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ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

Afgelopen weken zijn er iedere dinsdag-
middag online vragensessies georgani-
seerd voor ondernemers met betrekking 
tot de regelingen omtrent de coronacri-
sis. Er waren bij deze sessies telkens een 
aantal deskundigen online aanwezig om 
de vele vragen van de ondernemers te 
 beantwoorden. 

Deze sessies krijgen een vervolg in de vorm 
van online bijkomsten met als thema “Op 
naar de 1,5 meter economie”. Veel onder-
nemers moeten alle zeilen bijzetten om in 

de nieuwe 1,5 meter-economie de onder-
neming opnieuw in te richten en processen 
aan te passen. Heb je vragen en/of ervarin-
gen om te delen? Meld je dan aan voor een 
online VOG-sessie  door een mail te sturen 
naar info@vogweb.nl. Je ontvangt dan een 
link om deel te nemen aan de Zoom-meet-
ing. Verslagen van alle sessies zijn terug 
te vinden op onze website vogweb.nl. Al-
les over de mogelijke regelingen binnen 
onze gemeente en rijksoverheidis te vin-
den op https://www.geertruidenberg.nl/
coronavirus-ondernemersregelingen

De coronacrisis raakt ons allemaal enorm. 
En alle ondernemers doen al het mogelijke 
om het hoofd boven water te houden. Om 
in deze moeilijke tijden onze leden enigs-
zins te helpen bieden we de mogelijkheid 
om in de maand april kosteloos te adverte-
ren op een van de digitale informatiezui-
len aan de Maasdijk en Wilhelminalaan. 

Na het bericht van afgelopen week in onze 
nieuwsbrief heeft een tiental bedrijven al 
gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 
Er is nog wat ruimte over op de infozui-
len, dus mocht je interesse hebben om de 
rest van deze maand gratis te adverteren 
dan is dit je kans om hier gebruik van te 
maken. Dus bezorg jij nu maaltijden aan 
huis omdat je restaurant gesloten is? Of 
is jouw winkel wel gewoon open en wil 
je dat aan onze inwoners laten weten? Of 

wil je gewoon jouw product of dienst pro-
moten omdat je die extra publiciteit goed 
kan gebruiken? Stuur dan een mail naar 
info@vogweb.nl met bedrijfsnaam, naam, 
telefoonnummer en e-mail en lever een 
afbeelding  met jouw advertentie aan. Op 
https://vogweb.nl/informatiezuilen/ staan 
de complete aanleverspecifi caties.

Deze actie loopt in ieder geval tot eind 
april 2020. Uiteraard hoeven ook onze re-
guliere adverteerders deze maand niet te 
betalen. De hoeveelheid ruimte is beperkt, 
dus laat snel weten of je hiervan gebruik 
wilt maken. De enige voorwaarde is dat je 
lid bent van de VOG.

John Gaasbeek
Bestuur VOG

De VOG Academy staat voor kennis delen. 
Kennis delen vanuit ons, maar meer nog 
vanuit de leden onderling. Ook de VOG 
Academy ontwikkelt zich door en er wor-
den nieuwe plannen gesmeed. Zodra deze 
nieuwe plannen er zijn, zullen wij dit via 
deze weg én via onze social media kanalen 
kenbaar maken.

Voor de leden die nog niet zo bekend zijn 
met de VOG Academy; je laat hele mooie 
kansen liggen, die er nu al zijn! Wat er al 
is, zijn de VOG Academy artikelen die onli-
ne en offl ine worden gepubliceerd. Jij mag 
namelijk jouw kennis delen om van meer-
waarde te zijn voor andere leden. Door 
jouw informatie (dus meerwaarde), te de-
len via onze artikelen help je andere én 
vergroot je jouw status als expert op een 
bepaald gebied. Dit vergroot jouw zicht-
baarheid onder de leden en kunnen ze 
contact met jou opnemen, als ze er meer 
over willen weten.

Wat niét de bedoeling is, is een verkoop-
praatje houden. Ik ben er van overtuigd 
dat wanneer jij inhoudelijke waarde biedt, 
mensen vanzelf geïnteresseerd raken en 
meer willen weten. Over jou, óf over jouw 
producten of diensten.

Wij schrijven het artikel samen, dus het is 
geen probleem als je zelf geen artikel kan 
schrijven. Het enige wat je moet doen, is 
weten welke kennis je wil delen en contact 
opnemen met mij; Sabine van der Hulst 
via onderstaand e-mailadres. Dan neem ik 
contact met je op, om in gesprek te gaan, 
telefonisch of live. Ik neem dan alle infor-
matie op, en samen zorgen wij dan voor 
een mooi artikel! Ben jij de volgende on-
dernemer die het podium via deze weg 
wilt pakken? Mail naar: academy@vog.nl

Sabine van der Hulst
Coördinator VOG Academy

ONLINE VOG-VRAGENSESSIES 
CORONA KRIJGEN VERVOLG

DEEL JOUW MEERWAARDE 
IN EEN VOG-ARTIKEL

GRATIS ADVERTEREN VOOR 
VOG-LEDEN SUCCESVOLLE ACTIE

VOG AGENDA
Ook wij zijn n.a.v. de coronacrisis anders gaan werken en 
vergaderen nu online met gebruik van Zoom. 

30 april 2020 13:00 - 14:00 uur 
 VOG Bestuursvergadering 
 Ondernemershuys, Markt 38, Geertruidenberg i.c.m. 

online deelname. Stuur een mail naar info@vogweb.nl 
om (digitaal) aan te schuiven.

ONDER VOORBEHOUD
13 mei 2020 20:00 - 21:30 uur 
 VOG Algemene Leden Vergadering 
 Ondernemershuys, Markt 38, Geertruidenberg

Bekijk het volledige overzicht van de agenda op 
https://vogweb.nl/over-vog/agenda/
Via deze pagina kan je je ook aanmelden.

Grafisch ontwerp, 
webdesign en 

drukwerk.

info@johngaasbeek.nl
06-51622255
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ADVERTEREN 
VANAF 50 EURO 
PER MAAND? 

DAT KAN OP DE
VOG 
INFORMATIE-
ZUILEN!

RESERVEER NU 
OP VOGWEB.NL

BINNENKORT 
OOK AAN DE CENTRALEWEG 
IN G’BERG

GRATIS

IN APRIL


