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Stichting Marketing Regio Emmen

Geachte leden van de raad,
I n december 2011 heeft de gemeenteraad het Citymarketingbeleid 2012-2016 vastgesteld. I n
dit beleid staat dat er een stichting wordt opgericht. Inmiddels is dit gebeurd; Stichting
Marketing Regio Emmen is een feit. De stichting heeft i n haar naam expliciet voor 'Regio
Emmen' gekozen om daarmee te benadrukken dat zij zich inzet voor de gehele gemeente,
zowel voor de dorpen als de stad Emmen. Ook zal worden gezocht naar samenwerking met
plaatsen en regio's i n de omgeving.
Het bestuur bestaat uit:
«
»
«
«
»

Geert Prins (voorzitter), eigenaar/managing director van Well Services Group,
waaronder Coil Services
Annette Verhoef (secretaris), eigenaar/creatief directeur van Verhoef ík Co, marketing
Sc communicatie
Erik Roelofs (penningmeester), partner Audit b i j Kroese Wevers accountants
Ronald Klarus, advocaat b i j Van Rossum Advocaten
Pieternel Schomaker, commercieel manager Schomaker Mannenmode

Daarnaast is er een Raad van Advies opgericht van mensen uit alle geledingen van de
samenleving (cultuur, sport, erkende overlegpartners, ondernemers, onderwijs, horeca,
recreatie Sc toerisme). Voorzitter van deze Raad van Advies is Ton Duivenvoorden, general
manager van Van der Valk Hotel Emmen. Deze Raad van Advies moet ervoor zorgen dat de
stichting op alle gebieden een eenduidig beeld geeft van wat Emmen inwoners, bedrijven en
bezoekers te bieden heeft. Voor een volledig overzicht van de leden van het bestuur en de Raad
van Advies van de Stichting Marketing Regio Emmen verwijzen w i j u nar bijlage 1.
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I n het vroege voorjaar van 2013 zal het stichtingbestuur haar plannen presenteren aan de
samenleving en zelf actief de media opzoeken.
W i j hopen u hierbij voldoende te hebben g e ï n f o r m e e r d .
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