
Bestuursuitje NOV-KHN-CONNECT-RETAIL

NOV Connect Golf Culinair stormachtig leuk

Elk jaar wordt er een bestuurs-
uitje georganiseerd, waarbij het 
informeel samenzijn tussen de 
besturen van de NOV, NOV Con-
nect, KHN afdeling Noordwijk én 
de Retail het voornaamste doel is. 

Het onderwerp van het uitje wordt 
altijd strategisch gekozen. Dit keer 
met natuurlijk een knipoog naar 
‘Noordwijkerhout’. 

Via een Solextour door Noordwijk 

en Noordwijkerhout werd alvast 
het nieuw te vormen dorp 
‘verkend’. Met stops bij diverse 
ondernemers voor heerlijke 
versnaperingen, activiteiten of 
korte presentaties.

Dank voor het gastvrije ontvangst: 
Copper, Vesper, Keurslager Krijn 
van der Bent, Kaasspecialist Peter 
den Elzen, Jumpin Noordwijk, 
Restaurant Pitch Noordwijk 
Buiten, Camping De Duinpan, 

Vakantiehuis Duinvilla, Bubbles & 
Bites en Breakers Beach House. 

Kijk hier voor een fotoverslag:  
http://bit.ly/novfoto

Vooruitkijken en 
bijsturen
De zomervakantie is weer 
voorbij. Ongetwijfeld kijkt u 
met plezier terug op de 
afgelopen vakantieperiode. 
Voor veel ondernemers 
breekt nu echter ook de tijd 
van vooruitkijken weer aan. 
Gaat de begroting voor 2017 
worden gehaald? Wordt 
2017 een beter of slechter 
jaar dan 2016? Wat 
verwachten we voor 2018? 
En aan welke knoppen 
moeten we draaien om in 
2017 nog bij te sturen?

Ook het NOV bestuur heeft 
recentelijk terug- en voor-
uitgekeken. De netwerkac-
tiviteiten van de NOV zijn 
nog steeds populair. Toch 
gaan we in 2018 meer vari-
atie aanbrengen in onze bij-
eenkomsten. Wij kijken tevre-
den terug op de start van het 
ondernemersfonds en bij-
voorbeeld de intenties voor 
verbetering bij de Omgevings-
dienst West-Holland. Ook de 
ontwikkelplannen van Noord-
wijk-Zeewaardig tonen mooie 
intenties. Maar het probleem 
blijft natuurlijk om deze 
goede intenties om te zetten 
in daden. Degene die de knop 
weet te vinden om de ont-
wikkelplannen nu echt draai-
ende te krijgen, krijgt de 2017 
bonus van de NOV. 
 

Voorzitter 

Cees van Wijk

Activiteiten Stichting FEIN: Een 
zeer geslaagd festivalseizoen!
Het ‘’Fein’’ Festivalseizoen zit er 
weer op; bij een tropische start 
tijdens het Ibiza festival van 26 
& 27 mei waren er weer vele 
bezoekers op de KW Boulevard en 
in de Hoofdstraat te vinden. 

Voor de jeugdige toeristen en de 
Kids van Noordwijk en omgeving 

was er op zondag 2 juli het Lucht-
kussenfestival. Heerlijk springen 
en andere attracties beklimmen! 
Het 1e Cirque Des Dunes was 
wederom een show van formaat, 
waar de bezoekers van heinde en 
verre op af kwamen en zich ver-
maakten bij de fantastische acts 
en het spectaculaire vuurwerk. 
Helaas waren de weergoden op 
29 & 30 juli minder goed gezind 

en moest het Ibiza festival letter-
lijk en figuurlijk worden afgebla-
zen. Gelukkig waren de vervan-
gende dagen op 12 & 13 augus-
tus, gezamenlijk met de Flower 
Parade, en 2 & 3 september, weer 
een groot succes en konden reke-
nen op een toestroom van bezoe-
kers. Het Levende Beelden Fes-
tival groeit ieder jaar gestaag en 
was dit jaar toegespitst op Euro-

pean City Of Sport. Stichting FEIN 
kijkt terug op een geslaagd Festi-
valseizoen, waar de toeristen en 
inwoners weer getrakteerd zijn 
mooie belevingen in Noordwijk. 
Dit alles mogelijk gemaakt door de 
Gemeente Noordwijk en Onderne-
mend Noordwijk.

De herfststorm leek er voor het 
eerst in vijf jaar voor te zorgen 
dat het Culinaire Golfevent 
zou veranderen in een Culinair 
Netwerkevent. Maar precies op 
de juiste tijd brak de zon door en 
konden de deelnemers toch de 
baan in. En juist door de harde 
wind werd het een spannend 
welk team dit jaar als beste zou 
eindigen. 

Vijf teams betraden de baan 
van Golf Centrum Noordwijk en 
speelden ‘Best ball’. Hierdoor is 
het zowel voor de ervaren als 
de beginnende speler leuk om 
deel te nemen. Restaurant Onder 
de Linde verzorgde ook dit jaar 
diverse gerechten met begelei-
dende wijnen. Normaal worden de 
hapjes in de baan geserveerd, dit 
keer werd vanwege de wind in res-
taurant “Pitch” gegeten. De borrel 
werd ook door Pitch gesponsord. 
Het dessert werd aangeboden 
door Carlo Midiri van “George Vis”. 

Het was weer een zeer geslaagd 
NOV Connect event.

Het volgende event op de agenda 

is van een heel andere orde. Er 
wordt een rondleiding verzorgd 
in het nieuwe Crematorium Duin- 
en Bollenstreek, waarin deelne-

mers een kijkje achter de scher-
men krijgen. Details volgen nog, 
maar noteer alvast donderdag 23 
november in de agenda!

DINSDAG 19 SEPTEMBER 2017� DEZE PAGINA IS EEN UITGAVE VAN DE NOORDWIJKSE ONDERNEMERS VERENIGING WWW.NOVNOORDWIJK.NL

CO
LO

FO
N Colofon

Noordwijkse  
Ondernemers Vereniging

Postbus 102
2200 AC Noordwijk ZH

info@novnoordwijk.nl
www.novnoordwijk.nl

Onder redactie van:
Monique Beuk - PR NOV
Linda Versteege - SeeTekst

Fotografie:
Marcel Verheggen

A
G

EN
D

A

Activiteiten Stichting FEIN:  
Een zeer geslaagd festivalseizoen!

De eerste NOV Soos na de 
zomervakantie vond dit 
keer plaats in de Rosser. Het 
bestuur van de NOV wil de 
opzet van de Soos iets ver-
anderen, wat onder andere 
inhoudt dat de locatie af en 
toe zal verrassen. 

Het was een gezellige bijeen-
komst en de Rosser was al 
snel goed gevuld. Er waren 

heerlijke hapjes en er werd 
genetwerkt en natuurlijk ook 
af en toe gedanst. 

Lid worden
De NOV is met meer dan 500 
leden één van de grootste 
en meest actieve verenigin-
gen van Nederland. Tijdens 
de vele bijeenkomsten, waar-
onder dus de maandelijkse 
Soos, maar ook workshops & 

events van NOV Connect en 
de Algemene Ledenvergade-
ringen houdt de NOV leden 
en alle Noordwijkers op de 
hoogte van alle ontwikkelin-
gen rondom het onderne-
mersklimaat van Noordwijk. 
Samen bereiken we meer! 
Ondernemer en nog geen 
lid? Meld u dan aan via onze 
website: 
www.novnoordwijk.nl.

Subsidieverordening  
Economische  
Ontwikkeling- en  
Innovatiefonds Noordwijk
Tijdens de raadsvergadering van 25 augus-
tus 2016 heeft de gemeenteraad de Subsi-
dieverordening Economische Ontwikkeling- 
en Innovatiefonds Noordwijk vastgesteld. De 
NOV attendeert ondernemers er graag op 
om zich bewust te zijn van de mogelijkheden 
om van deze subsidieverordening gebruik te 
maken. 

Bij de subsidieverstrekking wordt voorrang 
gegeven aan projecten die nieuwe-, innova-
tieve- en ontwikkelingsactiviteiten betreffen 
die onder meer:

a. ICT - en/of hier aan gerelateerde infra-
structuur – betreffen;

b. aanvullende voorzieningen op bedrijven-
terreinen realiseren;

c. activiteiten op het gebied van marketing, 
promotie;

d. activiteiten op het gebied van duurzaam-
heid;

e. activiteiten die criminaliteitspreventie 
bevorderen.

Per 1 januari 2017 bedraagt het subsidiep-
lafond € 100.000 per jaar en wordt tenmin-
ste voor drie jaar ter beschikking gesteld. De 
subsidie kan bijvoorbeeld worden ingezet ten 
behoeve van haalbaarheidsstudies en plan-
vorming, voor kennisontwikkeling- en over-
dracht of voor het verder ontwikkelen en uit-
breiden van netwerken. Ook valt te denken 
aan investeringsprojecten. 

NOV Sociëteit in Café Rosser
Zaterdag 7 en zondag 8 oktober, 
Activiteiten in het kader van 
het weekend van de Weten-
schap
Vrijdag 13 oktober,
Sociëteit,  
Heeren van Noortwyck
Zondag 8 oktober, 
Esa Estec Open dag
Zondag 8 oktober, 
Beach Battle
Dinsdag 10 oktober, 
Schaaksimultaan bij 
Space Expo
Woensdag 11 oktober, 
Het Grootste Kennis Festival 
bij Nederzandt
14-29 oktober, 
Diverse herfstvakantie 
activiteiten bij Space Expo 
24-29 oktober, 
Wereld Verhalen Festival
Vrijdag 10 november, 
Sociëteit,  
Heeren van Noortwyck
Woensdag 22 november, 
NOV Connect bezoekt Crema-
torium Duin- en Bollenstreek
Vrijdag 15 december
Sociëteit, Winter Wonderland


