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Betreft: Kwartaalbericht The Society Shop B.V. periode 1 februari 2017 tot en met 30 april 2017 

 

Het eerste kwartaal van het boekjaar 2017/2018 stond in het teken van de verbouwingen. Na 

maandenlange voorbereidingen zijn de maanden februari en (begin) maart 2017 gebruikt om een deel 

van de emissieopbrengst aan te wenden, en het resultaat mag er zijn: de winkels in Den Haag en 

Haarlem hebben een ware metamorfose ondergaan en zien er prachtig uit! Volledig in stijl en conform 

het concept dat al eerder in Utrecht, Roermond  en Ingolstadt tot uiting kwam. We nodigen u van harte 

uit om eens een kijkje te komen nemen in deze fraaie winkels! De eerste resultaten zijn veelbelovend. 

Onze winkel in Amsterdam is voor negen maanden gesloten. Het pand wordt door de eigenaar 

voorzien van een geheel nieuwe fundering en aansluitend daarop wordt ook deze winkel aangepast 

naar ons nieuwe concept. Naar verwachting openen we daar eind december 2017 weer de deuren. 

Tijdelijk zijn wij gehuisvest in een kleinere winkel vlakbij de huidige locatie. 

 

Het tijdelijk sluiten van twee winkels alsmede de tijdelijke verhuizing in Amsterdam resulteert in een 

lagere omzet dan het eerste kwartaal van het boekjaar 2016/2017, echter in het budget is hier 

rekening mee gehouden waardoor we qua omzet op koers van ons budget liggen. Voor wat betreft de 

brutomarge liggen we boven budget. De operationele kosten zijn in lijn met de verwachtingen. Dit 

heeft tot gevolg dat The Society Shop over het eerste kwartaal van het boekjaar 2017/2018 een 

resultaat heeft behaald dat boven onze prognose ligt. Ondanks dat we inmiddels weten dat de maand 

mei 2017 moeizaam zal zijn vanwege het warme weer is er nog steeds de overtuiging dat het 

jaarbudget 2017/2018 gerealiseerd zal worden. De verwachting is dat eind augustus 2017 de 

definitieve jaarrekening 2016/2017 beschikbaar is. Deze zal geen verrassingen bevatten en het 

resultaat ligt in lijn met hetgeen al eerder gecommuniceerd is, onder andere op de 

informatiebijeenkomst in de winkel in Rotterdam op 17 januari 2017. 

 

De website is inmiddels doorontwikkeld zodat het mogelijk is om herhaalaankopen voor 

maatkostuums online te verwerken. Voor de tweede helft van het jaar worden de kassa’s van de 

fysieke winkels en de webshop verder geïntegreerd waardoor het mogelijk wordt om nee-verkopen tot 

het absolute minimum te beperken. Mocht een artikel in een winkel niet beschikbaar zijn dan worden 

deze via het online platform bij de klant thuis afgeleverd.   

 

Ondertussen wordt er alweer hard gewerkt om voor het najaar 2017 en zelfs al voorjaar 2018 een 

spraakmakende collectie samen te stellen. Voorts wordt er alweer nagedacht over andere winkels 

welke in aanmerking komen voor verbouwing tot ons nieuwe concept en lopen er nog gesprekken 

over de opening van winkels in het buitenland.   
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