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Jaarrekeningen Egmond 
actief



Jaarrekening 2021 



Financiën 2022 

Positief saldo van 50.000,- op rekening

Trots op;

• Uitbreiding plantenbakken Voorstraat

• Live muziek op straat

• Inspiratie avond met Milo

• Corona terrassen

• Reuzenrad

Vanuit bestuur was er dit jaar weinig tijd om meer 
activiteiten te ontplooien

Inkomsten Uitgaven 

BIZ bijdrage € 39.975 € 9.340 Algemene kosten

Subsidie € 6.000 € 3.500 Marketing

Braderie € 35.000 € 11.000 Sfeer

€ 11.500 Evenementen

€ 21.000 Braderie

€ 3.000 Overig

€ 80.975 € 59.340 



Online marketing

Investeren in meer zichtbaarheid op social media

• Instagram en Facebook van Egmond.nl

• Blijft nu liggen

2 hoofddoelen

• On top off mind blijven bij bestaande gast

• Laagseizoen in etalage / seizoensverbreding



Online marketing

Strategie

• Ambassadeurs faciliteren met content

• Inzetten op bestaande fans

Domeinen

Strand & zee, rust en ruimte, sporten, evenementen, 
gezellig culinair, shoppen en familyfun

Doelgroepen

Gezinnen (instagram) en ouderen (Facebook)

Geld gaat maximaal naar content en minimaal naar Meta 



Online marketing

KPI’s

• Volgers

• Bereik

• Ambassadeurs (aantal x gedeeld)

Wat gaan we concreet doen

• Content maken

• Contentkalender vullen



Online marketing

Wat kun jij doen?

• Meedenken op 20 januari 

• Deel elkaar!

20 januari workshop & brainstorm

9.00 uur tot 13.00 uur

Budget 2023:  7.500,-

Vragen?

Stemmen!



Evenementen

Aanbod gaat achteruit

Tradities en saamhorigheid

Loop naar de pomp

• Inventariseren wens ondernemers aan plein

• Nieuwe opzet (Andere dag? Ander concept?)

Visserijdag

• Naar mogelijkheden kijken

• Opnieuw beginnen

• Met jongeren Egmond



Evenementen

We gaan ook kijken naar;

• Kerst/winter evenement 2023

• Samenwerking Le Champion

• Netwerkevenement ondernemers 

• Evenementen in laagseizoen (Bokkentocht oid)

• Mogelijkheden op strand en boulevard

Evenementencommissie

Wil je mee denken? 13 januari 9.00 uur tot 13.00 uur



Braderie

Gaan we mee door! Maar wel anders….

Waarom braderie?

• 5.000 + extra bezoekers op woensdagavond

• Veel ondernemers profiteren hiervan

• Traditie & presentatie dorp

• 17.000,- winst voor ondernemersvereniging

Hoe kunnen we

• Ervoor zorgen dat bezoekers terugkomen?

• Bezoeker meer geld uit gaat geven bij ondernemers?

• De kwaliteit van de Braderie verbeteren?



Braderie

Nieuwe opzet

• Meer entertainment

• Meer voor kinderen

• Kijken naar andere locaties

• Beter aanbod kramen

• Andere naam, promotie en vormgeving

• Kwaliteit van evenement omhoog

Communicatie



Braderie

Plan

• December evalueren met ondernemers uit Voorstraat

• 11 januari brainstorm nieuwe opzet (9 tot 13.00 uur)

• Januari afstemmen plannen met gemeente

• Begin februari presentatie Braderie 2.0

• Feb/mrt: Aantrekken kramen en organisatie markt 2.0

Evenementencommisie denkt mee

Organisatie: Ik, marktmeester …..



Escapetocht

Waarom?

Extra activiteit in Egmond aan zee

Verdienmodel

Dorp ontdekken (Echt Egmond en historie)

Plan

Ontwikkeling

Lancering 

Uitrol

Escapeuitje voor ondernemers & gastheren & vrouwen op 
dinsdag 28 maart



DERREPER 
BEWEGING

BIZ Vergadering Nov 22



Waarom een Escape Game?

• Leuke activiteit voor belangrijkste doelgroep: gezinnen. Zowel 
leuk voor kind als voor ouder

• Escape Games zijn populair. +2 miljoen bezoekers per jaar in NL!

• Unieke manier om stukje geschiedenis te vertellen

• Ook leuk voor de inwoners en scholen



Opzet van het spel
• Spelers reserveren van tevoren online
• Ze starten bij een winkel waar ze een tasje 

meekrijgen met een stapel brieven. Dit mogen 
ze houden na afloop. 

• Spelers gebruiken hun eigen telefoon.
• Ze lopen een route door Egmond aan zee en op 

bepaalde punten lossen ze een puzzel op.
• Er is geen tijdsdruk dus er is alle tijd om 

tussendoor te winkelen of ergens wat te drinken 
of eten

• Ze eindigen op een punt waar het nog de 
bedoeling is dat ze een button meekrijgen als 
aandenken.

• Spel is ook in het Duits en Engels verkrijgbaar
• Speelduur is 1,5 à 2 uur.



Verhaal
De Derreper beweging is een groep 
oorspronkelijke bewoners die de historie van Derp
levendig willen houden. Deze groep is op zoek naar 
nieuwe leden. Om lid te mogen worden moet je 
wel eerst bewijzen dat je de juiste kwaliteiten bezit 
en natuurlijk genoeg weet van de geschiedenis van 
Derp. Daarom is deze toch uitgezet. Door deze te 
voltooien kun je lid worden van de Derreper
Beweging. 



Thema’s en Locaties
Thema’s en locaties geschiedenis

- Koloniehuizen / uitkijktoren

- Gezonken zeelieden / vissersmomument

- Jutten? / Gejut & Museum van Egmond

- Derreper Taal / Boekhandel?

- Platbodems / Trap Nautilus/KNRM

- Nog te bepalen / Vuurtoren



Begroting 2023

Conceptversie en definitief na keuze nieuw bestuur

Wat valt op

• Subsidie (braderie en evenementen)

• Algemene kosten omhoog

• Marketing

• Evenementen

• Braderie

Vragen?

Inkomsten Uitgaven 

BIZ bijdrage € 39.975 € 20.000 Algemene kosten

Subsidie € 12.000 € 15.000 Marketing

Braderie € 40.000 € 11.000 Sfeer

Escapetocht € 15.000 € 25.000 Evenementen

€ 31.000 Braderie

€ 3.000 Overig

€ 106.975 € 105.000 



Bestuur

Demissionair door corona

Treedt af bij volgende ALV

Volgende ALV is op 15 februari om 19.30 uur

Dus vanaf dan, nieuw bestuur & nieuwe organisatie



Organisatie (concept)

Duidelijke taakverdeling

Opknippen taken

• Tijdsbesparing 

• Duidelijkere verantwoordelijkheden

• Werken in bubbels/werkgroepen

2 jaar budget vrijmaken voor;

• Functie voorzitter

• Secretariaat 

We zoeken 7 bestuursleden

Voorzitter

Secretaris Penningmeester

Horeca Verblijf Retail Overig

Evenementen Braderie Gastvrijheid

Samenwerking Marketing Openbare 
ruimte



Voorzitter

Voorkeur 2 jaar functie

• Ga uit van 3 uur per week

• 2 x ALV

• 4 x bestuursvergadering

Taken en verantwoordelijkheden

• Opzetten nieuwe organisatie

• Voorbereiden en voorzitten vergaderingen

• Organisatie vertegenwoordigen

Functie-eisen

• Bestuurlijke ervaring

• Link met Egmond. Bij voorkeur geen ondernemer uit BIZ gebied

• Kan in teamverband werken en daar leiding aan geven

• Goede sociale eigenschappen



Secretaris

Voorkeur 2 jaar functie

• Ga uit van 1 uur per week (ondersteuning ingehuurd)

• 2 x ALV

• 4 x bestuursvergadering

Taken en verantwoordelijkheden

• Post, IT, nieuwsbrief en website

• Agenda voorbereiden

• Notulen

Functie-eisen

• Werkt gestructureerd

• Link met Egmond. Ondernemer geen pre



Penningmeester

Voorkeur 2 jaar functie

• Ga uit van 1 uur per week (ondersteuning ingehuurd)

• 2 x ALV

• 4 x bestuursvergadering

Taken en verantwoordelijkheden

• Begroting en jaarverslag opstellen

• Fondsenwerving

• Betaalopdrachten tekenen

• Bewaken begroting

Functie-eisen

• Kan goed werken met Snelstart



Overige functies

Doeners & vertegenwoordigers

• Ook 2 jaar

• 2 x ALV

• 4 x bestuursvergadering

Voorbeeld

functie vertegenwoordigd de horeca (vertegenwoordiger) 
en is tevens verantwoordelijk voor bijvoorbeeld 
evenementencommissie (doen)

Andere mogelijke verantwoordelijkheden

Marketing/promotie, gastvrijheid, openbare ruimte, 
braderie, Lobby, bewoners



Organisatie

Solliciteren (0613542075 en/of joostbotman@gmail.com)

Tot 1 januari solliciteren

Vanaf 15 januari bekendmaking potentieel nieuw bestuur

Op 15 februari 

• Presenteren definitieve plannen

• Vaststellen jaarrekening 2022  

• Vaststellen begroting 2023

• Stemmen over nieuwe bestuur



Borrel!

Belangrijke data

• Tot 1 januari solliciteren

• 11 januari brainstorm braderie

• 13 januari brainstorm evenementen

• 20 januari workshop & brainstorm social media

• 28 maart escape uitje 

9.00 uur tot 13.00 uur in Zuiderduin

Aanmelden via info@bizegmondaanzee.nl 

15 februari ALV 19.30 uur zelfde plek


