JAARVERSLAG OOG (Ondernemers Organisatie Goes) 2019
In het verslagjaar hebben zich enkele mutaties in het ledenbestand voorgedaan. Maar gelukkig vielen de
vertrekkers weg tegen de nieuwkomers, zodat het ledenbestand op peil is gebleven. Op peil wil echter niet
zeggen dat het ledental verheugend kan worden genoemd. Het aantal OOG-leden schommelt al jaren
rond de 100 en dat is een derde van de in de binnenstad gevestigde winkelbedrijven.
Bij elke gelegenheid tracht het bestuur de activiteiten van OOG uit te dragen teneinde duidelijk te etaleren
dat OOG zich inspant voor de binnenstad in zijn totaliteit. Helaas overtuigt dat de meerderheid van de
gevestigde winkelbedrijven niet om lid te worden. Maar aan de andere kant zie je dat enkele nieuwkomers
blijkbaar de meerwaarde van een belangenvereniging wel inzien en zich bij OOG aansluiten.
Een van die activiteiten waar OOG zich mee profileert is de Ondernemersavond die aansluitend aan de
Algemene Ledenvergadering samen met de gemeente en de Rabobank Oosterschelde is georganiseerd.
Hiervoor zijn alle bedrijven in de binnenstad uitgenodigd en gezien de opkomst blijkt deze activiteit positief
te worden gewaardeerd.
De bestuurssamenstelling verkreeg in het verslagjaar een positieve ontwikkeling. Na afloop van de
Algemene Ledenvergadering hadden zich een aantal personen gemeld die het bestuur wilden versterken.
Dat had tot gevolg dat Elina Molenaar (die opnieuw in de binnenstad van Goes een werkplek heeft
gevonden), Diana Padmos en Sjoerd Barends (die na een korte afwezigheid zich weer voor het bestuur
kon inzetten) als aanvulling op het bestuur konden worden verwelkomd.
Ron Berks bleek weer voor een jaar als voorzitter bij te willen tekenen, maar overeind bleef de opdracht
om naar een vervanger om te zien. En zie, wat in een reeks van jaren niet gelukt was, bleek in de loop
van het verslagjaar invulling te verkrijgen. Als opvolger van Ron zal in de Algemene ledenvergadering van
2020 Ruurt van der Wel als nieuwe voorzitter gepresenteerd worden.
De instroom van nieuwe bestuurders en met name ook inspelend op de komst van een nieuwe voorzitter
gaf aanleiding het takenpakket binnen het bestuur onder de loep te nemen en te herverdelen. Daarbij is
met het oog op de aanstelling van een nieuwe administrateur ook diens takenpakket heroverwogen. Na
de Algemene Ledenvergadering van 2020 zal Willemien Gorsse de taken van Kees Versluijs overnemen.
Het Ondernemersontbijt kreeg in het verslagjaar in de vorm van 4 sessies een vervolg. Het bestuur is van
de meerwaarde van dit soort bijeenkomsten overtuigd, aangezien plannen kunnen worden besproken en
zonodig aangepast. De noodzaak om per straat meer samen te werken blijft onverkort aanwezig.
Het in 2018 ingestelde OndernemersFonds vormde de financiële basis voor het in samenspraak met de
gemeente, Horeca Goes en de Stichting Goes Marketing voor 2019 opgestelde Jaarplan. Daarin zijn de
reguliere activiteiten van OOG ingebed. Dat betreft de koopjesdagen, de restanten 3-daagse en
Streetsale. De in de loop van 2018 geïntroduceerde maandelijkse koopzondag is in 2019 volledig tot zijn
recht gekomen, inclusief de extra koopzondagen in de maand december. Via de social media en door
gebruik te maken van de reclameroutes in en buiten Goes kan gesteld worden dat de Goese koopzondag
inmiddels zijn plek in de regio heeft verkregen.
Het OndernemersFonds wordt gevoed door een vaste bijdrage uit de Reclamebelasting. Uiterlijk 2028
eindigt die belasting en vervalt de voeding van het Fonds. Dat houdt in dat tijdig omgezien moet worden
naar een vervangende financiering!
Aan het eind van het jaar moest afscheid van wethouder Loes Meeuwisse genomen worden. Zij vertrok
als burgemeester naar de gemeente Noord-Beveland. Zij werd gelukkig snel opgevolgd door Cees Pille,
die haar volledig takenpakket overnam.
Het bestuur heeft zowel schriftelijk als in persoon de belangen van “de middenstand” in de contacten met
de gemeente en de overige partners in de binnenstad ingebracht. Daarnaast is op papier en digitaal
zoveel mogelijk de voor de ondernemers in de binnenstad relevante informatie verstrekt.
Afsluitend spreken wij onze dank uit voor de inbreng en support die wij in het afgelopen jaar van onze
leden mochten ontvangen.
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