SNELPOST
Aan de ondernemers/bedrijfsleiders van de Goese Binnenstad,
Allereerst de allerbeste wensen voor een gezond en voorspoedig 2020.
Kort terugkijkend op het afgelopen jaar moeten we vaststellen dat het geen makkelijk jaar is geweest in de
detailhandel. Daarnaast verliezen we – om verschillende redenen – een aantal bekende gezichten in de
Goese binnenstad en dat is natuurlijk heel jammer.
In bestuurlijke zin komen er weer nieuwe gezichten bij.
De nieuwe wethouder-binnenstad Cees Pille is de opvolger van Loes Meeuwisse, en Frank Capel (directeur
RABObank) wordt voorzitter van GoesMarketing, ook als opvolger van Loes Meeuwisse.
Binnen het OOGbestuur zijn ook veranderingen aanstaande. Als voorzitter ben ik aan mijn laatste maanden
bezig, maar we hebben een beoogd opvolger kunnen vinden die we graag in een volgende SNELPOST aan u
zullen voorstellen. Daarbij zullen we ook de procedure voorleggen voor de verkiezing van een nieuwe
voorzitter door de OOG-leden op de Ledenvergadering in April, als ook de mogelijkheid aangeven voor het
voordragen van tegenkandidaten.
Groet,
Ron Berks
voorzitter/OOG

RESTANTEN 4 DAAGSE
Op 23 +24 +25 +26 januari promoten we de restanten 4 daagse

Inderdaad 1 dag extra!!
Voor dit jaar hebben we namelijk de koopzondag gekoppeld aan de promotie.
Promotie bestaat uit advertentie PZC in heel Zeeland, de reclameroute rondom Goes, social media
en uiteraard de winkelposter.
Mocht u tijdens de RESTANTEN 4DAAGSE een kraam voor de deur willen, dan kunt u die bestellen bij
BOOGAARD-verhuur
 email: info@boogaardverhuur.com
 tel: 0113 – 216898
 kosten voor een kraam voor 3 dagen (donderdag, vrijdag, zaterdag) : 50 euro excl BTW
 de kramen worden zaterdagavond weer opgehaald (dus geen kraam op zondag)
 u kunt kiezen voor een standaardkraam
 of een smallere partykraam, maar dat expliciet aangeven bij bestelling
bij het bestellen even aangeven:
 naam van de winkel en adres waar kraam geplaatst moet worden
 telefoonnummer en emailadres waar nota van Boogaard naar toe kan worden gestuurd.

