
 

 
 
 
 

Vier Koningsdag én steun je favoriete
horecazaak

Vanwege het coronavirus gaat onze traditionele Koningsdag dit jaar niet
door. Terwijl we allemaal een thuiswedstrijd vieren, mist de horeca haar gasten
meer dan ooit. Maar niet getreurd. Deze Koningsdag hoef jij je niet te vervelen
én kun je tegelijkertijd jouw favoriete horecazaak supporten. Hoe? Op
www.helpdehoreca.nl kunnen waardebonnen aangeschaft worden door
iedereen die de horeca in Nederland een warm hart toedraagt. Onze oproep:
samen staan we sterker! Dus koop een waardebon voor iemand in de zorg, je
beste vrienden, opa’s & oma’s of gewoon lekker voor jezelf. Zo heb je voor
Koningsdag een leuk cadeautje én kan straks iedereen weer genieten van
mooie momenten in hun favoriete restaurant of café.

Gemeente Utrecht trapt af: Help de Horeca op Koningsdag
Op 26 april en 27 april zou heel Nederland in het teken staan van Koningsnacht en
Koningsdag. Hoe anders is dat dit jaar. Waar we normaal ons kleedje uitrollen op de
traditionele vrijmarkt en de verjaardag van de Koning vieren op het terras of in de
kroeg, viert Nederland dit jaar een thuiswedstrijd. Dit heeft grote gevolgen voor de
inkomsten van heel veel horecazaken. Koningsdag is voor veel ondernemers een van
de meest lucratieve dagen van het jaar. Om die ondernemers enigszins tegemoet te
komen, heeft Koninklijke Horeca Nederland (KHN) alle gemeenten opgeroepen om in
de aanloop naar Koningsdag de lokale horeca wat extra aandacht te geven. Het
startsein om inwoners te attenderen op de waardebonnen van www.helpdehoreca.nl
is gegeven door de gemeente Utrecht.

Succesvol initiatief
Zes weken geleden startte KHN met horecapartners het initiatief #HelpdeHoreca.
Maar liefst 45 partners hebben zich tot nu toe aangesloten en hulp kwam vanuit alle
kanten in de maatschappij om van dit initiatief tot een succes te maken en onze
horecaondernemers te steunen tijdens de coronacrisis. De teller staat inmiddels bijna
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op twee miljoen Euro voor 7.304 horecazaken. Maar meer hulp is vanwege de
langere sluiting van de horeca hard nodig. Daarom gaan ook wij tot in ieder geval 20
mei door. Doe je ook mee? Help jouw favoriete horecazaak en koop nu een
waardebon! www.helpdehoreca.nl

Innovatieve oplossing: HelpdeHoreca steunt de zorg
Horecaplatform www.helpdehoreca.nl maakt het vanaf begin mei mogelijk om een
tegoed te besteden bij een horecazaak naar keuze. Een uitkomst voor
vrijwilligersinitiatief WeCareNL dat de helden in de zorg in deze onzekere tijden wil
waarderen én de horeca wil redden. WeCareNL roept particulieren en bedrijven op te
doneren voor de helden in de zorg in hun stad via www.wecarenl.nl. Voor iedere €25
die zij ophalen, kopen ze een lokale horecabon voor lokale zorgmedewerkers. Dankzij
deze nieuwe optie op het horecaplatform kunnen zorgmedewerkers zelf kiezen waar
zij hun waardebon uitgeven. Het mes snijdt aan twee kanten: zorgmedewerkers
worden in het zonnetje gezet én de horeca heeft hierdoor extra omzet in crisistijd.

Inspirerende partnerinitiatieven
KHN is enorm trots op de vele partners die dit mooie initiatief op allerlei manieren
ondersteunen. Zo kun je vanavond om 20:00 virtueel al jouw vrienden en familie
optrommelen voor de Heineken e-Pub Quiz, waarbij je kans maakt op een waardebon
van jouw vooraf geselecteerde favoriete horecazaak. Om vervolgens gezellig aan te
schuiven bij de #helpdehoreca Online Live Sessies van Grolsch, met vanavond om
20:30 uur Diggy Dex live in Café Miles in Amersfoort. Als dit niet voor een koninklijk
begin van jouw weekend zorgt...

Samen sterker
Dirk Beljaarts, algemeen directeur Koninklijke Horeca Nederland: “Het is natuurlijk
fantastisch dat we inmiddels bijna twee miljoen hebben binnengehaald voor
horecazaken die het juist nu ontzettend hard nodig hebben. Maar door de nieuwe
verlenging van de maatregelen, stapelen de problemen voor horecaondernemers zich
hard op. Hier is veel meer nodig dan dit initiatief alleen, maar dit krachtige en
positieve initiatief helpt horecaondernemers enorm. Ik ben blij dat de Gemeente
Utrecht het startsein heeft gegeven om op Koningsdag de horeca extra in het
zonnetje te zetten. De vele hartverwarmende reacties die horecaondernemers via
Help de Horeca ontvangen, zijn een mooie motivatie om straks weer aan de slag te
gaan om iedereen in goede gezondheid te ontvangen.”

 

KHN (Koninklijke Horeca Nederland) is de grootste horeca brancheorganisatie in ons land. Met ruim

230 afdelingen door heel Nederland vertegenwoordigen wij ruim 20.000 horecaondernemers met

zo’n 255.000 horecamedewerkers. Wij staan voor een professionele en toekomstbestendige

horecabranche. Onze leden ondersteunen wij door lobby, advies en financiële ledenvoordelen. Zo

geeft KHN de horeca power.
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Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier.

http://twitter.com/KHN
http://linkedin.com/company/46839/admin/
http://www.facebook.com/KoninklijkeHorecaNederland
https://khn.smart.pr/[UNSUBSCRIBE]

