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Dit is de eerste nieuwsbrief van de werkgroep Toerisme & Recreatie Hollands Kroon bedoeld
voor toeristische en recreatieve ondernemers in de gemeente Hollands Kroon.
Wie zijn wij? De werkgroep bestaat uit toeristische/recreatieve ondernemers, gemeente
Hollands Kroon en Ondernemers Federatie Hollands Kroon (OFHK). In totaal zijn wij met zo'n
acht personen.
Wat doen wij? Een keer per twee maanden komen we bij elkaar. Dan bespreken we
ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van toerisme en recreatie in onze mooie
gemeente. En wij ondernemen ook actie. Een aantal voorbeelden: deelname aan Sail Den
Helder, mede ontwikkelen van wandel- en fietsroutes en Destinatiemarketing organisatie
Holland Boven Amsterdam voorzien van informatie die zij kunnen gebruiken voor de promotie.
Waarom deze nieuwsbrief? Als werkgroep merken wij dat er bij toeristische/recreatieve
ondernemers behoefte is aan informatie en kennis op het gebied van toerisme. Met deze
kennis kunnen ondernemers aanhaken bij kansen en ontwikkelingen. En wij als werkgroep
kunnen het ook niet alleen doen. Samen zorgen wij ervoor dat Hollands Kroon nog meer op de
kaart komt! Recreatie en toerisme is een groeimarkt, die van groot belang is voor de
leefbaarheid in onze plattelandsgemeenschap en bijdraagt aan een ongekende spin-off voor
economie en dus werkgelegenheid in Hollands Kroon.
Heeft u suggesties voor de nieuwsbrief? Wilt u meewerken om Hollands Kroon nog op de kaart
te zetten? Of heeft u ideeën/activiteiten/projecten die u met ons wilt delen? Laat het ons
weten! Onderaan de nieuwsbrief ziet u hoe u met ons in contact kunt komen.
Voor nu wensen wij u een hele fijne zomer, en goede zaken!
Namens de Werkgroep Recreatie & Toerisme
OFHK, Havenstraat 41 A, Zijdewind
info@ofhk.nl www.ofhk.nl
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Organisatie aan het woord - OFHK ook voor recreatie en toerisme
De Ondernemers Federatie Hollands Kroon (OFHK) bestaat uit alle ondernemersverenigingen
in Hollands Kroon. De doelstelling van de OFHK is het waarborgen van een goede
belangenbehartiging voor de ondernemers uit Hollands Kroon. De OFHK draagt zorg voor het
afstemmen en agenderen van standpunten over (voor ondernemers) relevante onderwerpen
en biedt een duidelijk aanspreekpunt voor de gemeente en ...

Facebook groep recreatie en
toerisme

Promotie toolkit voor
ondernemers

Sinds kort is er een besloten Facebook

Er is een digitale toolkit voor

groep aangemaakt speciaal voor

toeristische/recreatieve ondernemers. Wat

recreatieve en toeristiche

zit er in de toolkit? De toolkit bevat onder

ondernemers. De OFHK en de gemeente

andere een promotievideo, beeldmateriaal

Hollands Kroon werken samen in de

en banners voor op de website. Dit

werkgroep recreatie en toerisme Hollands

materiaal kunnen ondernemers kosteloos

Kroon. Met deze Facebook groep ...

gebruiken om ...

Activiteitenplan 2018
In het najaar gaat de werkgroep recreatie
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Promotie voor Hollands
Kroon tijdens Sail Den Helder

en toerisme de activiteitenkalender voor
2018 invullen. Zo willen we weer een
aantal thematische netwerkbijeenkomsten

Sail Den Helder ligt alweer bijna een

organiseren, arrangementen ontwikkelen

maand achter ons. Van 22 juni tot en met

in het kader van De Nieuwe Afsluitdijk, en

25 juni was dit grootste evenement een

meer ...

publiekstrekker van de eerste orde voor
Noord-Holland, en Nederland.Gemeente
Hollands Kroon was goed
vertegenwoordigd tijdens ...

De Nieuwe Afsluitdijk
Rijk en regio werken aan de versterking

De Kop is eraf! – de
campagne ‘Zomer in de Kop’
is gestart

en vernieuwing van het internationale
icoon ‘De Afsluitdijk’. Het rijk is

In juni is de campagne ‘Zomer in de Kop’

verantwoordelijk voor de versterking van

van start gegaan. Met subsidie van De

de dijk en de vergroting van de

Kop Werkt (een economisch

afvoercapaciteit. De regio is

stimuleringsprogramma) wordt er de

verantwoordelijk voor de ...

komende jaren flink geïnvesteerd in
toeristisch promotie van de Noordkop.
Zowel online, als in print als ...
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