Genomineerden Beste Schoenmakerij van Nederland 2016 zijn bekend!
Vrijdag 26 februari 2016 zijn de vier genomineerden voor de Beste Schoenmakerij van Nederland
bekend gemaakt. De definitieve winnaar wordt bekend gemaakt op 10 april 2016 tijdens het
Schoenmakersdiner bij Van der Valk te Vianen.
De wedstrijd "De Beste schoenmakerij van Nederland" is een initiatief van de Nederlandse
Schoenmakers Vereniging.
Er werden hoge eisen gesteld aan de deelnemers. De deelname aan de Vakwedstrijd voor de
Schoenmakerij in de hoogste categorie was een verplicht onderdeel. Daarnaast moesten de
deelnemers hun bedrijf presenteren en omschrijven waarom zij de Beste Schoenmakerij van
Nederland zouden moeten worden. De presentatie moest foto’s bevatten van hun bedrijf aan de
binnen en buitenkant. En foto’s van hun vakwerk en reclameactiviteiten.
Onderdeel van de verkiezing was tevens een onaangekondigd bezoek van de jury aan het bedrijf
waarbij er gelet werd op:
•
•
•
•
•
•
•

Inrichting en assortiment
Het interieur- en exterieur van de zaak
Uitstraling van de ondernemer en zijn personeel
De kwaliteit van de dagelijkse reparatie
Reclameactiviteiten in de zaak
Onderhoud van de machine
Werken volgens de praktijkrichtlijnen van het VASt-traject. Gezond en veilig werken in de
schoenmakerij.

De Genomineerden
De genomineerden zijn stuk voor stuk bijzondere bedrijven op diverse locaties waarbij zowel het
vakwerk in de zaak als de ingezonden bijdrage aan de vakwedstrijd van een hoog niveau zijn. Zij
liggen verspreid over het hele land.
De genomineerden zijn:
•

Knaap Hakkenbar & Sleutelservice uit Lelystad

•

Schoen- & Sleutelmakerij Terwijde uit Utrecht

•

Mima Schoenmakerij uit Schijndel

•

Schoenmakerij J.P. Versteeg uit Utrecht

Het secretariaat van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging zal op dinsdag 1 maart 2016
een felicitatieronde langs de genomineerde bedrijven maken. De genomineerden zullen in de
bloemen worden gezet en persoonlijk worden gefeliciteerd in hun eigen bedrijf.
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie over de wedstrijd, foto’s van de genomineerden en evt. het tijdstip van de
felicitatie op 1 maart 2016. Nederlandse Schoenmakers Vereniging Tel. 0226-423685
info@schoenmaker.nl Margret Hoekenga-Idema, secretaris.
Voor meer informatie over de verkiezing: www.besteschoenmakerij.nl
Voor meer informatie over de Nederlandse Schoenmakers Vereniging zelf: www.schoenmaker.nl.

