07-09-2020

UITNODIGING
LEDENVERGADERING/NETWERKBIJEENKOMST
Hierbij nodigen wij u uit voor een gezellige en informatieve
ledenvergadering/netwerkbijeenkomst in het restaurant van de HEMA waar we
ons laten verwennen met een greep uit het assortiment van Arjan
Kenter/Automatiek Speciaal. Richard Hensen geeft u een kijkje achter de
schermen van zijn bedrijf en we praten over dingen die we belangrijk vinden.
Datum: Dinsdag 22 september 2020
Locatie: HEMA
Tijd: 18.30 tot 21.00 uur
Agenda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inloop met een hapje en een drankje
Opening voorzitter, uitleg actuele zaken
Voorstel nieuw bestuurslid: Miranda Post-Kloosterhuis
Activiteiten
Uitleg penningmeester financieel verslag
De nieuwe winkelstraat
Rondvraag
Kijkje achter de schermen van de HEMA
Afsluitend drankje

I.v.m. Covid-19 is opgave verplicht!
Graag via Mail info@retailwinschoten.nl

Om 19.00 uur gaat de deur op slot (we zitten boven).Verzoek van Richard om
voor die tijd binnen te zijn.

U bent van Harte Welkom

Met vriendelijke groet,
Chris de Raaf
Retail Club Winschoten
info@retailwinschoten.nl
+316 51 58 59 53

Bijlagen:
1. Verslag ALV 2019-11-20
2. Verslag ALV 2019-05-21
3. Presentatie Eric Bos 2019-11-20

VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING van woensdag 20 november 2019

Locatie: De Klinker, aanvang 18.15 uur

Aanwezig van het Bestuur: Chris de Raaf, Henk Boven, Pascal Meinders, Gerrit Wijers; Jenneke
Ploeger-Jalink - notuliste

Afw.m.k.: Carien de Raad en Felix Röben

Aanwezig 24 leden

Vanaf 18.15 inloop met koffie/thee.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Chris bedankt Leo Hegge, directeur van De
Klinker, waar we deze avond te gast zijn.
Om 18.30 staat in theatercafé De Koperen Kees een buffet klaar met stamppot boerenkool, rookworst,
gebakken spekjes en zuur, waar iedereen graag gebruik van maakt.
Om ± 19.15 volgen we Leo Hegge naar de RABOzaal waar hij iets vertelt over het theater en een
promotiefilmpje vertoont over De Klinker.

Verslag ledenvergadering 21 mei 2019
Chris deelt mee dat hij vergeten is het verslag naar de leden te sturen.
Dit zal alsnog gebeuren.

Presentatie Activiteitenplan 2020
Pascal presenteert het concept Activiteitenplan 2020.
Belangrijk: elke zaterdag iets organiseren. Er moet veel reuring zijn in het centrum.
De Denktank zorgt hiervoor; dit jaar zijn er nog de volgende activiteiten: Black Friday en het plaatsen van
200 kerstbomen in het centrum van Winschoten.
In 2020 komt er weer een Waterbei op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus.
De ondernemers van de Torenstraat hebben ook een plan ingediend met hun activiteiten.

Al deze activiteiten kosten veel geld. Chris vertelt dat de reclamebelasting die de gemeente Oldambt van
de betalers/winkeliers ontvangt, besteed moet worden aan activiteiten en reclame-uitingen.

Voortgang nieuwe organisatiestructuur RCW/MKB groep (H&N)/Vastgoedgroep io/Horeca
WS/Gemeente Oldambt
Presentatie door Eric Bos, citymanager van Groningen.
Aan de hand van een aantal dia’s presenteert Eric Bos de voortgang van een nieuwe
organisatiestructuur.
Hij geeft de situatie aan, waarin we ons nu bevinden: teveel leegstand, teveel m² retail. Redenen hiervan
zijn: opkomst internet en verwachtingen rond de jaren 2000 toen de bomen nog tot in de hemel groeiden.
Je kunt alleen tot een toekomstbestendige en levendige binnenstad komen, als er sprake is van een
goede samenwerking tussen retail, horeca, mkb en gemeente. Om stappen te maken moet je met al
deze stakeholders keuzes maken en willen investeren in de binnenstad. Investeren in Ondernemerschap
van de huidige ondernemers en Binnenstads Management (MKB regeling). Keuzes in locaties, een
goede Detailhandelsvisie en het uitwerken en uitvoeren hiervan.

Ondernemers met behulp van MKB regeling ondersteunen in ondernemerschap. Ze moeten ook zelf
ondernemen en het verschil willen maken.
Alle stakeholders datgene laten bijdragen waar zij specialist in zijn.
Organisatiemodel samenwerking (bijgevoegd). Je kunt ook het woord “Ondernemerskoepel” vervangen
door “City Club Winschoten”, waaronder de genoemde clubs hangen, maar die samen het belang van
Winschoten dienen. Als iedereen het samen op deze manier oppakt, is het resultaat als volgt: toename
van het aantal bezoekers en vermindering van de leegstand.
Warenhuiswinschoten.nl: wellicht een mogelijkheid voor de ondernemers van Winschoten. (zie bijlage)

Korte Rondvraagronde
John Thedinga (Koning Optiek): bestaat H&N helemaal niet meer? Antwoord Chris: H&N bestaat nog
wel, maar RCW wordt nu door meerdere instanties genoemd als aanspreekpunt. In de nieuwe structuur
zal H&N een andere rol krijgen (belangenvereniging voor MKB-ers).
Mirjam Heidekamp (Dooley): is het een idee om een app aan te maken voor de leden van RCW?
Dit punt wordt meegenomen naar de bestuursvergadering.
Harrie van der Laan: de aanblik van het afgebrande pand tegenover hem (pand J.E. Smid) is treurig.
Dit is door RCW al vaak aangekaard bij de gemeente.
Geert Jan de Raad: Koopzondagen: er is een aantal ondernemers tegen de koopzondagen: er komen
weinig mensen en niet elke winkel is open.
Er is ook verwarring over de koopzondagen: de winkels op de Posttil zijn elke zondag open. De mensen
denken dan dat de winkels in het centrum ook open zijn. Er moet duidelijker aangekondigd worden dat
alleen de winkels op de Posttil open zijn.
Antwoord Eric Bos: je moet de koopzondagen aantrekkelijker maken voor de bezoekers; die willen een
dagje uit. Eenmaal in de stad gaan ze toch iets kopen en maken ze gebruik van de horeca.

De voorzitter sluit hierna het officiële gedeelte van de vergadering en we volgen Leo Hegge die een
rondleiding geeft in De Klinker (backstage). Dit wordt zeer op prijs gesteld.

Afsluitend is er een drankje in de Koperen Kees.
Daarna bedankt Chris Leo voor de gastvrijheid en wenst iedereen wel thuis.

VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING van dinsdag 21 mei 2019
Locatie: JUMBO bij Jan van der Weele. Aanvang 20.00 uur

Aanwezig van het Bestuur: Chris de Raaf, Henk Boven, Pascal Meinders, Carien de Raad en Felix
Röben.
Gerrit Wijers; Jenneke Ploeger-Jalink - notuliste

Aanwezig 15 leden.
Afw.m.k.: Joyce Jens: HaRa; M.J. de Wind: Lucardi; Jaschenka Ottens: Subway; Albert Kiewiet: Primera;
Richard Hensen: HEMA; Harrie van der Laan; Van der Laan Delicatessen.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Hij deelt mee dat het bestuur deze keer een vergadering nieuwe stijl organiseert: de bijeenkomst is
bedoeld om bij te praten over zaken die zowel voor de leden als voor het bestuur belangrijk zijn, maar
ook om gezellig met elkaar ideeën uit te wisselen.
Tot ± 21.00 uur zullen bepaalde zaken besproken worden en daarna zullen we een kijkje krijgen in de
keuken van “De Jumbo”.
Chris bedankt Jan van der Weele voor de gastvrijheid.

Verslag ledenvergadering 25 september 2018
Dit wordt goedgekeurd.
Het jaarverslag 2018 is inmiddels ook door iedereen ontvangen.

Miriam Heidekamp van de Denktank vertelt over de activiteiten die gehouden zijn en waarvan er
ook enkele opnieuw zullen worden gehouden.
De volgende mensen zitten in de Denktank: René Moed, Wanda Dijkhuis, Gert Heidekamp, Pascal
Meinders, Chris de Raaf en Miriam Heidekamp.
De activiteiten in het centrum en ’t Rond zijn:
-

Love in Sodom caravan (Valentijnsdag)

-

Voorjaarsactie - mode-event

-

Vaasjes met roosjes in het hele centrum tijdens de Groenmarkt

-

Activiteiten bij de RUN

-

Winkelweek ism SPW

-

Black Friday

-

Waterbei

-

Met kerst kerstbomen geplaatst in het hele centrum
(RTVNoord heeft verslag gedaan)

Miriam deelt mee dat de Denktank afhankelijk is van het budget van SOCW. Er moet dus voor elke
activiteit opnieuw een bedrag aangevraagd worden. Ze hoopt dat het volgend jaar anders zal gaan.

Chris praat de leden bij over het samengaan van Handel & Nijverheid en Retail Club Winschoten
Er zijn pogingen ondernomen om samen te gaan. Eind 2018 is er een gesprek geweest met de
toenmalige waarnemend burgemeester mevr. Rika Pot, Erich Wünker, Chris en Henk.
Bij een volgende gesprek was ook Peter Schulingkamp aanwezig.

De gemeente wil echter nog steeds met één vereniging in gesprek.
Er is o.a. genoemd dat RCW nog niet vertegenwoordigd is in SOCW.
Henk noemde in het gesprek met de gemeente dat in Meppel een vastgoedvereniging is opgericht, die
samen met de winkeliersvereniging gesprekken aangaat. Misschien ook mogelijk in Winschoten?
Op dit moment is de situatie als volgt: Retail en vastgoed zijn twee verschillende dingen. Alle koppen
moeten echter wel één kant op. De verschillende partijen: RCW, OOG en Horeca zullen aangevuld
moeten worden met een vastgoedgroep. (Er is een eerste gesprek gevoerd met een beoogd voorzitter,
die de kar gaat trekken. De overige bestuursleden zullen vanuit een brede groep moeten komen). Deze 4
partijen opereren dan onder een koepel met een onafhankelijke voorzitter. Wel is er dan ook overleg met
de aparte groepen. Ze hebben een gezamenlijk belang: de stad moet bewegen, er moet veel
georganiseerd worden. Inretail heeft hier ook ideeën over (“De nieuwe winkelstraat”): hoe met elkaar de
juiste richting kiezen, ook met de gemeente.
In een gesprek van RCW en H&N is hier over gesproken. H&N is voornemens in hun ledenvergadering te
bespreken dat: retailers → RCW (pure winkeliers), de andere ondernemers → OOG en het opstarten van
een vastgoedgroep. Mochten de leden hiermee akkoord gaan, dan heft H&N zich op. Wel hebben ze
moeite met de naam Retail Club Winschoten en stellen voor City Club Winschoten.
Ook is er voorgesteld dat 2 retailers van H&N in het bestuur van RCW komen (van 5 naar 7
bestuursleden).
Geert Jan de Raad: het is belangrijk dat we zo krachtig mogelijk worden.
Op dit moment heeft RCW 120 leden.
Bovengenoemde plannen beogen:
RCW wil aan tafel met de gemeente
RCW wil zelf een jaarplanning maken
Het behartigen van belangen van alle retailers
Zitting in SOCW vóór er een nieuw convenant komt.

Conclusie: als alles rond is, kunnen we in de nieuwe vereniging alles regelen!

Pascal vertelt wat er financieel in onze vereniging omgaat
Pascal vertelt iets over de activiteiten en evenementen.
Met de Waterbei is er een risico genomen. Om dit in de toekomst te voorkomen, zal er een stichting
opgericht worden. Het is een cultureel gebeuren en in dat geval is het gemakkelijker subsidies te
verkrijgen. In het bestuur van de stichting zullen Pascal, Chris en Pieter Bosma zitting hebben.

René Moed van Pand 32 en Albert Kiewiet van Primera hebben het jaarrapport gecontroleerd en
zullen hiervan verslag doen
De jaarrekening 2018 is door beide heren gecontroleerd, goedgekeurd en ondertekend.
De ledenvergadering verleent hierbij decharge aan het bestuur.

Rondvraag
Op de vraag van Bernd Harkema waarom de blauwe zone bij het parkeren een probleem is, antwoordt
Chris dat dit al vaak aangekaard is bij de gemeente, er is al een plan ingdiend, maar dat men
doorgestuurd wordt naar de parkeercommissie.
Er moet een betere verwijzing komen dat men op het ziekenhuisterrein gratis kan parkeren.
Dit zal Koert Hensema op zich nemen.
Geert Jan de Raad vraagt of er al iets bekend is over de versmarkt.
Dit zal uitgezocht worden. Waarschijnlijk is het een schoolopdracht geweest.
Op de vraag van René Moed wat er gaat gebeuren met het afgebrande pand van Jan Emo Smid,
antwoordt Henk dat dit al meerdere keren aangekaard is bij de gemeente. Die zegt dat ze geen
instrumenten heeft om hier iets aan te doen.

De voorzitter sluit hierna het officiële gedeelte van de vergadering en geeft het woord aan Jan van der
Weele. Jan bedankt Rob van ’Kleine geheimen van Winschoten’ voor de lekkere hapjes die hij deze
avond verzorgd heeft.

2019 Presentatie Eric Bos ledenvergadering 20
november

Retail Club Winschoten - Langestraat 36 - 9671 PH - Winschoten
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