
 

 
 
 
 

Gepassioneerd en betrokken Landelijk
Bestuurslid Agnes Holtjer neemt
afscheid van Koninklijke Horeca
Nederland
Na een bestuurlijke carrière van bijna 20 jaar, nam Agnes Holtjer op 8 december
afscheid van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Tot 2018 runde zij samen met
haar echtgenoot Jan Erkelens Boutique Hotel & Restaurant Erkelens in Rolde.
Agnes was in verschillende functies bijna 20 jaar actief voor dé
branchevereniging voor de horeca, de laatste zes jaar als lid en secretaris in het
Landelijke Bestuur. Als bestuurder is zij van grote waarde geweest voor KHN en
voor de horecabranche. Met een goede kijk op ondernemerschap, haar
verbindende rol en een goed gevoel voor wat er speelt in de branche, heeft zij
mede vormgegeven aan de huidige koers van de vereniging. Dat Agnes zeer
gewaardeerd werd, bleek uit het afscheidswoord van KHN-voorzitter Robèr
Willemsen. Hij roemde haar enorme drive en haar verbindende rol en zei haar
zeker te zullen missen.

Veelzijdige bestuurder met brede kennis
Het Landelijk Bestuur vormt het dagelijks bestuur van de branchevereniging. Ruim
zes jaar maakte Agnes deel uit van het hoogste bestuursorgaan van KHN en vervulde
daarbij een belangrijke rol als verbindingsvrouw. Communicatief vaardig als zij is, nam
zij het op zich om de lokale en regionale bestuurders van KHN wekelijks bij te praten
over actuele ontwikkelingen en ging zij met hen in gesprek. Agnes kende iedereen en
onderscheidde zich door haar grote betrokkenheid bij de bestuurders en leden van
KHN. Maar ook inhoudelijk speelde zij een belangrijke rol. Ze stond bij KHN bekend
door haar grote dossierkennis. Als een nieuw onderwerp op haar pad kwam, beet zij
zich hierin vast, net zolang tot ze het onderwerp in de vingers had. En ze legde de lat
voor haarzelf hoog! Dat maakt haar tot een veelzijdig bestuurder met een brede
kennis op verschillende terreinen. Zo heeft zij zich als bestuurder hard gemaakt op
o.a. het gebied van arbeidsvoorwaarden, maar ook voor de toeristische belangen van
onze branche.

Einde zittingstermijn
De twee zittingstermijnen van drie jaar – de maximale zittingsduur voor het Landelijk
Bestuur – zitten er voor Agnes op. Voordat zij toetrad tot het Landelijk Bestuur

 



vervulde zij een groot aantal andere functies binnen en buiten KHN. Van 2008 tot
2013 was zij penningmeester/vicevoorzitter van de sector Hotels binnen KHN. Tussen
2000 en 2015 was zij bestuurder/voorzitter van Gastvrij Drenthe. Daarnaast vervulde
Agnes binnen KHN onder andere de functie van regiobestuurder Drenthe en was zij
bestuurder/voorzitter van KHN Borger-Odoorn& Aa en Hunze.
Ook buiten KHN was en is Agnes actief, o.a. als lid van de Centrale Raad van de
Kamer van Koophandel en (nog steeds) als lid van de RvC van Rabobank Assen
Noord-Drenthe. Op het gebied van toerisme verricht zij tevens projectmatige
werkzaamheden voor de Provincie Gelderland.

Als gevolg van de coronacrisis was met name het laatste jaar heel erg intensief. De
horeca is zwaar getroffen door de crisis en moest voor een groot deel tot tweemaal
toe haar deuren sluiten met alle financiële en ook persoonlijke gevolgen van dien.
Ook in deze moeilijke tijd heeft Agnes zich hard gemaakt voor de horecabranche en
met haar verbindende kwaliteiten een cruciale rol vervuld voor zowel KHN-leden als
collega’s.
 

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.
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