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Betreft: Halfjaarbericht The Society Shop B.V. periode 1 augustus 2019 tot en met 31 januari 2020 
 
De tweede helft van ons boekjaar is wisselend verlopen. Het warme zomerweer heeft lang 
aangehouden en daarmee het najaar behoorlijk aangetast. Met name de lagere bezoekersaantallen in 
de diverse winkelsteden en daarmee gepaard gaande lagere omzetten waren in de branche een feit. 
Ondanks dat het voor ons ook tegenviel, deed The Society Shop het beter dan het 
branchegemiddelde. De marge ontwikkelde zich positief, de operationele kosten lagen op budget, 
echter qua omzet bleven we achter op ons ambitieuze budget. Uitzondering hierop was wederom 
onze online winkel. Deze blijft zich zeer positief ontwikkelen en liet een stijging zien van ruim 50%. 

Het maken van keuzes hoort bij het ondernemen en daarom hebben we de deuren van onze winkels 
in Almere en Oud-Beijerland gesloten. Beiden brachten ons niet wat we verwacht hadden en ook op 
termijn ontbreekt het vertrouwen dat zich dat voldoende zal herstellen.  

Het tweede half jaar van het boekjaar 2019/2020 was rustig voor wat betreft het verbouwen van 
winkels. In de initiële planning was de intentie om onze winkel in Amersfoort in het najaar te 
verbouwen, echter gezien het monumentale karakter van het pand kosten de voorbereidingen wat 
meer tijd.  

Net na het afronden van dit halfjaarbericht werden we geconfronteerd met het Covid-19 virus. De 
gevolgen hiervan voor The Society Shop zijn op dit moment nog niet volledig in kaart te brengen. Dat 
dit een grote impact heeft op de resultaten mag duidelijk zijn. Het management is druk bezig om 
passende maatregelen te nemen waarbij men probeert een goede balans te vinden tussen het 
terugbrengen van kosten, het zorgen voor welzijn van klanten en medewerkers maar ook het benutten 
van eventuele commerciële kansen. We zullen u hierover in het volgende bericht verder over 
informeren.  
 
Voorts was er in potlood een vergadering voor obligatiehouders in de agenda gezet, echter gezien de 
huidige omstandigheden is deze van de baan. Een fysieke vergadering zal voorlopig niet gepland 
worden gezien de onzekere tijden. In overleg met de Stichting Obligatiehoudersbelangen en NPEX 
wordt gekeken hoe dit nader ingevuld zal worden, hetgeen later gecommuniceerd zal worden. 
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