Overzicht activiteiten KHN Haarlemmermeer 2019/2020
-

-

-

Indien nodig tweemaal per jaar bestuurlijk overleg met Burgemeester en Wethouders;
Viermaal per jaar operationeel overleg met de gemeente, waarin o.a. ter sprake komt:
o verlaging/afschaffing toeristenbelasting en het besteden daarvan in de algemene
middelen van de gemeente;
o lachgasballonnenbeleid;
o integraal handhavings- en veiligheidsbeleid;
o campagne NIX18;
o de afschaffing precariorechten;
o paracommerciële verordening, handhavingsverzoeken illegale en niet-toegestane
feesten en partijen
o handhaving B&B en Airbnb;
o checken openings-/sluitingstijden door Handhaving;
o parkeerobstakels;
o ontwikkelingen Aprisco-terrein;
o wijzigingen APV;
o bespreekbaar maken van ondersteunende horeca;
o omgevingsvisie;
o ontwikkelingen centrums
o Ondersteunen van leden die verplicht worden energiebesparende maatregelen te
treffen;
o 4 x per jaar hoteloverleg met hotels in Haarlemmermeer waarvan 1 hoteldag als
mini-conferentie opgezet
o Organiseren van kwartaalborrels met bedrijfsbezoek voor alle leden van KHN
Haarlemmermeer
o Organiseren van inspiratietours;
o Organiseren van themabijeenkomsten;
o Organiseren van workshops;
Bijwonen van 4 x vergaderingen Haarlemmermeers Ondernemers Platform en 4 x
bestuurlijke vergaderingen Haarlemmermeers Ondernemers Platform met wethouder(s)
Kartrekker opzetten emissieneutraal Shuttleverbinding hotels/Schiphol, iedere 2 weken
overleg
Actieve lobby op beleidsnota’s en gemeentelijke ontwikkelingen als de nota Commerciële
voorzieningen, het toeristisch en recreatief beleid en het hotelbeleid gemeente
Haarlemmermeer
Verspreiden lokaal nieuws via de nieuwsbrief, www.khn.nl/haarlemmermeer en Facebook

Bijeenkomsten en evenementen
-

Het bestuur van KHN Haarlemmermeer komt 5 tot 7 keer per jaar bij elkaar;
KHN Haarlemmermeer is aanwezig bij regiobijeenkomsten van KHN Noord-Holland,
waar kennis wordt uitgewisseld en is er een mogelijkheid zaken uit KHN
Haarlemmermeer onder de aandacht te brengen;

KHN/Haarlemmermeer
Postadres:
IJweg 1094, 2133 MH Hoofddorp
E: haarlemmermeer@khn.nl

-

1 keer per jaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden en daar wordt een
bedrijfsbezoek aan gekoppeld.

Partners en partijen waar KHN Haarlemmermeer mee om de tafel zit:
-

KHN Noord-Holland
Gemeente Haarlemmermeer
Politie
Gemeente Amsterdam
Alle hotels in de regio
Schiphol

Landelijke voordelen voor leden van KHN; zie ook https://www.khn.nl/
-

Belangenbehartiging: https://www.khn.nl/themas/belangenbehartiging
Advies: https://www.khn.nl/advies
Ledenvoordelen voor deelname kortingsdeals: https://khn.nl/ledenvoordelen
Inspiratie, kennisdeling en tips: https://www.khn.nl/inspiratie

Actief oppakken dossiers voor ondernemers
De extra bijdrage vanuit de leden wordt gebruikt voor onder andere:
-

Secretariële ondersteuning
Kosten voor bijeenkomsten en vergaderingen, hotelbijeenkomsten, secretariaat
Hotelshuttle
Bijdrage aan inspiratietour
Administratiekosten
Lief en leedpot ondernemers
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