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Nieuwsbrief

Beste ondernemer,
Toch ook nog maar een oproep via de nieuwsbrief! Waarom? Om dat we hopen dat er heel
veel ondernemers komen die hun input geven voor het beleid van komend jaar. Het
bestuur hoopt een door zoveel mogelijk ondernemers uit de BIZ gedragen actieplan te
maken. Want dit wordt ook een jaar waarin we dingen willen doen! Letterlijk en figuurlijk
van het slot.
We hebben elkaar keihard nodig. En natuurlijk hebben we geluk in Egmond aan Zee. De
boulevard en het strand trekken sowieso veel klanten. Maar er liggen ook genoeg wensen
en uitdagingen.
We hebben al een groot aantal aanmeldingen, maar het kan altijd beter. De avond wordt
professioneel begeleid door Stad & Co. Zij staan ons terzijde bij het verder optuigen en
inrichten van de BIZ. Daarmee hopen we dat iedereen de ruimte voelt om zijn verhaal te
doen.
We hebben ook een inspirerende gastspreker, die we nog even geheim houden, maar die
zeer de moeite waard is!
Kom je rechtstreeks uit de zaak naar de bijeenkomst, dan hebben we vanaf 18 uur een
lekker broodje en een soepje voor je klaar staan. Uiteraard sluiten we de avond af met een
borrel ;-))
Dus! Waarom zou je dit willen missen: meedenken, meebeslissen, inspiratie, lachen en
een borrel…. Tot de 8ste
Sandy Dekker
voorzitter BIZ Egmond aan Zee
P.S. Wil je wel even een mail sturen om je aan te melden? Mail naar
info@bizegmondaanzee.nl

Programma
Let op: de aanvangstijd is vervroegd!

18.00 uur Inloop
19.00 uur Gastspreker
19.30 uur Intro Stad & Co*
20.00 uur Uitwerking thema's
20.45 uur Gezamenlijke terugkoppeling
21.15 uur Afsluiting door gastspreker
21.45 uur Borrel

* Aan de hand van de Mentimeter wordt gepeild welke thema's jullie belangrijk
vinden. Dit is een interactieve tool waarmee de spreker een vraag stelt waarop de
aanwezigen via hun smartphone antwoord kunnen geven. De resultaten worden
direct en anoniem op het scherm getoond.

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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