
Nieuwsbrief

Beste Derper Ondernemer,
 
Deze keer weer nieuwsbrief boordevol interessante en nuttige onderwerpen voor jou als
ondernemer.

Sandy Dekker
voorzitter BIZ Egmond aan Zee

Bereikbaarheid Werf voor KNRM

In deze drukke zomermaanden wordt vaker een
beroep gedaan op de KNRM. Duidelijk is, dat bij een

noodgeval op zee, elke minuut telt. 

Zorg er daarom voor dat de Werf altijd toegankelijk
is voor de KNRM. Een situatie als op deze foto (van

een paar weken geleden) kan natuurlijk niet.

Blijf hier als ondernemer zelf ook alert op en spreek
je leveranciers hierop aan. 

Dank je wel!

Werkgroepen

Het is alweer een tijdje geleden dat de werkgroepen bij elkaar waren om hun ideeën over

wat aangepakt moet worden in het dorp om te zetten in concrete plannen.

De samenvattingen vind je op de website van de BIZ: www.bizegmondaanzee.nl

Kon je er niet bij zijn maar wil je graag deelnemen aan een van onderstaande

werkgroepen? Dat kan natuurlijk. Meld je aan via info@bizegmondaanzee.nl of loop even

binnen bij een van onze bestuursleden. 

Gastvrijheid

Promotie (on- en offline)

Openbare ruimte

Samenwerking (onderling/BIZ/gemeente)

Foto (Ed van de Pol / www.edvandepol.nl / Hotel in Egmond): Directeur Rith Groot van ‘Hotel in Egmond’

toont trots het shirt samen met Robert Eenhoorn, algemeen directeur AZ.

Hotel in Egmond nieuwe sponsor AZ

‘Hotel in Egmond’ is de nieuwe partner voor AZ.

De hotelketen is de komende twee seizoenen zichtbaar op de trainings- en

presentatiekleding van AZ 1.

‘Ons doel met deze actie is om iedereen in Nederland de kans te bieden om naar ons

mooie dorp en deze regio aan de kust te komen, het hele jaar door,” aldus Rith Groot. ‘Dit

partnership met AZ zorgt ervoor dat we ons landelijk presenteren en de nodige

naamsbekendheid creëren in de Nederlandse markt.’

Lees het hele artikel op flessenpostuitegmond.nl

Klopt jouw bedrijfsinfo op Egmond.nl?

Op Egmond.nl staan (bijna) alle hotels, restaurants en winkels in de Egmonden.
De informatie hiervan wordt gebruikt in promotie van Egmond. Check daarom of jouw

onderneming juist vermeld staat. Klopt iets niet? Meld dit dan via
mark@buronoordzee.nl

 

Escape Route: De Derreper Orde

We zijn al even bezig met de plannen voor de Escape Route 'De Derreper Orde', maar nu

ook de vergunning van de gemeente binnen is kunnen we daadwerkelijk aan de slag.

Vanaf volgend seizoen hebben we er nieuwe activiteit bij. Voor onze gasten, maar zeker

ook voor onze bewoners. De Derreper Orde is een speurtocht door Egmond aan Zee over

de geschiedenis en het ontstaan van Egmond. Hier worden spelelementen vanuit een

escape room spel aan toegevoegd. Daarnaast wordt alles verbonden door een

overkoepelend verhaal en doel. De deelnemers spelen het spel door gebruik te maken van

hun mobiele telefoon.

De gemeente Bergen steunt het initiatief door de helft van de ontwikkelkosten voor

haar rekening te nemen. Het spel verdient zich in de loop van de jaren terug, en met dit

geld kan het spel weer verder ontwikkeld worden.

Steun aan ondernemersverenigingen
 

Samen met de provincie Noord-Holland gaat het college van Bergen steun geven

aan ondernemersverenigingen. Dit willen ze doen omdat ondernemers schade

hebben opgelopen door de afgelopen coronaperiode. Maar ook omdat het

koopgedrag van consumenten is veranderd waardoor er minder in fysieke winkels

wordt gekocht. 

Om de economie weer aan te jagen en de ondernemers mee te nemen naar een

bestendige toekomst wil het college samen met de provincie ondersteuning bieden. Omdat

het om maatwerk gaat, wordt de ondersteuning per kern gegeven. 

In Egmond aan Zee is de wens om het BIZ-bestuur te ondersteunen bij verdere

professionalisering en het aantrekken van een centrummanager.

Financiële bijdrage

Om deze ondersteuningsmaatregelen te financieren heeft gemeente Bergen de provincie

Noord-Holland om een financiële bijdrage gevraagd voor 2022 van € 75.000 (per kern €

25.000). Dit bedrag is toegekend, op voorwaarde dat de gemeente eenzelfde bedrag

beschikbaar stelt. 

Lees het hele persbericht op onze website www.bizegmondaanzee.nl

Oproep

Wil je ook aanjager zijn van vernieuwing in Egmond aan Zee?

We zoeken ondernemers die zich in willen zetten voor het dorp. Zoals je hierboven
kon lezen hebben we financieel de wind in de zeilen, nu zoeken we mensen die ons
helpen om plannen om te zetten in concrete acties.

Dat kan door deel te nemen aan een van de werkgroepen, maar je kan ook
plaatsnemen in de bestuurdersstoel. 

Penningmeester gezocht
We hebben per direct een vacature voor een penningmeester.

Huidig bestuur is tijdelijk
Het huidige bestuur is, zoals je mogelijk weet, grotendeels voortgekomen uit de
vroegere ondernemersvereniging Egmond Actief.
De benoeming van het bestuur moet nog plaatsvinden door de ledenvergadering.
Deze willen we in september beleggen. De datum hiervoor volgt spoedig.
Heb je interesse in een bestuursfunctie? Meld je dan! Mail
naar info@bizegmondaanzee.nl of loop even binnen bij een van onze bestuursleden.
Je bent van harte welkom!

Alleen leden kunnen stemmen
De BIZ wetgeving zit wat gek in elkaar. Dat je financieel bijdraagt maakt nog niet dat
je lid bent. Daarvoor moet je je apart aanmelden.
Lidmaatschap is gratis, geeft verder geen verplichtingen, maar zorgt wel dat je kunt
stemmen tijdens ledenvergaderingen. Dus meld je aan.
Dat kan via www.bizegmondaanzee.nl/doe-mee
 

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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Ons mailadres is:
info@bizegmondaanzee.nl

Wil je je gegevens wijzigen of de nieuwsbrief niet meer ontvangen?
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