OVS – Nieuwsbrief januari 2021
Beste leden,
De Corona-pandemie is helaas nog niet ten einde. De lockdown wordt voortgezet en er wordt
een avondklok ingevoerd.
Vele van onze leden worden op hardhandige wijze geconfronteerd met de gevolgen van de
maatregelen. De horeca en de winkelbedrijven worden extra zwaar getroffen.
In december 2020 hebben wij u OVS-eindejaarsvouchers toegestuurd. De vouchers hebben
een waarde van twee keer € 25,--. Op de vouchers staat vermeld dat deze geldig zijn tot 1
februari 2021.
In verband met het feit dat de beperkende maatregelen nog steeds van kracht zijn, is het
besluit genomen de geldigheidsduur van de vouchers aanzienlijk te verruimen. De vouchers
kunt u inleveren tot 1 juli 2021.
U wordt opgeroepen de vouchers massaal in te leveren. U steunt daarmee immers de
deelnemende bedrijven en u geeft uzelf een cadeau.
Bij de eerste voucher-actie werd circa de helft van de vouchers ingeleverd. Het zou mooi zijn
als thans alle vouchers (100%) worden ingeleverd.
Overleg met gemeente
Het bestuur van de OVS voert met enige regelmaat overleg met de gemeente. Bij dat overleg
zijn tevens betrokken de ondernemersverenigingen Lemsterland en Gaasterland. Het overleg
was het afgelopen jaar beperkt. Het overleg wordt nu weer opgepakt.
Het is voor velen van ons een moeilijke tijd. Er leven bij u wellicht vragen die u voor wilt leggen
aan het bestuur van de OVS of aan de gemeente. Voor een goed overleg met de gemeente, is
het bestuur gebaat bij uw input. Heeft u vragen die u wenst te bespreken met het bestuur, dan
wel vragen die het bestuur kan inbrengen in het overleg met de gemeente, dan wordt u
uitgenodigd uw vragen kenbaar te maken. Dat kan per e-mail via het e-mailadres
info@ovs-skarsterlan.nl . Dat kan ook telefonisch. U kunt uw vragen telefonisch voorleggen aan
Jan Bijlholt (0513 – 41 56 55 / 06 – 22 40 39 05) of aan Tiede Boersma (06 – 52 64 46 99).
Hartelijke groet,
Namens het bestuur,

Jan Bijlholt

