Activiteiten KHN Zandvoort 2021
Het bestuur van KHN Zandvoort zet zich op lokaal terrein in voor de belangen van de horeca,
primair gericht op de leden van KHN. Hoewel veel van het werk niet direct zichtbaar is voor de
leden, worden achter de schermen veel activiteiten ontplooit en contacten gelegd. Om een beeld
te schetsen waar het bestuur van KHN Zandvoort met ondersteuning van de regiomanager van
KHN zich mee bezig houdt, is onderstaande overzicht opgesteld
-

-

-

Regelmatig bestuurlijk overleg met burgemeester en wethouders en vanwege de
coronacrisis veelvuldig overleg over:
o lastenverlichting (kwijtschelding precario, vermindering BIZ);
o verruiming terrasruimte;
o handhaving en veiligheidsbeleid; inleving bij de ondernemers en gedrag publiek
o inrichten herstelfonds / steunpunt voor ondernemers.
Organisatie Hoteloverleg.
Participant en deelnemer economisch convenant ondernemeningsmanager.
Kartrekker CHO-protocol om lastpakken te weren in de horeca.
Parkeren, parkeerbeleid en bereikbaarheid van Zandvoort.
Verzoeken ingediend om precario-heffing en gebiedsindeling
Deelnemer OBZ, waarbinnen diverse economische en ruimtelijke punten ter sprake
komen en waarbinnen met de bestaande Zandvoortse belangenvereniging wordt
samengewerkt.
Vervallen kosten tapontheffing artikel 35 niet doorberekenen aan ondernemers en
mogelijk maken buitentap tijdens Dutch Grand Prix.
Bijwonen van bijeenkomsten van DGP m.b.t. verkeer, parkeren, toegang, planning,
mobiliteitsplan.
Realisatie budget ter waarde van € 50.000,- ter ondersteuning van ondernemers voor
individuele en collectieve acties.
Inzet om overwintering strandpaviljoens 2020/2021 te realiseren.
Subsidieregeling verwarmde terraskussens gerealiseerd.

Bijeenkomsten en evenementen
-

Het bestuur van KHN Zandvoort komt 7 tot 8 keer per jaar bij elkaar;
KHN Zandvoort is aanwezig bij regiobijeenkomsten, waar kennis wordt uitgewisseld en is
er een mogelijkheid zaken uit KHN Zandvoort onder de aandacht te brengen;
1 keer per jaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden en daar wordt een
bedrijfsbezoek aan gekoppeld;
Aanwezig bij Centrumoverleg.

Samenwerking partners en partijen waar KHN Zandvoort mee om de tafel zit:
-

KHN Noord-Holland
Gemeente Zandvoort
Samenwerkingsagenda kust Noord-Holland
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-

Politie
Handhaving
Ondernemers Belangen Zandvoort met daaronder vallende gesprekspartners
Werkgroep 1,5 meter
Deelnemer Werkgroep Centrum

Voordelen voor leden van KHN, zie ook www.khn.nl/
-

Corona-informatie: www.khn.nl/corona
Belangenbehartiging: www.khn.nl/themas/belangenbehartiging
Advies: www.khn.nl/advies
Ledenvoordelen voor deelname kortingsdeals: khn.nl/ledenvoordelen
Inspiratie, kennisdeling en tips: www.khn.nl/inspiratie
Website KHN Zandvoort: www.khn.nl/zandvoort
Facebookpagina KHN Zandvoort: http://www.facebook.com/khnzandvoort

De extra bijdrage vanuit de leden wordt gebruikt voor onder andere:
-

Secretariële ondersteuning
Kosten voor bijeenkomsten en vergaderingen
Bijdrage aan inspiratietour
Administratiekosten
Lief en leedpot
Stimulering nieuwe initiatieven
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