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EEN BERICHT VAN ONZE VOORZITTER EN CEO 
 

Na de recordopkomst in de Verenigde Staten wachten we nog steeds op de uitslag van de 
presidentsverkiezingen, het tellen van de laatste stemmen en de verdere strijd om het Congres in 
sommige staten. Terwijl deze stappen ervoor zorgen dat de wil van het volk wordt uitgevoerd, is het 
daarna tijd om ons te verenigen achter onze gekozen overheidsfunctionarissen om gezamenlijk de strijd 
aan te gaan met de meest geduchte problemen waarmee onze gemeenschappen te maken hebben. 

 
Dit jaar werd onze politiek beïnvloed door de COVID-19-pandemie, plotselinge en ernstige 
maatschappelijke beperkingen, diepe sociale onrust, een recessie en zeer uiteenlopende politieke 
opvattingen. Dat is nogal een lijst. Laten we, nu het einde van 2020 in zicht komt, er samen de schouders 
onder zetten bij Carlisle en het geweldige werk voortzetten waarmee we het hele jaar onze klanten 
hebben bediend. Laten we politieke voorkeuren naast ons neer leggen en samenwerken om zo bij te 
dragen aan de positieve impact op onze lokale economieën en het dagelijks leven van degenen met wie 
we omgaan. 

 
Afgelopen week werden er wereldwijd opnieuw records gevestigd, helaas niet in positieve zin, op het 
gebied van coronacijfers en ziekenhuisopnames, klonken de waarschuwingen van 
overheidsfunctionarissen weer meer nadrukkelijk en werden eerdere maatregelen opnieuw ingesteld als 
poging de verspreiding van het virus te vertragen. Autoriteiten in gebieden die het hardst getroffen zijn 
door de heropleving van COVID-19 komen opnieuw met richtlijnen om zoveel mogelijk thuis te blijven, 
de sluiting van sportscholen, het beperken van bezoeken aan restaurants en het beperken van sociale 
bijeenkomsten. 

 
De belangrijkste zorg moet zijn dat alle getroffenen toegang krijgen tot de medische middelen die zij 
nodig hebben. Hoewel het recente nieuws over de voortgang die is geboekt bij het vinden van een 
effectief coronavirusvaccin bemoedigend is, duurt het nog minstens een paar maanden voordat dit 
grootschalig uitgerold kan worden. Nogmaals, we moeten proactief alles doen wat we kunnen, zodat we 
degenen die risico's lopen veilig houden en tegelijkertijd onze economie draaiende houden voor iedereen 
die voor zijn of haar gezin moet zorgen. 

 
Voor ons bij Carlisle betekent dit dat we het virus serieus moeten blijven nemen en ons strikt moeten 
houden aan de huidige gezondheids- en veiligheidsprotocollen. Met het risico om in herhaling te vallen 
met de bovenstaande boodschap, moeten we dit niet alleen doen om onze eigen gezondheid en het 
welzijn van onze familie en collega's te beschermen, maar ook om onze bedrijven gezond te houden. Als 
we niet kunnen werken, kunnen we onze bedrijven niet runnen en onze mensen niet aan het werk houden.  
We werken in een wederzijdse zakelijke omgeving: onze klanten hebben onze essentiële producten en 
diensten nodig en wij hebben onze klanten nodig.  Alleen door samen te werken met een positieve 
houding en een focus op het veilig en productief doen van ons werk, kunnen we deze moeilijke tijden 
succesvol doorstaan. 
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Ondanks de vele uitdagingen, vind ik de vastberadenheid en toewijding van ons Carlisle-team 
bemoedigend. Onze bedrijven presteren, onze klanten worden bediend en onze investeerders worden 
beloond. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met een collectieve benadering van onze gezondheid en 
veiligheid, een gezamenlijke inspanning om compromissen te sluiten op het politieke vlak en onze 
voortdurende inspanningen om onze klanten te bedienen, terug zullen keren naar de dagen die we ooit 
als normaal beschouwden. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Chris Koch 
Voorzitter en CEO 
13 november 2020 

 


