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Van de voorzitter:

Agenda

Beste ondernemer / bedrijfsleider,
de afgelopen maanden zijn behoorlijk hectisch geweest.
We hebben een positieve uitslag gehad van de draagvlakmeting, waardoor we hopelijk
groen licht krijgen van de gemeenteraad om voor de komende jaren te kunnen
beschikken over het OndernemersFonds.
Een ander actueel onderwerp is natuurlijk het aantal koopzondagen.
Na de gemeenteraadsverkiezingen zullen een aantal politieke partijen samen een
Collegeprogramma opstellen voor de komende 4 jaar.
Hierin zal ook worden aangegeven hoeveel koopzondagen er mogelijk worden.
Uiteraard houden we u van de ontwikkelingen op de hoogte.
Let op!! Deze snelpost wordt ook digitaal verspreid, ontvangt u deze niet? Dan kunt u mailen naar info@oogfocus.nl

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

Advies openingstijden voor de komende feestdagen:
DONDERDAG 26 APRIL:
NORMALE KOOPAVOND ADVIES: OPEN
VRIJDAG 27 APRIL:
KONINGSDAG ADVIES: OPEN
ZATERDAG 5 MEI:
BEVRIJDINGSDAG ADVIES: OPEN

LET OP !!!

In de laatste flyer/snelpost hebben we een overzicht opgenomen met de
evenementen van het 1e halfjaar.
Daarin staan 2 storende fouten
ZOMERKOOPJESMARKT IS OP DONDERDAG 21 JUNI
NACHTMARKT IS NIET OP 13 JULI MAAR OP VRIJDAG 20 JULI
VOORAANKONDIGING
Op dinsdag 17 april houden we de ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN OOG.
De afgelopen jaren was hierna een ondernemersbijeenkomst, maar daar hebben we nu van afgezien,
omdat we verwachten op 17 april nog geen definitief groen licht te hebben voor het
OndernemersFonds (besluit in mei) en het is de vraag of er dan al een nieuw College is samengesteld,
met een Collegeprogramma waarin het aantal koopzondagen wordt geregeld. Hierdoor hebben we
ook wat meer tijd om samen actuele zaken te bespreken. Het afgelopen jaar is “de achterban”
gegroeid van 92 naar 99 leden. Dat is een prettige ontwikkeling, maar het kan natuurlijk altijd beter.
Voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING worden uiteraard alle OOG-LEDEN uitgenodigd, maar
ook ondernemers die overwegen om lid te worden van OOG zijn hierbij welkom.
·
locatie: RABOBANK-Oosterschelde aan de Livingstoneweg
·
ingang en parkeren aan de achterkant van het gebouw
·
inloop 18.00 uur en RABOBANK biedt de ondernemers een maaltijd aan
·
start ALV om 19.00 uur.
·
voorziene eindtijd 20.30-21.00 uur
·
afsluiting met een drankje en een hapje
Binnenkort versturen we de uitnodiging met daarin een “link” waarmee u aan kunt geven wel of niet
aanwezig, wel of niet mee-eten.
Lid worden of je mening kwijt over allerlei
onderwerpen? info@oogfocus.nl

In the spotlight….
Nieuw lid van OOG!!

Deze keer in the spotlight als nieuw lid van OOG; Yvonne van der
Linde van Byvon damesmode gevestigd in de Papegaaistraat.
Yvonne is al behoorlijk wat jaren actief in de detailhandel,
eerst als bedrijfsleidster van een damesmodezaak en nu inmiddels al
weer 4 jaar als zelfstandig ondernemer.
“De kans ontstond om voor mezelf te starten en werken voor jezelf
geeft een hoop voldoening” aldus Yvonne.
Bijvon heeft een eigen gezicht en uitstraling,
hierdoor heeft Yvonne inmiddels een ruime, trouwe klantenkring
opgebouwd. Welkom als lid van OOG!!

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 betreffende 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

EVENEMENTENKALENDER GOES MARKETING, 1E HALFJAAR
Onderstaande evenementen georganiseerd door OOG, GoesMarketing en/of derden
2 april (2e Paasdag)
14 april
26 april
27 april
27 april
29 april
10 mei
20 mei (1e Pinksterdag)
21 mei (2e Pinksterdag)
26 mei
15 juni t/m 7 juli
16 juni
21 juni
22-24 juni
30 juni

Paasmarkt - Grote Markt
ZLM tour - Goes
Kings Night - Grote Markt
Koningsdag - binnenstad
Koningsdag-vrijmarkt - de Veste
Vegenement (koopzondag) - Grote Markt
Hemelvaartsmarkt - Grote Markt
Molentocht (300 oldtimers) - Grote Markt e.o.
Pinkstermarkt - Grote Markt
Muziekfestival 4 you - Grote Markt
Goes en Passant - Grote Kerk
Kinderburgemeester - Grote Markt
Zomerkoopjesmarkt - Grote Markt
Festival de Veste (incl koopzondag) - Park Oostwal
Montmartre - Singelstraat/Manhuistuin

ZOMEREVENEMENTEN
4-5 juli
6 juli
8 juli
20 juli
14 en 15 juli
29 juli
2 t/m 4 augustus
10 t/m16 augustus
11 augustus
18 augustus
25 augustus
31 augustus

Culifair - Grote Markt
CuliFiësta - Grote Markt
Kleurrijk Goes - Grote Mark
Nachtmarkt - Grote Markt
Kade Parade - Stadshaven
Dance Tour (mogelijk koopzondag) - Grote Markt
StreetSale - binnenstad
Kermis - binnenstad
Katoen XL - Bleekveld
Goes Kinderstad - binnenstad
Goes C - Bleekveld
Nachtmarkt – Grote Markt

TOLVRIJE ZATERDAGEN 2018
zaterdag 27 januari
zaterdag 24 februari
zaterdag 14 april
zaterdag 8 september
zaterdag 27 oktober
zaterdag 24 november

KOOPZONDAGEN 2018
29 april Vegenement
27 mei
24 juni Festival de Veste

Het schema voor het
tweede halfjaar kan nog
niet worden
doorgegeven, aangezien
we afhankelijk zijn van
het nieuwe
College en de
gemeenteraad, die
mogelijk uitbreiding
geven aan het aantal
koopzondagen.

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

