
 
 
Zeist, 12 maart 2018  
 
Betreft: Inspiratiereis Alpine Pearls, 20-23 juni 2018 
 
Geachte professional uit het gastvrijheidscluster,   
 
Stichting Innovatie Recreatie & Ruimte (STIRR) nodigt u van harte uit om deel te nemen aan een 
inspiratiereis naar de Alpine Pearls. Doel van deze reis is leren van een sterk bij duurzame 
gebiedsontwikkeling betrokken gastvrijheidscluster, inspiratie opdoen voor slimme combinaties 
van groei en groen, en het netwerk voor de gastvrijheidseconomie versterken.  
 
Tijdens de reis bezoeken we aansprekende initiatieven rondom groen ondernemerschap die 
goed aansluiten bij het thema regionale samenwerking voor een duurzame en beleefbare 
leefomgeving. Er is expliciet aandacht voor de verbetering van de kwaliteit van het landschap én 
het behalen van een duurzaam rendement. Onderwerpen die aan bod komen zijn: duurzame 
toeristische ontwikkeling, duurzame mobiliteit, succesvolle seizoensverlenging, een breed 
gevoed betalingssysteem voor de toeristische infrastructuur en regionale en internationale 
samenwerking. Het programma biedt ruimte voor verdieping en discussie. In het programma 
vindt u meer informatie. Eerdere reizen van STIRR zijn steeds zeer gewaardeerd door de 
deelnemers.  
 
We gaan ook nu uit van maximaal 25 deelnemers. Het betreft vernieuwende ondernemers uit 
het recreatief bedrijfsleven, bestuurders van overheden en maatschappelijke organisaties die 
zijn betrokken bij de initiatieven voor het versterken van de innovatiekracht van het 
gastvrijheidscluster. Zelf zal ik optreden als delegatieleider.  
 
De kosten voor de reis bedragen €1850,- per persoon. Inbegrepen in deze prijs zijn: vliegreis, 3 
hotelovernachtingen in 1-persoonskamer, diners, lunches, activiteiten en transfers naar locaties 
genoemd in het programma.  
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Hillebrand, directeur STIRR (06 319 32 
884) of Tanja Emonts (06 208 74 349).  
 
Ik verzoek u vriendelijk om bij voorkeur vóór 16 maart via emonts.tanja@gmail.com te laten 
weten of u deelneemt aan deze reis. U krijgt dan een deelnameformulier toegestuurd.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
J.A. (John) Jorritsma  
Voorzitter Raad van Toezicht STIRR 

http://www.recreatieenruimte.nl/wp-content/uploads/Programma-inspiratiereis-Alpine-Pearls-def.pdf
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