Algemene
Ledenvergadering
KHN Oss

Dinsdag 15 december
2020

Opening en welkom door voorzitter
John Duijns

Agenda
Vaststellen notulen voorgaande ALV 11 november 2019
2020 – terugblik en nieuws vanuit het bestuur door voorzitter
Overzicht uitgaven 2020 + prognose 2021 door Pascal van Hoorn

Opening

Bestuurzaken
Beleidsplan – visie 2021 door Olivier Forma
Nieuws van KHN door regiomanager Niki Hendriks
Geluiden uit het veld, hoe gaat het met jou?
Rondvraag en sluiting

Bestuurszaken

Welkom namens het gezamenlijke bestuur…

Vaststellen notulen vorige vergadering 11 november 2019

Zijn er op- of aanmerkingen?

2020 – terugblik en nieuws vanuit het bestuur

Wij hebben ingezet op:
❑ Goede en constructieve overleg structuur met onze gemeente
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Precario rechten
Lokale belastingen
Awareness campagne i.s.m. de veiligheidsregio
Overleg handhaving
Toerisme & recreatie
Eén aanspreekpunt de heer W.(Wesley) van Estrick
Groene Engel
Inspraak locatie profielen op evenementenbeleid
Overleg duurzaamheid

Financien

Financieel verslag 2020

Financiën

Voorstel begroting 2021
Afd.bijdrage hangt samen met het aan
leden per 01-01-21
Mogelijkheid aanspraak landelijke
projectenpot

Bestuurszaken
•

Aftredend en niet herkiesbaar is de heer B. van Dijk

•

Aftredend (per 3 maart 2021) en niet herkiesbaar is mevrouw M. Radstake

•

Aftredend en niet herkiesbaar is de heer T. Verhoeven

•

Aftredend en niet herkiesbaar is de heer J. Roeland

•

Aftredend en niet herkiesbaar is mevrouw L. Kappen in de functie van secretaris

•

Na consultatie stelt het bestuur voor om de volgende persoon te herbenoemen in het bestuur:
Het bestuur draagt voor mevrouw L. Kappen voor in de functie van algemeen bestuurder

•

Na consultatie stelt het bestuur voor om de volgende persoon te benoemen in het bestuur:
Het bestuur draagt voor de heer O. Forma voor in de functie van secretaris – vice-voorzitter van de afdeling.

Zitting in het huidige DB hebben:
voorzitter – penningmeester – secretaris – alg. bestuursleden

Correct om te melden is dat zowel (voorgaande) bestuurders als enkele leden zich de komende jaren
in gaan / blijven zetten in actieve werkgroepen. Heeft dit ook jou interesse, laat dit vooral weten.

Vooruitblik 2021 door Olivier Forma
❑ Speerpunten en visie
❑
❑
❑
❑
❑

Gemeente zaken en herstel horeca
Duurzaamheid
Buitengebied en toerisme
Imago horeca als werkgever
Eerlijk speelveld

❑ Waar hebben jullie als leden behoefte aan?

Nieuws KHN regiomanager

Wijzigingen na persconferentie 14/12:
Geen wijzigingen voor wat betreft afhalen en bezorgen in eet- en drinkgelegenheden.
Hotels mogen openblijven, maar de eet- en drinkgelegenheden van hotels, met inbegrip van de
roomservice, worden gesloten voor het publiek. De eet- en drinkgelegenheden in een hotel vallen
daarmee onder dezelfde regels als andere eet- en drinkgelegenheden. Een afhaalfunctie is daar dus wel
mogelijk
Vergaderen in hotels mag (ook zonder logies), mits strikt noodzakelijk. Zonder eten en drinken. De regels
zijn hierin niet veranderd. Als mensen een broodje afhalen bij het afhaalloket in het hotel en zelf
meenemen naar de vergaderzaal, dan mag dat, maar je kunt hierover natuurlijk wel discussie krijgen als er
controle komt en je niet kunt aantonen dat het is afgehaald ipv van geserveerd.

Huur horecapanden
• Succes huuropschorting: Tijdens coronacrisis 7 maanden 40 à 50% huuropschorting
• AB Inbev: kwart van de huur kwijtgescholden nov-jan
• Grolsch: 50% huurkorting op eigen panden, 33% korting bij tussenhuur

Nieuws KHN regiomanager

Ondernemers kunnen opnieuw uitstel van belasting aanvragen tot 1 april 2021
Lobby starters
• www.ikvalbuitendeboot.nl
• Start onderzoek nadeelcompensatie
• Inzetten op rentevrije leningen

Heb je nog vragen? Bel dan de gratis advieslijn van KHN: 0348 489 489.

Ben jij de voice van KHN Brabant?

Nieuwe regiobestuurder gezocht!
Ben jij de voice van KHN Brabant? Word dan bestuurslid en laat je stem horen!
Het dagelijks bestuur van KHN Brabant is op zoek naar daadkrachtige, betrokken en ondernemende
bestuurders die de leden van regio Noord-Brabant gaan vertegenwoordigen.
Weet jij wat er leeft onder de leden en heb je goed contact met je collega’s? Ben je diplomatiek maar ook
een echte doener? Wil jij investeren in je netwerk en de spil worden tussen het landelijk bestuur, de
ledenraad, afdelingen en leden? Laat van je horen, dan drinken we snel een kop koffie om je ambities en
interesses te bespreken!
Heb je interesse, mail dan een korte motivatie naar brabant@khn.nl vóór 31 december ’20. Tijdens de
regiovergadering van maart ’21 wordt het nieuwe dagelijks bestuur van de geharmoniseerde regio
gekozen. Heb je behoefte aan extra informatie neem dan vooral contact op met Jack Simons, voorzitter
van de voordrachts-commissie (telnr.) of met je regiomanager. Reacties worden uiteraard vertrouwelijk
behandeld.
Met gastvrije groet,
Dagelijks bestuur KHN Oost-Brabant en Midden-West Brabant

Geluiden uit het veld,
hoe gaat het met jou?

