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ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

Het coronavirus heeft voor fl ink wat op-
schudding gezorgd de afgelopen maan-
den en lokale ondernemers zijn hard ge-
raakt. De overheid heeft veel maatregelen 
getroffen om ondernemers te kunnen hel-
pen. Ook de VOG wil haar leden in deze 
tijd op zo’n goed mogelijke manier steu-
nen en te woord staan.

Door Sara Berende

In het kader daarvan is de VOG in maart 
begonnen met georganiseerde online ses-
sies. Deze sessies vinden plaats via het plat-
form ‘Zoom’ en zijn toegankelijk voor alle 
leden. De online sessies zijn bedoeld om de 
ondernemers een luisterend oor te kunnen 
bieden. Vragen waarmee de ondernemers 
bleven zitten, werden snel beantwoord en 
initiatieven konden vlot worden opgepakt.

Na de eerste algemene sessie werd al vrij 
snel duidelijk dat de horecaondernemers 
meer behoefte hadden aan dit soort ses-

sies. Alle horecagelegenheden hebben 
natuurlijk verplicht hun deuren moeten 
sluiten, waardoor deze ondernemers met 
enkele andere factoren te maken hadden.

Zodoende werd er zeer frequent een ses-
sie georganiseerd speciaal voor de horeca. 
Bij de sessies was de VOG steeds de verbin-
dende factor en waren vooral de horeca-
ondernemers zelf aan het woord. Door de 
aanwezigheid van deskundigen kregen de 
aanwezige horecaondernemers snel ant-
woord op hun vragen over o.a. landelijke 
regelingen, zoals de NOW-regeling. En 
omdat de gemeente erbij was, konden za-
ken als aanvragen van vergunningen vlot 
geregeld worden. Om de banden met de 
gemeente nog korter te houden, is er eind 
april een werkgroep opgericht bestaande 
uit een aantal horecaondernemers. Deze 
groep komt nog altijd om de twee weken 
bij elkaar en heeft goed contact met de ge-
meente.

VOG STEUNT HORECA MET ONLINE ONDERNEMERSSESSIES

ENQUÊTE CORONA IMPACT 
BIJ ONDERNEMERS I.S.M. 
GEMEENTE

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

2 juli 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.

8 juli 2020 vanaf 17.00 uur 
 VOG Zomer BBQ 
 Ondernemershuys, Markt 38, Geertruidenberg
 Leden ontvangen hiervoor een uitnodiging

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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WORDT NU LID 
VAN DE VOG EN 
BETAAL PAS 
VANAF 2021!* 

DAT IS 6 MAANDEN 
GRATIS LIDMAATSCHAP 
EN ALTIJD HEEL VEEL 
VOORDEEL!

*Lidmaatschap loopt tot 2022 en wordt jaar-
lijks verlengd. Alleen voor nieuwe leden.

MELD JE AAN 
OP VOGWEB.NL

Het doel van de horecasessies is het verbin-
den van de ondernemers en het bundelen 
van initiatieven. Van een echte samenwer-
king was in het begin nog geen sprake en 
ook initiatieven werden nog niet collec-
tief opgepakt. Maar de opening op 1 juni 
heeft ervoor gezorgd dat de ondernemers 
genoodzaakt waren om samen te werken 
en initiatieven te bundelen. Zo heeft een 
groep moeizaam samenwerkende onder-
nemers toch een goed onderling samen-
werkingsverband gecreëerd.

De VOG heeft de ambitie om dé gespreks-
partner te zijn voor de gemeente en het be-
drijfsleven op het gebied van ondernemer-
schap en ondernemingen. Deze 

online sessies zijn hier een goed voorbeeld 
van, bij alle sessies was de VOG de verbin-
dende factor. Met de sessies kon er gemak-
kelijk de verbinding worden gelegd tussen 
de horecaondernemers, deskundigen en de 
gemeente.

De VOG wil graag alle betrokken horeca-
ondernemers, deskundigen en de gemeen-
te bedanken voor hun aanwezigheid en 
betrokkenheid. Er zijn mooie plannen ge-
realiseerd en we hebben er vertrouwen in 
dat er nog veel mooie initiatieven zullen 
ontstaan. Er is een waardevol samenwer-
kingsverband gecreëerd en dat biedt veel 
mogelijkheden voor de toekomst!

De coronacrisis komt hard aan bij een gro-
te groep ondernemers. We willen een ac-
tueel beeld krijgen wat de impact is van 
het coronavirus op de ondernemers uit de 
gemeente Geertruidenberg. Bent u onder-
nemer in de gemeente Geertruidenberg 
vul dan de enquête in! De enquête kan je 
hier vinden: 
https://nl.surveymonkey.com/r/KX8Y3NV
of scan de QR-code om de enquête direct 
te openen op je mobiel of tablet. 

We proberen ondernemers in deze bizarre 
tijd zo goed mogelijk te ondersteunen.
De VOG en de gemeente Geertruidenberg 
willen met de resultaten de impact in beeld 

brengen en ophalen wat aanvullende acti-
viteiten zouden kunnen zijn.

De enquête is anoniem, een samenvatting 
van de resultaten wordt over een aantal 
weken bekend gemaakt.


