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‘Hoe houd jij de ballen hoog?’
Kom jij horecaondernemer samen met je bedrijfsleider ook naar deze inspire-
rende sessie?

Wanneer: maandag 25 november 2019
Waar: Jeu de boulesbar, Paardenveld 3, 3511 RD, UTRECHT
Tijd: 14.30 uur 
Aanmelden via: utrecht@khn.nl 

Programma: 
14.30 uur   Ontvangst
14.45 - 15.00 uur  ALV

• Welkomstwoord door voorzitter Pieter Honing 
• Terugblik afgelopen jaar en vooruitblik: waar gaan we ons komend jaar 

2020 op richten?

15.00 - 17.00 uur  Inspiratie door Milo Berlijn & Wouter Verkerk 

Wouter Verkerk is columnist, adviseur en horeca trend-
watcher. Hij neemt je in zijn presentatie mee naar het 
horecabedrijf van 2035. Wat verwacht onze gast tegen 
die tijd? Hoe bereiden we ons daar op voor?  De rol van 
de medewerker heeft altijd Wouters bijzondere aan-
dacht en tijdens deze bijzondere middag zoekt hij de 
verbinding met de visie van Milo Berlijn.’ 

Milo Berlijn is al jarenlang de bekendste horeca (enter)
trainer van Nederland. Zijn aanstekelijke enthousias-
me, zijn vermogen je een spiegel voor te houden en zijn 
eigen benadering maken een optreden van Milo tot een 
onvergetelijke ervaring!’

17.00 – 18.30 uur  Jeu de Boules + borrel



KHN UTRECHT

Speerpunten en activiteiten KHN Utrecht 2019- 2021

Onze ambitie:
De Utrechtse horeca is gastvrij, we gaan voor diversiteit en kwaliteit is de basis 
voor alles wat wij doen. Wij zijn zichtbaar en actief in de samenwerking met ver-
schillende partijen als gemeente, politiek, CMU, Utrecht Marketing en andere 
stakeholders. Vernieuwing en innovatie zorgt voor de groei van de stad Utrecht. 

Onze aandachtsgebieden:
• Visie op de binnenstad 
• Goed werkgeverschap en arbeidsmarkt
• Zichtbaarheid en lobby
• Inspiratie en training 

Bestuur KHN Utrecht
Pieter Honing - voorzitter 
Erik Derksen - vice voorzitter 
Maryse Francois - bestuurslid en aanspreekpunt CMU
Paul Haarsma-Bakker - penningmeester en aanspreekpunt naleving NIX18
Martijn Cools - secretaris en aanspreekpunt evenementen 
Daan Smeltzer - bestuurslid en aanspreekpunt training en inspiratie 
Abbe Plijnaar - aspirant bestuurslid en aanspreekpunt hotels 
Roy Rops - aspirant bestuurslid en aanspreekpunt Veilig Uitgaan
Jeanne Kroon - regiomanager KHN


