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- In deze snelpost…

Uitslag stelling van de maand
Datum Ondernemersavond & ALV
Advies openingstijden eerste halfjaar 2017
Advies openingstijden tweede halfjaar
2017
In the spotlight.. hart for her
Belangrijke data

Uitslag stelling van de maand: koopzondag 17 of 24 december
In de snelpost van vorige maand is een oproep gedaan welke datum uw voorkeur heeft
wat betreft de koopzondag in december.
Er is een duidelijke voorkeur voor 17 december gebleken.

- Belangrijk!!!
Op dinsdag 18 April houden we onze Algemene Ledenvergadering (inloop 18.00 uur)
Aansluitend, vanaf 20:00 uur hebben we een ondernemersavond voor alle ondernemers in de binnenstad.
Locatie: RABObank, Livingstoneweg.
Informatie en toelichting komt later.

- vragen
Street
augustus
Wij
uw sale
input! 3,4&5
Samen staan
we sterker en weten we meer.
Tips en aanvullingen? info@oogfocus.nl
Wil jij ook meedenken, meewerken of suggesties aanleveren in de werkgroep voor het evenement: street

sale (U kunt zich aanmelden via daj.borremans@gmail.com)

Lid worden of je mening kwijt over allerlei
onderwerpen? info@oogfocus.nl

- Advies openingstijden eerste halfjaar 2017
Afgelopen week is door collega’s gevraagd hóe om te gaan met de verschillende koopavonden en feestdagen in het
eerste halfjaar van 2017. Uiteraard willen we een advies geven, maar daarbij staat het ondernemers vrij om een
andere beslissing te nemen óf om op straatniveau andere afspraken te maken.

KONINGSDAG DONDERDAG 27 APRIL: advies is OPEN
AANSLUITENDE KOOPAVOND OP KONINGSDAG : ook hier het advies OPEN
KOOPAVOND 4 MEI: advies DICHT, geen verschuiving naar de Vrijdag
BEVRIJDINGSDAG 5 MEI: advies is OPEN
HEMELVAARTSDAG DONDERDAG 25 MEI: verplichte feestdag, advies is DICHT.
geen koopavondverschuiving naar de Vrijdag.

- Advies openingstijden tweede halfjaar 2017
Vorig jaar hebben we een advies gegeven over eventuele extra koopavonden in December. Daar is heel
verschillend op gereageerd door collega’s en daarbij is de vraag gesteld om dit onderwerp vroeger onder de
aandacht te brengen, zodat we meer lijn in een advies kunnen krijgen.
Hebt u voorkeur voor extra koopavonden – individueel of als straat – geef het dan even door, zodat we de
informatie kunnen verzamelen en mee kunnen wegen in een advies voor het tweede halfjaar.
Denk ook even aan een eventuele extra koopavond op de Vrijdag 8 december, gekoppeld aan de
Kerstmarkt.
Graag uw reactie naar: info@oogfocus.nl of loop even binnen bij een van de bestuursleden in uw straat.
Wij vragen uw input! Samen staan we sterker en weten we meer.
Tips en aanvullingen? info@oogfocus.nl

Lid worden of je mening kwijt over allerlei
onderwerpen? info@oogfocus.nl

- In the spotlight....Hart for her
Sinds 1 september jl. kun je als vrouwelijke sportieveling in 30 minuten je
hele lichaam trainen op een leuke locatie aan de Keizersdijk nr. 30
(tegenover de Steenen brug).
Elize de Nood is de eigenaresse van deze compleet roze
trainingsomgeving en zij vertelt met gepaste trots over haar bedrijf;
"iedere vrouw is hier welkom, getraind of ongetraind en van elke leeftijd.
Het oudste lid van Hart for her is 80 jaar oud!! Maar ook veel jonge
meiden trainen bij ons."
Voordelen van sporten bij Elize is dat ieder op haar eigen niveau kan
trainen middels training op maat, waardoor sporten voor iedereen
prettig is.
De combinatie sporten en werken met mensen is voor Elize de leukste
manier van ondernemen.
Elize namens O.O.G heel veel succes met je onderneming en welkom als
O.O.G-lid.
Wil je meer info? Check www.hartforher.nl of Facebook: hartforherGoes

Wat doet O.O.G o.a. voor u:
Maandelijks overleg met de gemeente over alle onderwerpen die van belang zijn voor de ondernemers in de
binnenstad. Hierbij kunt u denken aan: Koopzondagen, parkeren, evenementen, ondernemersbudget,
reclamebelasting, conditie straten/straatmeubilair etc.
In combinatie met Goes marketing organiseren van alle evenementen en meedenken over budgetten.
Organiseren Koopjesmarkten, Streetsale, Halloween, restanten 3-daagse.
Bloemen aan de lantaarnpalen, de zogenoemde “Hanging baskets”.
Alle posters en drukwerk rondom de grote evenementen, ook deze snelpost.
Vraagbaak en adviserend betreft allerlei zaken omtrent ondernemen in Goes.
Het verbinden van ondernemers d.m.v. straatvertegenwoordiging, ondernemersontbijt, ondernemersavond.

Samen staan we sterker, daarom is uw lidmaatschap noodzakelijk om de binnenstad levendig en
bruisend te houden voor jong en oud.

Lid worden of je mening kwijt over allerlei
onderwerpen? info@oogfocus.nl

OVERZICHT KOOPZONDAGEN & ACTIVITEITEN 2017
ZOMERKOOPJESMARKT

donderdag 22 juni

STREET SALE

3,4&5 augustus



De (zomer) restanten3daagse willen we ombouwen tot een ‘grootser’ evenement, met veel meer
activiteiten en kramen op straat.
Om de nieuwe start vorm te geven hebben we de naam gewijzigd in STREET SALE

KOOPZONDAGEN
26 maart

thema
Goes Vriendinnen dag

30 april
28 mei
25 juni
24 september
29 oktober
26 november
17 december

koppeling met Festival de Veste
Goes Modestad
Halloween
werkpaleis Sinterklaas
i.c.m. ijsbaan




Grote Markt, van 9.00-17.00
uur
Door de gehele binnenstad

Voor 2017 geldt dat we 8 koopzondagen hebben.
Evenementen van Goes Marketing en aanvullende activiteiten concentreren we rond de zaterdag en de
zondag, zodat er sprake is van een ‘koopweekend’.
Voor de koopzondag in oktober willen we het thema vormgeven met “HALLOWEEN”- activiteiten

TOLVRIJE ZATERDAG
zaterdag 8 april
zaterdag 9 september
zaterdag 28 oktober
zaterdag 25 november




De Westerscheldetunnel heeft ook voor 2017 6 tolvrije zaterdagen vastgesteld.
Voor een deel vallen deze zaterdagen samen met geplande activiteiten.
In de regio Zeeuws-Vlaanderen wordt een bezoek aan Goes gepromoot.

suggesties
MOONLIGHTSHOPPEN
MOONLIGHTSHOPPEN



combinatie met Ladies Night
Ride
Black Friday

vrijdagavond 9 juni
vrijdagavond medio november

Regelmatig wordt aangegeven dat een terugkeer van MOONLIGHTSHOPPEN overwogen zou moeten
worden. Daarbij zijn we afhankelijk van de inzet van ondernemers om hier actief aan mee te doen.
Er zijn nu 2 suggesties voor MOONLIGHTSHOPPEN, gekoppeld aan een thema.
We zullen zo snel mogelijk inventariseren of er voldoende draagvlak is om het te organiseren.

Lid worden of je mening kwijt over allerlei
onderwerpen? info@oogfocus.nl

