, inspireren en ontwikkelen 

Onze taakvelden

marketing- en communicatiekracht, ondernemerssamenwerking 

en verbinding, project- en productontwikkeling, informatie en 

service en netwerken en belangenbehartiging. In de volgende 

nieuwsbrieven gaan we hierop dieper in. 

Vragen of opmerkingen? 

Heb je specifieke vragen of opmerkingen over het fusieproces, 

deze kun je mailen naar Theo Donkers (info@toerlezjoere.nl) of 

Lammert Westra (secretaris@toerismealphen-chaam.nl). 


