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Jheronimus Cross
Een evenement waar SOCH aan bijdraagt
Dit jaar heeft het bestuur al
weer zes aanvragen (deels)
goedgekeurd. Een van die
evenementen is de Jheronimus
Cross op de Parade,
georganiseerd door
studentenvereniging Gremio
Unia, die ook meebetalen aan
het Ondernemersfonds.
Zij zijn nog op zoek naar
deelnemers, sponsors maar ook
naar promotie. Je kunt hen
helpen door het bericht op
Facebook te liken en/of te
delen.
Wie kent het niet, het
televisieprogramma 'Te land te
r zee en in de lucht' ? Op 28 mei 2017 organiseren wij het evenement 'Jheronimus Cross - Te land ter zee en in
Den Bosch'!
Het zou fantastisch zijn wanneer jij het evenement zou ondersteunen doormiddel van een zelf te bepalen bedrag
te storten op NL68RABO1219377198 t.a.v. Jheronimus Cross en jouw naam. Jouw naam zal dan op het
waterbassin verschijnen als zijnde supporter van Jheronimus Cross. Voor verdere informatie kun je kijken op
www.jheronimuscross.nl
Wil jij met je eigen team deelnemen aan dit evenement? Schrijf je dan in op
https://www.jheronimuscross.nl/inschrijven !
Wij hebben er zin in!

Uitstallingen
Onlangs heeft de gemeente de regelgeving met betrekking tot uitstallingen aangepast.
Uw bedrijf, winkel of horecaonderneming ligt in één van de mooiste (binnen)steden van Nederland. Precies 25
jaar geleden stelden we als gemeente, samen met de ondernemersvereniging regels op voor de inrichting van
deze openbare ruimte, waaronder de uitstallingen. Voor de uitstallingen in de binnenstad hebben we inmiddels
nieuwe richtlijnen vastgesteld. Lees de hele brief. Bij de brief hoort een kaart met een samenvatting die u ergens
kunt ophangen De kaart vindt u hier. Heeft u de kaart niet ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente.

Aanvragen
Ook een aanvraag indienen? Stuur deze dan naar info@soch.nl. Maandelijks komt het bestuur bijeen om de
aanvragen te behandelen. De data van de bestuursvergaderingen ziet u op www.soch.nl

Brievenbus
In februari hebben wij per post de uitnodigingen voor de vergadering van de Raad van Advies gestuurd. Helaas is
gebleken dat er bijna 20 brieven zijn teruggekomen omdat ondernemers geen brievenbus hebben. Geen
brievenbus is in sommige gevallen dus ook geen post.

