
Verslag 

KHN afd. Den Haag 
 
Verslag Algemene Ledenvergadering op 23 November 2021 16.15 uur 
 
Locatie  : Pavlov Spui Den Haag 
Aanwezig Bestuur : Maarten, Stuart, Willem, John, Preshaan, Jacqueline,  

  Preshaan, Henk, Harm, Aad, Peter, Mariëlle, Arjan 
Aanwezig Leden : Raymond Talsma “ House of Lords” & Roelof Toering “Blossom” 
Afwezig Bestuur : Anja, Anil, Marja, Rick, Dennis, Jacques 
 

 
1. Opening 
 
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 23-11-2021 
 
Géén opmerkingen 
 
3. Bestuurszaken 

• Arbeidsproblematiek 
Jacqueline deelt mede over de werkgroep arbeidsproblematiek. Mooie groep kwartier-
makers bij elkaar om de arbeidsplekken in de hospitality branche weer goed op de 
kaart te krijgen. Er is 100K nodig en ROC heeft 20K beschikbaar. Marco Esser gaat 
een langdurige campagne uitrollen.  
 

• Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022 
Gister was de bedoeling om een filmpje met burgemeester van Zanen te maken. He-
laas is deze afspraak geannuleerd door ziekte. Mariëlle zou graag zien dat het over-
handigen van het bidbook bij het filmpje betrokken wordt. De afspraak met Ralf Sluis is 
geannuleerd en er komt een nieuwe datum. Op de HHB is er ook veel gesproken door 
enkele bestuurders met raadsleden van diverse partijen. Maarten heeft wethouder 
Bruines gesproken over het nieuwe horecabeleid. Wethouder Bruines komt gaat dit op-
pakken en komt met een voorstel voor een afspraak. Het verkiezingsdebat gaat in sa-
menwerking met MKB Den Haag plaats vinden. Er zal dus géén debat vanuit KHN wor-
den georganiseerd. Eventueel alleen een lobby na de verkiezingen met individuelen 
raadsleden. 
ACTIE: Arjan stuurt reminder naar de raadsleden i.v.m. bidbook.  
 

• WBTR Regeling 
De bestuur is akkoord met de richtlijn WBTR regeling. 
 

 
4. Financiën 2020 

• Financieel verslag 2020 
Stuart geeft uitleg van de balans. 

• Benoeming leden kascontrole commissie 
Kascommissie verleent decharge. 



Verslag 

• Bevindingen van de kascontrole commissie 
Er is één datum aangepast 

• Begroting 2022 
Het bestuur verleend goedkeuring voor de begroting. 

• Jaarlijkse heffing leden 
Deze wordt geïnt bij de leden en zal ook plaatsvinden in 2022. 

 
5. Aftreden en benoemen bestuursleden 
  

• Herkiesbaar bestuursleden: 
Willem Heijboer                      Secretaris             1 termijn  
Jacqueline van der Zwan       Bestuurslid           3 termijnen 

• Aftredende bestuursleden: 
Marja Hillebrand                    Bestuurslid 
Rick Alberts                           Bestuurslid 
Dennis Lageweg                   Bestuurslid 

• Aftredende adviseurs: 
Harm de Boer 
Anja Overhoff 

 
Voor de aftredende bestuurders en advisuers, wil het bestuur jullie graag danken voor de in-
zet. 
  
6. Rondvraag 
 

• Willem brengt de model statuten in vanuit KHN Woerden. Deze worden bijdeze be-
krachtigd door het bestuur. Deze zijn in deze ALV formeel bekrachtigd. 

• Preshaan geeft aan om meer enquetes uit te voeren voor KHN om de leden meer te 
betrekken. 

 
7. Sluiting vergadering 
 
 
Volgende ALV is op 21-11-2022 


