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Presentje leden 
Eind december is het bestuur langs de leden gegaan om een kleinigheidje te 
brengen. Wij waren blij met de positieve en enthousiaste reacties. Laten we hopen 
dat het zonnetje snel terug komt   
 
 

 

Huurkorting - Horeca Maatwerk 
De advocaten van Horeca Maatwerk hebben een eerste vonnis in een bodemprocedure over de huurbetaling tijdens 
de coronacrisis ontvangen. De horecaondernemer in deze zaak krijgt 50% huurkorting tijdens de sluiting door de 
coronacrisis en 25% huurkorting bij de sluitingsverplichting om 22.00 uur.  
Kom jij er niet uit met je verhuurder? Horeca Maatwerk kun je inschakelen voor concrete juridische bijstand bij 
onderhandelingen en/of gerechtelijke procedures. 
De kosten hiervoor kun je (met terugwerkende kracht vanaf september 2020) indienen bij het Steunfonds van 
Goeree Overflakkee, hiermee kun je 50% van deze kosten terug krijgen. Deze cofinanciering is tevens mogelijk voor 
de andere diensten van KHN. 
 
Afsluiting Centrum Ouddorp 
In samenwerking met de BIZ Ouddorp stuurt KHN de aanvraag naar de gemeente om het centrum af te sluiten van   
1 april 2021 tot 1 november 2021. 
 

Rijnmond werkt door 
Dit succesvolle initiatief is nog steeds in volle gang en heeft al veel mensen geholpen 
aan een nieuwe of tijdelijke baan. Zou het iets voor jouw personeel kunnen zijn? Of wil 
je meer weten over dit initiatief? Neem contact op met Renata Beijen via 06-57078774 
of r.beijen@khn.nl. 
 

Personeel en onderwijs 
Helaas heeft ons het bericht bereikt dat de horecaopleiding in Hellevoetsluis gaat stoppen. Dit is voor onze sector 
geen leuk nieuws. Wij hebben dit aangekaart bij de gemeente en zullen de mogelijkheden gaan bekijken om een 
horecaopleiding op ’t Eiland te realiseren. 
 

Nieuw bestuurslid  
Na het afscheid van Elles is het lege plekje binnen het bestuur gelukkig al snel opgevuld. Wij zijn 
blij om te kunnen melden dat Melody de Puy, eigenaresse van Hotel-Restaurant Lely in Oude-
Tonge, ons bestuur is komen versterken. 
 
Werkgroep herstel  
Naast deze aanvulling zijn wij op zoek naar ondernemers die zich willen inzetten voor een 
werkgroep, herstel na de crisis. Lijkt het je interessant om mee te denken over een herstelplan en 
het bestuur te ondersteunen tijdens deze coronacrisis? Je bent meer dan welkom! Je kunt je 
aanmelden via Renata Beijen. 

 
Input leden 
Het bestuur staat altijd open voor suggesties van leden. Wij zouden graag van jullie horen wat je denkt nodig te 
hebben op de korte en lange termijn om deze crisis door te komen? Je kunt dit aangeven bij een van de 
bestuursleden of via de regiomanager. Wij horen graag van jullie! 
 
Contact regiomanager KHN 
Hebben jullie vragen of suggesties? Je kunt altijd contact opnemen met Renata Beijen via 06-57078774 of 
r.beijen@khn.nl. 
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