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DEALERAVOND
Allereerst hartelijk dank voor jullie positieve berichten en bedankjes naar aanleiding van onze
dealeravond. Goed om te vernemen dat jullie er echt iets aan gehad hebben. Zoals toegezegd is de
presentatie van die avond, inclusief ons juridische plan van aanpak, inmiddels ook beschikbaar.
Deze is hier te vinden op onze website.
NIEUW BESTUURSLID
Afgelopen week hebben wij definitief een nieuw lid aan het bestuur van SVNC kunnen toevoegen.
Wij heten Adrie van Herk van ABC vuurwerk Arkel en Vianen van harte welkom en kijken uit naar
een voortvarende samenwerking.
LEDEN RAAD VAN TOEZICHT
Voor de posities in de Raad van Toezicht hebben wij een aantal externe, onafhankelijke kandidaten
benaderd met kennis van zaken. Wij voeren op dit moment gesprekken en hopen hier binnenkort
meer over te kunnen vertellen.
INTERNETCONSULTATIE
Uiteraard hebben wij ook namens SVNC een reactie ingediend op de internetconsultatie. In de
bijlage treft u ter informatie ons bericht aan.
GESPREKKEN OVERHEID
De afgelopen periode hebben wij wekelijks gesprekken met het ministerie IenW. Uiteraard blijven
wij continu druk uitoefenen om de overheid te bewegen de voorgenomen deelverboden alsnog in te
trekken. En anders in elk geval de ingangsdatum van de voorgenomen deelverboden op te
schuiven naar volgend jaar, zodat de restvoorraden gewoon nog verkocht kunnen worden. En
natuurlijk benadrukken wij dat de financiële gevolgen door de coronacrisis voor veel
vuurwerkbedrijven, veelal ook seizoenbedrijven, extra zwaar zijn.
GESPREKKEN GEMEENTES
Ook zijn wij in gesprek over voorgenomen vuurwerkvrije gemeentes. Bij sommige gemeentes
liggen de overleggen door de coronacrisis stil, maar bij een aantal gemeentes gaan de gesprekken
gewoon door. We moeten hier alert op blijven inspelen en ook onze kansen blijven pakken in de
ambtelijke voortrajecten.
AANMELDEN – AANGESLOTEN DEALERS
Op basis van alle reacties en de reeds ontvangen aanmeldingen hebben wij inmiddels een definitief
bedrag vastgesteld voor de financiële bijdrage per winkel en de voordelen op een rij gezet.
Uw winkelnaam wordt als aangesloten dealer vermeld op de website;
U kunt zich beschikbaar stellen als provincie-adviseur;
Via uw provincie-adviseur kunt u uw mening, visie, tips en ideeën met SVNC delen;
Via nieuwsbrieven informeren wij u regelmatig over de activiteiten van de stichting;
U krijgt toegang tot het afgeschermde dealerportaal op de website van SVNC, waar diverse
extra, juridische informatie beschikbaar wordt gesteld en updates worden gegeven over de
juridische trajecten;
❖ SVNC en haar advocaten behartigen actief de belangen van aangesloten (betalende) dealers in
de juridische strijd.
❖
❖
❖
❖
❖
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Na uw aanmelding ontvangt u de aansluitovereenkomst. Na uw akkoord op de overeenkomst
ontvangt u een factuur. De financiële bijdrage per winkel bedraagt € 1.000 exclusief btw
(aftrekbare lasten).
Met het oog op de aanvangskosten ontvangen wij bij voorkeur een volledige betaling bij
aanmelding. In overleg is € 500 bij start en € 500 in oktober 2020 bespreekbaar.
AANMELDEN - NIEUWSBRIEF
Wilt u zich ondanks de geringe bijdrage voor alle (juridische) kosten toch niet als dealer aansluiten
bij SVNC, maar wilt u wel graag zo nu en dan op de hoogte gehouden worden van de activiteiten
van de stichting? Laat dit dan weten via info@svnc.nl. Wij registreren uw winkel als
belangstellende en sturen u enkele keren per jaar een algemene update.
CONTACT
Wij onderhouden graag persoonlijk contact met de dealers en zijn dan ook goed bereikbaar, zowel
via info@svnc.nl als telefonisch via 06 53 25 68 89.
Neem gerust contact met ons op als u nog vragen heeft over SVNC of ons plan van aanpak en
zeker ook als uw gemeente voornemens is een afsteekverbod in te voeren of als u problemen
heeft/verwacht met het intrekken van uw verkoopvergunning etc.
Wij staan voor u klaar!
STEUN ONS EN MELD UW WINKEL VANDAAG NOG AAN!

SVNC | Oud Eemnesserweg 13 | 3755 MR | Eemnes | 06 53 25 68 89 | info@svnc.nl | www.svnc.nl

