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Betreft: Kwartaalbericht The Society Shop B.V. periode 1 februari 2018 tot en met 30 april 2018 

 

Het eerste kwartaal van het boekjaar 2018/2019 hebben we inmiddels weer achter de rug en zoals 

altijd zijn wij volop in beweging. Daar waar een jaar geleden het eerste kwartaal in het teken stond van 

de verbouwingen in Den Haag en Haarlem, is in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar 

Amsterdam aan de beurt. Ruim een jaar hebben wij plaats moeten maken omdat het pand door de 

eigenaar voorzien werd van een geheel nieuwe fundering en aansluitend daarop wordt ook deze 

winkel aangepast naar ons nieuwe concept. Gelukkig konden wij tijdelijk huisvesten in een kleinere 

winkel vlakbij de huidige locatie. Inmiddels wordt er alweer gewinkeld in onze eigen winkel, met de 

aantekening dat hier achter de schermen nog druk verbouwd wordt. Naar verwachting is eind juni 

2018 de gehele winkel gereed, waarbij we hopen dat u deze persoonlijk komt bekijken! 

 

De tijdelijke sluiting van twee winkels alsmede de tijdelijke verhuizing in Amsterdam in het eerste 

kwartaal van het boekjaar 2017/2018 resulteren in het feit dat we een omzetverbetering hebben in het 

eerste kwartaal van het boekjaar 2018/2019. Echter zelfs wanneer we dat normaliseren dan doen we 

het beter dan vorig jaar. In ons ambitieuze budget liepen wij tot en met maart boven budget qua 

omzet, maar hebben wij in de maand april wat moeten inleveren. De operationele kosten zijn in lijn 

met de verwachtingen. Dit heeft tot gevolg dat The Society Shop over het eerste kwartaal van het 

boekjaar 2018/2019 een resultaat heeft behaald dat boven vorig jaar, maar iets onder budget ligt. De 

maand mei 2018 zijn we voortvarend van start gegaan waarbij we wel rekening houden met invloeden 

vanwege het warme weer. De concept jaarrekening 2017/2018 is inmiddels in potlood geschreven. 

Deze zal geen verrassingen bevatten en het resultaat ligt in lijn met hetgeen al eerder 

gecommuniceerd is. Wanneer de accountant gereed is zal de jaarrekening 2017/2018 beschikbaar 

gesteld worden. De resultaten van de afgelopen jaren zijn ook onze bankier niet ontgaan hetgeen 

heeft geresulteerd in een nieuwe overeenkomst met een faciliteit welke nog beter past bij de 

behoeften van The Society Shop, dus daar zijn wij zeer content mee! 

 

E-commerce binnen The Society Shop blijft in ontwikkeling. Naast de gerealiseerde omzetgroei wordt 

er in 2018 verder geïnvesteerd waarbij we de gerichte (online) marketingcampagnes verder zullen 

intensiveren. Daarnaast plukken wij de eerste vruchten van ons Order in Store systeem: mocht een 

artikel in een winkel niet beschikbaar zijn dan wordt dit via het online platform bij de klant thuis 

afgeleverd.  

 

Ondertussen is het samenstellen van spraakmakende collecties voor het najaar 2018 en zelfs al voor 

het voorjaar 2019 in volle gang. Verder worden de eerste ontwerpen gemaakt voor andere winkels die 

voor verbouwing in aanmerking komen. Tot ziens in één van onze winkels!   
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