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ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

Woensdagavond 8 juli was het dan zover; 
de eerste borrel van de VOG sinds maan-
den! Door de coronacrisis hebben we el-
kaar de afgelopen maanden weinig fysiek 
kunnen zien. De VOG is in deze maanden 
veel online actief geweest, maar voor de 
ene ondernemer was dat misschien wat 
minder zichtbaar dan voor de andere.

Door Sara Berende

Het bestuur heeft daarom besloten om een 
event te organiseren, zodat we elkaar voor 
de vakantie nog eens fysiek kunnen spreken!

Ondanks de mindere weersomstandighe-
den was het een gezellige, drukke avond. 
Ruim 70 leden waren aanwezig, variërend 
van zzp’er tot industrie. Nieuwe voorzitter 
Rom van Oers opent het event, heet ieder-
een welkom en stelt zich voor. Rom vertelt 
over ‘VOG 3.0’ en over de visie, missie en 
plannen van de VOG.

De VOG wil de rol gaan vervullen als vol-
waardig gesprekspartner voor het bedrijfs-
leven en de gemeente. Het is de bedoeling 
om meer de verbinding met leden aan te 
gaan en zo van organisatie meer naar plat-
form te gaan. Een goed voorbeeld daarvan 
zijn de door Rom georganiseerde online 
horecasessies. Samen met experts, de ge-
meente en natuurlijk de horecaonderne-

mers heeft hij ervoor gezorgd dat er mooie 
initiatieven zijn ontstaan. Ook worden de 
leden in de toekomst ingedeeld naar seg-
menten, zodat we de lijnen kort houden 
en beter weten wat er speelt. De VOG is 
er voor alle ondernemers in de gemeente, 
ook in deze moeilijke tijd!

Hierna wordt er offi cieel afscheid geno-
men van oud-voorzitter Louis de Wit. Met 
een speech spreekt vicevoorzitter Marco 
Verbrugge hem toe en namens het bestuur 
krijgt Louis een bedankje voor zijn inzet de 
afgelopen jaren. Louis spreekt zelf ook en-
kele woorden en met een toepasselijk af-
scheidscadeau neemt hij afscheid van zijn 
rol als voorzitter.

Tot slot opent wethouder Mike Hofkens 
offi cieel Ondernemershuys ‘Het Fortuyn’. 
Het Ondernemershuys staat symbool voor 
de nieuwe rol van de VOG als gespreks-
partner. Het gebouw dient als tastbaar an-
kerpunt voor leden en de gemeente en is 
een ontmoetingsplek voor ondernemers. 
Leden kunnen hier fl explekken huren en 
er zullen structureel inloopsessies georga-
niseerd worden. Leden kunnen in deze ses-
sies vragen stellen aan deskundigen over 
allerlei zaken: van fi nanciële adviezen tot 
personele problematiek en van Social Me-
dia tot managementondersteuning. Het 
is zeer uniek dat een ondernemersvereni-

VOG ZOMERBORREL, 
EEN GEZELLIGE EN GOED 
BEZOCHTE AVOND

CORONA IMPACT ENQUÊTE 
OPEN TOT 20 JULI

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

23 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.

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

Grafisch ontwerp, 
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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

ging als de VOG zo’n fysieke locatie opent 
en we zijn er trots op dat we dit mogelijk 
hebben kunnen maken. De opening werd 
bezegeld met de uitreiking van een naam-
bordje voor op de gevel door Mike Hof-
kens.

Na de opening van het Ondernemershuys 
was er gelegenheid om elkaar te informeel 

te spreken. Het event was volledig ‘corona-
proof’ ingericht en de hapjes en drankjes 
werden aan tafel geserveerd. Het was een 
inspirerende en gezellige avond en het 
was fi jn om elkaar weer eens fysiek te kun-
nen spreken. Namens het bestuur bedankt 
voor ieders aanwezigheid en een prettige 
vakantie gewenst!

Het coronavirus komt bij veel ondernemers 
hard aan. Om een goed beeld te krijgen 
van de impact, heeft de gemeente Geer-
truidenberg samen met ondernemersver-
eniging VOG een enquête uitgezet. Al 
meer dan 100 ondernemers vulden de en-
quête in. De eerste resultaten geven een 
goed beeld. 

Een korte samenvatting:
• Bij 66% van de respondenten is de om-

zet fors gedaald.
• Gelukkig verwacht 86% de crisis goed 

door te komen, maar bij 14% is dat nog 
onzeker.

• Ruim 50% maakt gebruik van de fi nan-
ciële ondersteuningsmaatregelen van 
de overheid. Tozo, TOGS en NOW zijn 
het meest aangevraagd.

• 10% geeft aan door de coronacrisis de 
fi nanciële verplichtingen niet meer te 
kunnen opbrengen.

• 93% past de 1,5 meter-regel toe in het 
bedrijf.

• Respondenten geven aan dat de 1,5 
meter-regel met name bij de contactbe-
roepen lastig toe te passen is. In horeca-
zaken zijn het de klanten die zich hier 
niet (altijd) aan houden.

• Ondernemers geven aan behoefte te 
hebben aan kwijtschelding/uitstel van 
belastingen en meer informatie over de 
(landelijke) regelingen.

Ben je ondernemer in onze gemeente en 
heb je de enquête nog niet ingevuld? Doe 
dat dan alsnog. De enquête staat open tot 
20 juli.


