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Betreft: Kwartaalbericht The Society Shop B.V. periode 1 mei 2017 tot en met 31 juli 2017 

 

Conform de landelijke trend in de retail was het tweede kwartaal van ons boekjaar een periode vol 

uitdagingen. Met name de verbouwingen (van circa vijf weken) van Haarlem en Den Haag en de 

maand mei 2017 maakten het lastig ten opzichte van vorig jaar. Ondanks dat vele spelers vroeg 

begonnen met het geven van kortingen heeft The Society Shop ervoor gekozen de Sale periode te 

verkorten door deze later te beginnen. Op korte termijn leveren we hier wellicht iets aan omzet in maar 

op lange termijn bouwen we hiermee aan een stabiele toekomst.  

 

Ondertussen wordt er in het pand in Amsterdam hard doorgewerkt. De meeste grondwerkzaamheden 

zijn achter de rug en nu begint men weer met de wederopbouw. De opleverdatum is met twee 

maanden verschoven waardoor de nieuwe concept store naar verwachting eind februari 2018 zal 

openen. Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte. 

Ten opzichte van het budget is er gedurende het tweede kwartaal een kleine achterstand ontstaan, 

maar wij verwachten dat het najaar weer in te lopen. De maand augustus 2017 geeft wat dat aangaat 

al de goede voortekenen. Daar waar de operationele kosten in lijn liggen met de prognose, blijven we 

qua omzet wat achter, waarbij de tropische weersomstandigheden in de maand mei 2017 een 

belangrijke rol hebben gespeeld.  

De webshop ontwikkeld zich positief met een omzetgroei van 65%. In het tweede kwartaal heeft de 

verdere integratie tussen de kassa en de webshop gestalte gekregen. Momenteel wordt daar de 

laatste hand aan gelegd zodat vanaf 1 oktober de klant ook in de fysieke winkels kan kiezen om (een 

deel van) zijn aankopen thuisbezorgd te krijgen. Hiermee worden de nee-verkopen gereduceerd. 

De najaarscollectie is inmiddels verkrijgbaar in de winkels en wordt zeer positief ontvangen, we 

nodigen u dan ook van harte uit om deze zelf eens te komen bekijken. Alle ingrediënten voor een 

succesvol najaar zijn aanwezig! 
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