Activiteiten KHN Purmerend
Overzicht activiteiten KHN Purmerend
-

Terrasnota; we zijn bezig met het opstellen van een terrasnota en doen hierin een voorstel
richting de gemeente.
Convenant: het horecaconvenant moet worden herzien, hier doen wij aanbevelingen in.
Leerbedrijven; we hebben gesprekken diverse partijen over het aanbieden van kwalitatief
goede leerlingen, en het enthousiast maken van ondernemers on leerbedrijf te worden.
Toerisme; we zitten aan tafel met gemeente Purmerend om een toeristisch beleid neer te
zetten.
Parkeren en bereikbaarheid; we overleggen met gemeente Purmerend over de
parkeermogelijkheden en bereikbaarheid van Purmerend.
Collectieve Horeca Ontzeggingenbeleid. We hebben een systeem opgezet waarbij de
aangesloten bedrijven een ontzegging kunnen uitschrijven voor iemand die overlast geeft.
Het beheer van de ontzeggingen liggen bij KHN Purmerend, zie www.erzijnregels.nl. In het
kader hiervan zijn we bezig met het opzetten van een gespreksvorm tussen verschillende
partijen als de nachthoreca, portiers, politie en handhaving.

Bijeenkomsten en evenementen
-

-

Het bestuur vergadert 8 tot 10 keer per jaar.
4 keer per jaar vindt de regiovergadering plaats voor de verschillende afdelingen in NoordHolland. Hier wordt kennis uitgewisseld en is er een mogelijkheid zaken uit de afdelingen
onder de aandacht te brengen.
1 keer per jaar organiseren we de algemene ledenvergadering
We organiseren 1 keer per jaar een horecatour naar een inspirerende stad
Dit jaar zijn we medeorganisator van het Horecacongres in oktober.
We denken en praten mee met het evenement Purmerend Werkt in januari

Partners en partijen waar KHN Purmerend mee om tafel zit:
-

KHN Noord-Holland
Gemeente Purmerend
BOF
PCO
P2000Plus
BIZ Koemarkt
O3

www.khn.nl/purmerend
KHN Purmerend
secretariaat: Sluispolderweg 13A13
1505 HJ, ZAANDAM
E: purmerend@khn.nl

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

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

De extra bijlage vanuit de leden wordt gebruikt voor onder andere;
-

Bijdrage aan stichting P2000plus voor promotie van de stad
Secretariële ondersteuning
Kosten voor bijeenkomsten en vergaderingen
Bijdrage aan inspiratietour
Administratiekosten

www.khn.nl/purmerend
KHN Purmerend
secretariaat: Sluispolderweg 13A13
1505 HJ, ZAANDAM
E: purmerend@khn.nl

