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Hoteloverleg KHN afdeling Amsterdam 
9 oktober 2020, Online overleg via Microsoft Teams 
 

Aanwezige sprekers 
en contactgegevens 

: Nico Mulder 
T: 06 3402 1350 
E: nicomulder@gmail.com  
Hans van der Kooij, KHN 
T: 06 5183 3677 
E: h.vanderkooij@khn.nl 
Paul Schoormans, KHN 
T: 06 52077631 
E: p.schoormans@khn.nl 
Ilse Griek, bestuurder stadsdeel centrum 
T: 020 256 4217 
E: i.griek@amsterdam.nl  
Victor Everhardt, wethouder EZ 
E: SecretariaatWethouderEverhardt@amsterdam.nl  
Geerte Udo, amsterdam&partners 
E: info@iamsterdam-events.com  
Caroline Receveur 
T: 020 5300800 
E: caroline.receveur@hilton.com 
  
 

 
 

 

Nr ACTIES, BESLUITEN EN MEDEDELINGEN OPMERKINGEN, 
LINKS EN 
DOCUMENTEN 

1 
 
 
 

 
De voorzitters Nico Evers en Patrick Kerkhoven openen de 
vergadering. Vanwege de aangescherpte COVID-19 maatregelen is 
dit een online overleg.  
 
 

pkerkhoven@winho
tels.com 
 
nico.evers@hoteljak
arta.nl  
 

2 Het verslag van 11 juni 2020  is goedgekeurd 
 

 
 

3 Toelichting op Promotiecampagne verblijfsbezoek Amsterdam  
Nico Mulder, Mulder Marketing Consultancy, geeft een toelichting. 
 
Amsterdam lijdt ernstig onder de Covid-19 pandemie. Toeristen zijn er 
slechts mondjesmaat. Amsterdammers blijven (en bleven) al langer 
weg (uit de binnenstad).  
Voor KHN reden om in actie te komen en na te denken over de 
toekomst:  Wat doen we als Amsterdam weer ‘opengaat’? Hoe 
kunnen we het onmisbare (verblijf)bezoek (weer) stimuleren? Hoe 
organiseren we dat veilig, slim en doelgericht? 
 
Een klein team hoteliers van First Class Hotels gaat de mogelijkheden 
van de promotiecampagne verder onderzoeken.  

 
Vragen en opmerkingen over de inhoud kunnen worden gesteld aan 
Nico Mulder: nicomulder@gmail.com, 06 3402 1350 
Vragen over het verloop van het proces en andere vragen kunnen 
worden gesteld aan Nico Evers: nico.evers@hoteljakarta.nl , 06 2128 
0344 
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4 Actueel nieuws KHN Amsterdam  
 
Amsterdam loopt achter met bezettingen t.o.v. de rest van het land 
Zie Sheet bezettingsgraden 
 
De noodverordening regio Amsterdam-Amstelland van 30 september 
2020 is helaas alweer achterhaald. Meer info is te vinden via de KHN 
website  
 
 

 
 
Bezettingsgraden 
(pdf) 

 
Alle corona 
maatregelen op een 
rij 
  

 
5 
 
 
 

Actueel nieuws KHN landelijk 
Hans van der Kooij geeft een update 
 
Noodverordeningen zijn helaas alweer bijgesteld. Meer info is te 
vinden via de KHN website. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt de 
informatie bijgewerkt.  

-Tweede kamer stemt in met registratieplicht Airbnb-aanbieders. 
Vanaf 1 januari moet men een registratienummer(vergunning) 
hebben. De wens is: als limiet van aantal dagen verhuur is bereikt zal 
de aanbieding verwijderd worden van Airbnb site. Moet nog door de 
Eerste kamer. 

-Overleg met booking.com geweest om herstelplannen binnenlands 
toerisme te promoten. Non-refundable zal worden aangepast. De 
eerste vraag wordt nu of men zich wil verplaatsen. 

-Expedia, zie de link voor filmpje: interview met Ariane Gorin, 
president Expedia Group 

-Gesprek geweest met hoteliers.com. Zij hebben platform opgericht 
om te proberen meer gasten te trekken. Wordt vervolgd 

-KHN vraagt aandacht voor campagne tegen seksuele uitbuiting. 
Hotels kunnen een verantwoordelijkheidscertificaat behalen als 60 
procent van hun medewerkers de online training doorloopt.  

- Gratis e-learnings op KHN website 

- Er wordt gewerkt aan een verbod op lachgas 

- KHN, MKB en VNO-NCW werken aan slimme maatregelen 
 
 
Paul Schoormans geeft een update: 
 
De Rijksoverheid heeft een flink aantal steunmaatregelen opgezet. 
Het overzicht van alle maatregelen met een toelichting staat op 
Rijksoverheid.nl. Daar vind je ook de regelingencheck van de Kamer 
van Koophandel en de coronacalculator van MKB Nederland en VNO-
NCW. Er zijn tal van fiscale regelingen die ook veel verlichting bieden. 
KHN heeft hiervoor ook input aangeleverd. Zo start de betaling van 
uitgestelde aanslagen pas juli volgend jaar en kan deze worden 
gespreid over 36 maanden. Dat was een wens van KHN. 
 
Vooral de NOW en TVL zijn in het vizier. De nieuwe derde ronde is 1 
oktober 2020 ingegaan en duurt tot 1 juli 2021 in tranches van telkens 
3 maanden. Elke tranche moet apart worden aangevraagd. 
Aanvragen kan pas medio november 2020 en dat kan ongeacht of je 

 
 
Alle corona 
maatregelen op een 
rij 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Expedia 

 
 
 
 
 
Online training: no 
place for sex 
trafficking 
 

 
KHN E-learning 

 
 
Horeca onderdeel 
van oplossing  

 
 
 
 
 
 
 
Rijksoverheid.nl 
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NOW-1 en of NOW-2 wel of niet hebt aangevraagd. Dat geldt ook 
voor de TVL. 
 
De regelingen zijn algemeen en gaan uit van een stabiele omzet en 
bijbehorende loonsom gespreid over het hele jaar. Dat gaat voorbij 
aan seizoeninvloeden en aan starters en bedrijfsovernames. De inzet 
van KHN is er op gericht om te zorgen dat er meer maatwerk 
geboden kan worden, zodat ook in die situaties de steun ook kan 
worden aangevraagd. De overheid is nog niet bereid dat maatwerk te 
leveren. Wel is KHN hierover in gesprek met het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat. 
 

6 Ilse Griek, 
dagelijks bestuurder stadsdeel centrum, stelt zich voor. Haar 
boodschap: weet me te vinden voor vragen en opmerkingen: 
i.griek@amsterdam.nl 
 

 

7 In gesprek met  Victor Everhardt, wethouder EZ 
De wethouder krijgt een aantal vragen voorgelegd: zie de opname 
 Vragen en antwoorden worden uitgewerkt in een Q&A en binnenkort 
gedeeld. 
 

 
 
opname 

8 amsterdam&partners  
Geerte Udo houdt een presentatie over de situatie in de afgelopen 
maanden en de huidige stand van zaken. 
 
Vraag: is er discussie over codes rood en oranje tussen landen en 
steden? Antwoord: Ja, er wordt hard lobby gevoerd op verschillende 
terreinen (NBTC, Amsterdam, KHN  en Europese steden)  maar het is 
moeilijk om de regie te realiseren. Inmiddels heeft de EU een 
kleurenkaart gepubliceerd die wekelijks zal worden bijgewerkt door de 
ECDC 
 
Vragen en opmerkingen? Laat het weten en neem contact op via de 
link  

Presentatie 
amsterdam& 
partners (pdf) 
 
 
 
 
 
 
amsterdam&partner
s/contact 
 

9 Amsterdam Light Festival – 9e editie- When nature calls 
Caroline Receveur geeft een update over het festival dat nog wel 
doorgaat! 
Een Coronaproof wandeling via WhatsApp. De Light Walk (2 km) 
loopt van 10 december tot en met 3 januari 2021 van 17:00 tot 23:00 
uur (op Oudejaarsavond tot 20:00 uur) en duurt daarmee 24 dagen.  
 
Tickets met timeslot zijn te boeken via de website van Amsterdam 
Light Festival. 
 

 
Presentatie ALF 
(pdf) 
 
 
 
Amsterdam Light 
Festival 

10 Sales pitch. Dit keer geen fysieke/online deelname van een sales 
pitch maar toch vermeldenswaardig: 
In de afgelopen periode waarin we allemaal met de corona crisis te 
maken hebben gehad, hebben we geleerd om onderlinge afstand te 
bewaren en vooral in horeca zaken en supermarkten niet onnodig 
heen en weer te lopen. Maar met toiletten is dat lastig omdat men niet 
weet of het toilet bezet is en het ook een ruimte is waar het moeilijk is 
om afstand te bewaren. Properloo heeft een soort stoplicht 
ontwikkeld! Zie de link voor meer info. De eerste 5 klanten (via KHN 
aangeleverd) krijgen 50% korting. 

 
Properloo 

 Het volgende 0-5 sterren hoteloverleg  
Wanneer: 10 december 2020 
Hoe laat: 15.00 – 17.00 
Waar: Dutch Design Hotel Artemis (onder voorbehoud- afhankelijk 
van de coronamaatregelen) 
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