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Samen staan
we sterk!
Zoals de meeste van mijn collega´s begin ook ik mijn dag met het openen van mijn inbox.
Wat spam, reclame, Facebook en LinkedIn meldingen, wat facturen en wat aanvragen en
mededelingen worden gevolgd door een mail met de aankondiging van het inmiddels jaarlijks
terugkerende ‘Fitspiration’. Even mijn agenda raadplegen en alvast noteren, 26 september 2013.
‘Fitness/wellnessvakdagen’ Ahoy Rotterdam…

Is dit nou toeval of een ongelukkige samenloop van omstandigheden?
Daar waar Fitspiration zo’n 3 jaar geleden door een selecte groep leveranciers in het leven is geroepen, wordt
dit evenement dit jaar mede georganiseerd door branchevereniging Fitvak
en brancheorganisatie FGHS, aldus de
aankondiging. De inschrijvingskosten
zijn inmiddels tot een minimum gereduceerd en met een korte blik op de
site zie ik dat inschrijven met slechts
1 druk op de knop supersnel gerealiseerd kan worden. Het dagprogramma
leert mij dat een bezoek aan dit evenement een schat aan informatie zal
opleveren. Goed plan, het belooft een
mooie dag te worden. Toch is het jammer dat van de 365 dagen die dit jaar
telt slechts 1 dag geschikt blijkt voor
het organiseren van de 2 toonaangevende evenementen die onze branche
kent.
Ik ben er even stil van en moet hier
toch eens goed over nadenken. Omdat
ik er echt van overtuigd ben dat op dit
niveau over dit soort zaken goed zal
worden nagedacht, probeer ik mij voor
te stellen wat de beweegredenen zijn
om dit evenement samen te laten vallen met één van de twee beursdagen

in het Ahoy-complex van Rotterdam.
Ik kan zo gauw niets bedenken.
Tegelijkertijd ben ik mij ervan bewust
dat deze toevallige samenloop van
omstandigheden, hoe dan ook, waarschijnlijk gevolgen zal kennen voor de
Fitness en wellnessvakdagen. Mijn gedachten gaan uit naar de initiatiefnemers en organisatoren van deze beurs.
Het is naïef te veronderstellen dat
beide evenementen niet door elkaar
zullen worden beïnvloed, immers 50%
van de beurstijd wordt in beslag genomen door een aantal ‘concullega´s’ en
brancheorganisaties die er de voorkeur
aan geven om gezamenlijk een eigen
congres te organiseren. Ik vind het
spijtig niet te zijn geïnformeerd omdat
ik misschien wel had willen deelnemen
in de organisatie, hoewel deelname op
de beursvloer ook een serieuze optie
is. Uiteindelijk is automatisering zeker een cruciaal onderdeel voor de
bedrijfsvoering van een geoutilleerde
club of instelling.
Hoewel er in de basis niets mis is met
beide organisaties denk ik, in alle bescheidenheid, dat een samenwerking
dan wel een spreiding van beurs en
congres toch meer in het belang zou
kunnen zijn van onze sportindustrie.

Daar waar de leveranciers de keuze zullen moeten maken om al dan niet aan
de beurs deel te nemen, zullen clubeigenaren waarschijnlijk moeten beslissen om beurs of congres te bezoeken.
Ik vind het oprecht jammer dat het
effect van samenwerken, in deze economisch zware tijden, niet van doorslaggevend belang is geweest bij het
plannen van de contactmomenten tussen klant en leverancier. Daarbij hoop
ik dat in 2014 een planning zal kunnen
worden gerealiseerd waarbij iedere ondernemer in de sport- en leisure industry aan beide evenementen zal kunnen
deelnemen. Want uiteindelijk: Samen,
staan we sterk, toch?
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