Nieuwsbrief mei 2018

Beste ondernemers,
Dit is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe bestuur.
Onze doelstelling voor de toekomst van de POBD zal zijn: meer communicatie met en naar onze
achterban.
Daarom is het belangrijk dat u zich aanmeld en lid wordt, zodat wij contact met u kunnen
onderhouden.
Voor aanmelden; zie lid worden van de POBD.
Bestuurswisseling.
Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 11 maart 2018, heeft er een bestuurswisseling plaats
gevonden. Geert ter Steeg is terug getreden als voorzitter en Ad Kasius is terug getreden als
penningmeester.
Het nieuwe bestuur ziet er nu als volgt uit:
Arien v. Pelt, eigenaar van Pelt Kappers, voorzitter bestuur.
Bert Braanker, mede-eigenaar kadowinkel de Kleister, penningmeester bestuur.
Ad Kasius, directeur/eigenaar Boek- en Kado Present, voorzitter Voorstraat-West / Grote Spuistraat.
Joyce van den Heuvel, afgevaardigde vanuit de Vriesestraat / Voorstraat-Midden.
Ruud Stellaard, directeur/eigenaar De Nieuwe Bloemenwinkel, voorzitter werkgroep Achterom,
Bagijnhof / Visstraat.
Vacant, voorzitter werkgroep Statenplein, Scheffersplein, Sarisgang / Voorstraat-Augustijn.
Het bestuur wordt ondersteund door Jaap Huisman, voormalig voorzitter, van de Voorstraat-West, als
adviseur en Corrie van de Kleij, secretariaat.
In de volgende nieuwsbrief, zullen wij de leden van het bestuur aan u voorstellen zodat u weet wie er
benaderd kan worden bij vragen en andere zaken.
Ondersteuning secretariaat.
Vanaf 1 juni 2018 is er ondersteuning van een secretariaat. Meer gericht op communicatie en een
continue aanspreekpunt voor ondernemers e.a. Het adres is Achterom 1 (voormalig pand Ziggo nu
Deco XL) eerste etage, 3311 KA Dordrecht. Telefonisch bereikbaar onder telnr. 06-30807887.
Het nieuwe postadres is : POBD, Vriesestraat 25, 3311 NN Dordrecht.

Lid worden van de POBD.
Iedere ondernemer uit het kernwinkelgebied van Dordrecht die aangeslagen wordt voor de
reclameheffing kan lid worden. Het lidmaatschap geeft stemrecht tijdens de Algemene Leden
Vergadering. Daarbij wordt niet gekeken naar het bedrag dat de ondernemer aan reclamebelasting
betaalt. Wat betreft het stemrecht geldt: één mens één stem.
Het lidmaatschap kost u niets extra (voor ondernemers waar de reclameheffing voor geldt)
Voor aanmelden: secretariaat@pobd.nl
Evenementen in de binnenstad:
24 mei Landmachtdagen
Statenplein voor informatie www.uitagendadordrecht.nl
25-26-27 mei Dordt in Stoom
Dordt in Stoom, het omvangrijkste stoomevenemt van Europa in Dordrecht wordt voor de 18e keer
georganiseerd.
De POBD is mede sponsor van dit evenement, er zijn diverse attracties in de binnenstad te vinden, en
diverse vermeldingen van het logo van de POBD.
Er komt een podium tussen de Hema en de Sting waar optredens zijn van shantykoren gedurende het
evenement .
Tevens zijn er stoomauto's die rondrijden en looporkestjes in heel het winkelgebied.
De reclame uitingen zijn:
Logo en naamsvermelding op reclamezuilen bij de entrees van het evenement in de binnenstad, bij de
treinen en de Modelbouwshow.
Logo en naamsvermelding op minimaal 50 driehoeksborden in de regio.
Logo en naamsvermelding op ca. 20.000 programmafolders.
Logo en naamsvermelding op ca. 30.000 DiS-sfeerfolders te verspreiden op meerdere beurzen en VVVkantoren voor DiS 2020.
Vermelding van logo op de site van Dordt in Stoom www.dordtinstoom.nl
De organisatie van Dordt in Stoom biedt de sponsor (POBD) 14 stoomrondjes aan, waarmee op 27 en
28 mei het Stoomrondje Dordt gemaakt kan worden.
Wanneer u als ondernemer, het Stoomrondje Dordt mee wil maken of beschikbaar wil stellen, de
kaarten kunt u afhalen bij: v. Pelt Kappers Vriesestraat 25, 3311 NN Dordrecht
Op is op dus reageer snel !
Om de sfeer in de binnenstad tijdens Dordt in Stoom te verhogen zou u bv. de etalage kunnen
aanpassen aan het stoomgebeuren.
10 juni Dordt Fit
Op diverse locaties binnenstad
Voor informatie www.uitagendadordrecht.nl
14-24 juni Bachfestival Dordrecht
Negen dagen lang komt de rijke wereld van Johann Sebastian Bach (1685-1750) tot leven tijdens meer
dan 35 concerten en activiteiten op binnen en buitenlocaties in de historische binnenstad van
Dordrecht. Een zinderend festival door fantastische musici op prachtige locaties.
Voor informatie: www.bachfestivaldordrecht.nl

16-24 juni Zomerkermis
De Zomerkermis Dordrecht staat zoals elk jaar op de Spuiboulevard. De zomerkermis is een echte
familiekermis. Daarom staat er naast groot vermaak ook een groot aantal familie- en kinderzaken. Dit
jaar voor her eerst in Dordrecht de View Tower.
Dagelijks geopend van 14.00 – 23.00 uur in het weekend van 13.00 – 24.00 uur.
Voor informatie: www.kermisdordrecht.nl
17 juni Stoffenbeurs – Statenplein
De stoffen beurs presenteert de nieuwste collecties najaarsstoffen voor de mooiste creatie. Prachtige
stoffen, fournituren, patronen, en accessoires voor de garderobe, huis en tuin.
De stoffenbeurs wordt gehouden van 10.00 tot 16.30 uur.
Voor informatie: www.stoffenbeurs.nl
30 juni We
zomerfestival,
Voorstraat-West
Voor informatie: uitagendadordrecht.nl

