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Samenvatting bestuursvergadering KHN Zandvoort gehouden op 
22 juli 2020 
 
Op woensdag 22 juli jl. heeft het bestuur van KHN Zandvoort vergaderd via Zoom vergaderd. 
 
Wat kwam er zoal ter sprake? 
 
Zandvoort zomer 1,5 meter 
De frequentie van bijeenkomsten van de werkgroep ‘Zandvoort zomer 1,5 m is verruimd door de 
maatregelen van het kabinet per 1 juli jl. Hopelijk hoeven de bijeenkomsten niet opgeschroefd te 
worden! 
 
De belijning op het plein schept duidelijkheid voor iedereen. Daarentegen maakt de belijning in 
de Haltestraat de situatie nog gevaarlijker dan die al was. Wat is wijsheid? 
 
Brief voor aanvullende financiële maatregelen 
De gemeente heeft onlangs besloten om de pacht op het strand voor maar 10 weken 50% kwijt 
te schelden en ook wordt slechts een gedeelte van de precario kwijtgescholden. KHN heeft in 
een brief aan de gemeente laten weten dat meer tegemoetkoming nodig is om ondernemers de 
winter door te helpen. 
 
KHN Zandvoort behaalt succes bij overwintering seizoenspaviljoens en verzoek om meer 
tegemoetkoming ondernemers 
Het is KHN gelukt om voor elkaar te krijgen dat seizoenspaviljoens eenmalig mogen blijven 
overwinteren vanwege de corona-maatregelen om kosten te besparen. KHN is trots op dit 
resultaat en denkt nu mee over de voorwaarden waaronder dit kan gebeuren. 
 
Themabijeenkomst alv 
De themabijeenkomst algemene ledenvergadering zal worden gehouden op dinsdag 10 
november om 16.00 uur. Wat er na de vergadering zal gebeuren, houden jullie nog van ons te 
goed. 
Nieuws KHN 
Horeca Zandvoort is redelijk dankzij het toerisme en de bereikbaarheid van de  kust. Het is wel 
gebleken dat met name de Nederlanders terughoudender zijn in het bezoek aan de horeca. 
KHN heeft een mooi resultaat bereikt voor de paviljoenhouders: NOW-regeling en het niet 
hoeven afbreken van de paviljoens komende winter. 
 
VERGADERSCHEMA 2020 
Woensdag 9 september 10.00 uur: bestuursvergadering bij Noosa, Boulevard de Favauge, 
strandafgang 13, 2042 TV Zandvoort 
Maandag 5 oktober:   Regiovergadering + bestuurdersdag 
Woensdag 10 november 10.00 uur: algemene ledenvergadering + activiteit 
Maandag 14 december:   Regiovergadering 
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