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EEN BERICHT VAN ONZE VOORZITTER EN CEO 

Halverwege het eerste kwartaal van het nieuwe jaar zien we de eerste tekenen van een terugkeer naar ons ‘normale’ leven. 

Om te beginnen zijn we als natie weer aan het werk. De Amerikaanse nationale verkiezingen liggen achter ons en er is een 

nieuwe regering geïnstalleerd. Na een uitdagende start zijn de coronavaccins nu beschikbaar en worden mensen op grotere 

schaal ingeënt. Het midden- en kleinbedrijf en vrijetijdsactiviteiten, eerder afgesloten wegens zorgen om de volksgezondheid, 

openen hun deuren weer en hebben daarmee een positieve invloed op onze economie en onze levensstijl. Na een jaar gebukt 

te zijn gegaan onder het COVID-19-virus kunnen we onze oorspronkelijke verklaring bevestigen - we komen hier doorheen. 

Aan het begin van 2021 begonnen we bij Carlisle met het voortbouwen op de impuls vanuit onze kernmarkten en blijven we 

aanzienlijke kansen zien om de omzet- en winstgroei te stimuleren terwijl we versnellen door het economisch herstel. Onze 

sterke balans, ons duurzame winstvermogen en ons toegewijde personeel tonen eens te meer aan dat Carlisle aanzienlijke 

recessies kan doorstaan en zich kan blijven concentreren op het realiseren van onze Vision 2025-doelstellingen. We hebben 

onze overvloedige middelen gebruikt en zullen deze blijven gebruiken om onze bedrijven te ondersteunen, op te bouwen en 

kansen voor u, de medewerker van Carlisle, te ontwikkelen. 

Ik voel mij bemoedigd door de positieve instelling van u allen, nu wij na een uitdagend jaar als team samenwerken om onze 

klanten te bedienen, Vision 2025 te verwezenlijken en onze aandeelhouders te belonen.  

Net als in de rest van het land zien wij bij Carlisle dat het aantal COVID-19-bemettingen begint te dalen. Tot nu toe laat het 

aantal besmettingen onder de medewerkers van Carlisle deze maand een aanzienlijke daling zien ten opzichte van de piek die 

in oktober begon. Ook het aantal ziekenhuisopnames onder medewerkers van Carlisle blijft laag. Deze gunstige cijfers zijn 

mede te danken aan uw voortdurende naleving van onze gezondheids- en veiligheidsprotocollen. Dank u voor uw 

inspanningen.  

 

Hoewel deze trends een goed voorteken zijn voor een beter 2021, werden we er nogmaals aan herinnerd dat de 

verschrikkelijke impact van COVID-19 nog niet achter de rug is. Helaas is deze week de heer Rogelio Rodriguez, een 

gewaardeerd medewerker van Carlisle Construction Materials in Wylie, Texas overleden aan de gevolgen van COVID-19. 

De heer Rodriguez werkte 21 jaar bij CCM, op drie verschillende productieafdelingen. Nick Shears, directeur van CCM, 

deelde zijn herinneringen van de heer Rodriguez – “Rogelio was een liefhebbende vader en toegewijd medewerker die graag 

tijd doorbracht met zijn familie - vooral zijn kleinkinderen, met football kijken en met het proberen van nieuwe restaurants. 

Rogelio zal worden gemist door iedereen bij Carlisle die met hem heeft samengewerkt.” Ons medeleven gaat uit naar de 

familie van de heer Rodriguez.  

ROGELIO RODRIGUEZ 16-08-1957 - 14-02-2021 

  

14 17 12
31

46
26 16

58

101

149 137

23

0

50

100

150

200

maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari februari

COVID-19-besmettingen per maand

http://www.carlisle.com/


 

 

 

16430 N. Scottsdale Road, Suite 400, Scottsdale, AZ 85254 480.781.5000 www.carlisle.com 

Met vriendelijke groet, 

 
Chris Koch 

Voorzitter en CEO 

19 februari 2021 
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