
Samen aan de slag in Egmond aan Zee. 
Bijeenkomst Groep Promotie    31-03-2022 

Welke kansen zijn er? 
• Aansluiten bij de kunst 10-daagse welke elk jaar georganiseerd wordt 
• Hele jaar door het reuzenrad (2022 aug-sept 6 weken, voor 2023 vanaf Pasen 

t/m september 2023) 
• Evenementen kalender maken offline en online 
• Meer activiteiten mogelijk op het strand, wat kan bijdragen aan Egmond 
• Egmond.nl moet HET kanaal worden 
• Faciliteiten voor kinderen. (Voorbeeld Schip Camperduin) 
• Schilderwedstrijd, kan aansluiten bij kunst 10-daagse 
• Samenwerking met scholen 

Wat hebben we hiervoor nodig? 
• Locaties voor de kunst 10-daagse 
• Voor de evenementen kalender hebben we geld nodig en deze moet geladen 

worden 
• Minder regeldruk/ vergunningaanvraag. 
• In gesprek met de gemeente, welke mogelijkheden er zijn voor faciliteiten voor 

kinderen en wat kan de gemeente faciliteren 
• Voor Egmond.nl hebben we financiering nodig 
• Een budgetoverzicht van de BIZ 

Welke evenementen willen we nog meer doen? 
• In de wintermaand een kerstmarkt 
• IJsbaan organiseren 
• Een wandel tocht in februari 
• Escape route door Egmond in maart 
• Activiteiten voor kinderen 
• Strand clean-up. (in samenwerking met scholen) 
• Schatgraven in het voorjaar en najaar. Mogelijk als seizoen opening 
• Midzomer nacht 
• Belangrijke punten route, met een QR code op bordjes. Zie voorbeeld vanuit 

andere gemeenten voor idee https://assets.citynavigator.nl/kuma-haarlem/
uploads/media/5b558ca0f3658/degoudenstraatjes-2021-web.pdf 

https://www.intonijmegen.com/ontdek-nijmegen/highlights/walkofthetown/
locaties 
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Wat hebben we hiervoor nodig? 
• Budget/ sponsering/ kijken welke mogelijkheden er zijn voor subsidie 
• Promotie offline en online 
• Gesprek met gemeente over vergunning voor welk evenement en de 

mogelijkheden 
• Inzet voor het maken van route en samenwerking verschillende branches 

Welke evenementen hebben we al? 
• Er zijn al aantal grote evenementen zoals EPE. (Le Champion) in januari 
• Amuse tour 
• Visserij dag 
• Braderie 
• Bokbier tocht 
• Fjoer toer 

Wat missen we? 
• Verbinding/ samenwerking met Bergen marketing zoeken. Vragen aan de 

gemeente wat de bedoeling nu is van deze club. 
•


