
Nieuwsbrief

Beste collega's,

Op naar toffe nieuwe evenementen, een professionelere organisatie
van de BIZ en eindelijk een officieel bestuur…. 

😉

  
Zie jij een rol voor jezelf, klein of groot? In het bestuur of in de
organisatie van een evenement? Meld je dan aan!

In deze nieuwsbrief staat de datum voor de najaarsvergadering waar
we behalve het nodige officiële gedeelte ook vooral aan de slag willen
met nieuwe plannen en alles wat is opgehaald uit de werkgroepen. 
Kom allen! Zodat dat we aan de slag kunnen! 

Sandy Dekker
voorzitter BIZ Egmond aan Zee

Paaltjes Voorstraat

Het is een aantal van jullie opgevallen dat de paaltjes in de Voorstraat
er langer in staan dan anders. 

Dit heeft een aantal redenen. Voorop staat de veiligheid van de
voetgangers in de winkelstraat. Op mooie dagen, wanneer het druk is
in de Voorstraat, leidt het autoverkeer regelmatig tot onveilige
situaties. We willen onze bezoekers graag een veilige, prettige
winkelervaring bieden. Een andere reden is het 'corona'terras op het
Pompplein. Deze staat nog t/m oktober. 

Na oktober gaat de situatie weer terug naar normaal.

SAVE THE DATE

Ledenvergadering op 22 november a.s.
om 19.30 uur - Hotel Zuiderduin

 
Op de agenda staan in ieder geval:
- Verkiezing bestuur BIZ
- Jaarrekening
- Wat gaan we doen? 

Dus noteer de datum in je agenda en beslis mee. 
Ben je nog geen lid? Lidmaatschap is gratis en is nodig als je wilt stemmen.
Kijk voor meer info op www.bizegmondaanzee.nl

WE ZOEKEN ENTHOUSIASTE BESTUURSLEDEN

Ligt jouw ondernemershart in het Derp en wil je direct betrokken zijn bij wat er
gebeurt? Meld je dan aan als kandidaat bestuurslid via info@bizegmondaanzee.nl
of loop langs bij een van onze bestuursleden.
 

Heb je vragen over de in deze nieuwsbrief besproken onderwerpen?
Mail ons op info@bizegmondaanzee.nl.

Of neem contact op met een van onze bestuursleden.
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