maart 2020
Beste Ondernemer/Bedrijfsleider,
in deze hectische tijden is er veel ongerustheid in de
samenleving, maar zijn er ook veel vragen bij ondernemers in
de retail. De situatie verandert bijna per uur, dus afgegeven
adviezen zijn voor je het weet binnen no-time weer
achterhaald.
Voor de meest actuele informatie kunnen we u natuurlijk het beste doorverwijzen naar
uw accountant, maar daarnaast zijn er verschillende sites waarop actuele en nuttige
ondernemersinformatie terug te vinden zijn:
Kamer van Koophandel: www.ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-wegwijzer-voor-ondernemers.
Via een van onze bestuursleden worden we – bijna dagelijks – op de hoogte gehouden van de
nieuwsbrief van Inretail. Hierin wordt expliciet ingegaan op de situatie in de retail.
Deze nieuwbrief is terug te vinden op: www.INretail.nl
We houden contact met het stadskantoor over lokale maatregelen en verzocht om uitstel van
gemeentelijke belastingen.
OPENINGSTIJDEN
In navolging van het advies van Inretail, waarbij wordt aangegeven dat de overheid gekozen heeft
voor een duidelijk scenario van “het virus maximaal controleren”, gaan we ervan uit dat de winkels
vooralsnog open blijven, totdat er andere maatregelen worden afgekondigd.
In praktijk van vandaag merken we dat individuele winkels hun openingstijden hebben aangepast en
mogelijk werktijdverkorting hebben aangevraagd. Van onze kant kunnen we op dit moment niet
anders dan de beslissing mbt openingstijden over te laten aan uw eigen wijsheid.
De ALGEMENE LEDENVERGADERING én de aansluitende Ondernemersavond van 21 April zijn tot
nader order van de agenda geschrapt. We denken dat niemand nu op deze bijeenkomst zit te
wachten, afgezien van of het mag of niet. Binnen het bestuur zullen we nog moeten bekijken hoe
we bepaalde onderdelen van de ALV (zoals decharge van het bestuur) met de leden kunnen
communiceren en afstemmen. De verkiezing van een nieuwe voorzitter zal worden uitgesteld.
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn in Goes, zullen we daarvan zsm op de hoogte stellen.
Verder wensen we u veel sterkte en blijf vooral gezond.
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