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ALV KHN Velsen 23112020 

Notulen Algemene Ledenvergadering KHN Velsen 

 

Datum: 15 november 2021 – 14.00-15.30 uur 

Locatie: Strandpaviljoen Beach Inn IJmuiden 

Aanwezig:  

Eetlokaal 't Palet Jeanita brouwers 

Beach Inn  Peter de Bie 

Koninklijke Horeca Nederland Miriam Geerlings 

Beach Inn  Sylvia Timmler 

Paviljoen Noordzee David Koks 

Het Zandhuis Herman Koster 

Timboektoe Jonathan Michielen 

Frederik Ambachtelijke Friet Remco Natzijl 

Grand Cafe Staal Dianne Weber - Varkevisser 

Sportcafé de Duinen (zwembad de 

Heerenduinen) Petronella Nienhuis 

Sportcafé de Duinen (zwembad de 

Heerenduinen) 
Leo Kion 

Café Middeloo Esmee Koster en Bart Gerrits (plus 2) 

Hotel Prinsenhof Rick van Houten 

Leonardo Hotels Ivo Kranendonk 

Korf Catering Cor van Zonderen 

Korf Catering Mary Stoop 

KHN Tamara Mol 

Value2U Bruce Kalloe 

Het Zandhuis Petra van der Linde 

Gemeente Velsen Friso Huizinga 
 

  

_____________________________________________________________________________ 

 

01. Opening door de voorzitter  

Cor opent de vergadering om 14.15 uur. Cor had eerder een presentatie voorbereid dat we weer 

de goede kant op gaan, maar helaas zijn er weer nieuwe coronamaatregelen getroffen. 

 

Cor vraagt de aanwezigen hoe het iedereen vergaat. Voornamelijk de strandpaviljoens gaan nog 

wel aardig, maar voornamelijk partijen zeggen af. Restaurants hebben afgelopen weekend nog 
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goed kunnen draaien, maar de reserveringen lopen flink terug. Partijen moeten geplaceerd plaats 

vinden, dat is niet aantrekkelijk voor de mensen. 

 

02. Vaststellen agenda, mededelingen/ingekomen stukken 

De agenda wordt vastgesteld er zijn geen aanvullende inkomende stukken. 

 

04. Terugblik 2021  

• Gestreden voor uitstel/afstel gemeentelijke lasten i.v.m. Corona 

• Verruiming terrassen tijdens corona-crisis – tot oktober 2022 verruiming van de 

terrassen 

• Opzet initiatieven als Koop Lokaal, eet Lokaal en Boek Lokaal i.s.m. City Marketing 

• Structureel overleg gemeente opgezet (B&W) 

• Alle leden bezocht 

• Communicatie via Horeca groeps app opgestart 

• Samenwerking met BIZ-bestuur Kennemerlaan verstevigd 

• Strandoverleg opgezet 

• Contact met OV IJmond 

 

05. Vaststellen verslag en actielijst ALV 2019 

De notulen van de ALV van 23 november 2020 worden goedgekeurd. 

 

06. Financiën, kascommissie, begroting 2021  

In 2020 en 2021 hebben we vanwege de coronamaatregelen geen afdelingsbijdrage geint. Voor 

het komende jaar verwachten we 58 leden. Afgelopen jaar hebben we een min van 915 euro op 

de begroting staan omdat we geen afdelingsbijdrage geint hebben. Voor dit jaar wordt een 

bijdrage van 30.- excl btw gevraagd van de leden. De begroting 2022 wordt door de aanwezige 

leden goedgekeurd. 

 

06. Landelijke statuten aangepast 

Vanwege nieuwe regelgeving moeten onze statuten aangepast worden. De statuten zijn 

voorafgaand aan de vergadering rondgestuurd. De ledenvergadering gaat akkoord met de 

statuten. 

 

07. Vooruitblik 2022 – beleidsplan 

Het beleidsplan is in bijgaand overzicht te vinden. De resultaten die in 2020-2021 gerealiseerd 

zijn: 

• Gestreden voor uitstel/afstel gemeentelijke lasten i.v.m. Corona 

• Verruiming terrassen tijdens corona-crisis – tot oktober 2022 verruiming van de terrassen 

mogelijk gemaakt. 
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• Opzet initiatieven als Koop Lokaal, eet Lokaal en Boek Lokaal i.s.m. City Marketing, dit 

wordt doorgezet in 2022. 

• Structureel overleg gemeente opgezet (B&W) 

• Alle leden bezocht 

• Communicatie via Horeca groeps app opgestart 

• Samenwerking met BIZ-bestuur Kennemerlaan verstevigd 

• Strandoverleg opgezet 

• Contact met OV IJmond 

De punten waar we ons in 2022 op richten zijn: 

• Samenwerken 

• Contacten met gemeente aanscherpen 

o We hebben heel regelmatig contact gehad met de gemeente, voornamelijk tijdens 

de coronamaatregelen, over hoe de handhaving ingericht is. 

o We hebben aanspraak gedaan op het budget wat de gemeente heeft ontvangen 

om in te zetten voor de horecaondernemers. KHN Velsen heeft het verzoek 

ingediend om een financiële vergoeding beschikbaar te stellen voor de tijd die de 

ondernemers kwijt zijn met het controleren. 

• Kennis vergroten 

• Aantrekken van ondernemers 

• Arbeidsmarkt onder de aandacht brengen 

o KHN Landelijk is een imago-campagne gestart om de horeca goed op de kaart te 

zetten. De vervolgstap hierin is het werven van personeel. 

• Eerlijk speelveld creëren 

o Op het gebied van paracommercie 

o Laat het ons weten als hier vermoedens voor zijn, dan kunnen wij 

handhavingsverzoeken indienen. 

• Werken aan zichtbaarheid in communicatie 

• Kennissessie en horecainspiratietour organiseren. 

 

We hebben 2 nieuwe bestuursleden aan het bestuur kunnen toevoegen. Ivo Kranendonk van 

Leonardo Hotels en Dianne Weber van Restaurant Staal stellen zich voor. 

 

08. Citymarketeer gemeente Velsen 

Friso Huizinga is aanwezig om meer te vertellen over de activiteiten en plannen van Citymarketing 

Velsen. Zoals de nieuwe Ik koop, eet en bezoek lokaal-campagne die binnenkort uitgezet wordt 

en de vernieuwde website https://www.ijmuiden.nl/. Wanneer je evenementen hebt voor in de 

uitagenda kan dat aangemeld worden via info@ijmuiden.nl.  

In bijgaande presentatie vind je hier meer over.  

 

https://www.ijmuiden.nl/
mailto:info@ijmuiden.nl
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09. Bruce Kalloe – Value2U 

Value2u is specialist op het gebied van sociale zekerheid. Met de B.I.G. Analyse voeren zij 

diepgaand premieonderzoek over je loonadministratie uit, zodat teveel afgedragen premies 

inzichtelijk worden. Als die worden gevonden, verzorgt Value2u in overleg met jou het 

terugvorderingsproces bij de betreffende instantie(s). Dit alles op basis van ‘no cure no pay’. Meer 

hierover kun je hier vinden. 

 

08. Rondvraag en sluiting  

- Er zijn enkele vragen over de coronamaatregelen. Het meeste kun je hier terugvinden, of 

contact opnemen met de regiomanager Miriam Geerlings via 06-53379574 of met de 

helpdesk van KHN via 0348 489489  

- Er zijn ook opmerkingen over platforms als Thuisbezorgd en Booking.com die een 

machtspositie hebben en geld wegsnoepen van de horeca. Daar is KHN ook mee bezig, 

zie khn.nl (zoekterm Booking.com en KHN | Eerlijk speelveld) 

 

  

 

https://www.khn.nl/leden-voordelen/value2u-hoeveel-kun-jij-besparen-door-sociale-wetgeving
https://www.khn.nl/leden-voordelen/value2u-hoeveel-kun-jij-besparen-door-sociale-wetgeving
https://www.khn.nl/corona
https://www.khn.nl/onderwerpen/ondernemen-in-de-horeca/eerlijk-speelveld

