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UPDATE TEGEMOETKOMING 3 MILJOEN
Wij hebben nog steeds regelmatig contact met de overheid in verband met de uitwerking van de
regeling van 3 miljoen voor de voorraadcompensatie.
Zoals eerder aangegeven hebben wij als SVNC laten weten het niet eens te zijn met het
uitwerkingsvoorstel van het ministerie. Inmiddels hebben zij de uitwerking weer op enkele punten
aangepast en ons gevraagd opnieuw te reageren op het voorstel.
Wij houden jullie op de hoogte…
OVERHEID AANSPRAKELIJK STELLEN
Ondertussen raden wij elke dealer aan om zelf de overheid aansprakelijk te stellen voor de geleden
schade inzake de (voorgenomen) deelverboden. Stel de overheid in uw brief aansprakelijk voor
geleden schade ten aanzien van uw restvoorraad van de straks verboden artikelen en te maken
kosten daaromtrent (de tegemoetkoming van € 3 miljoen zal waarschijnlijk voor vele winkels niet
alle kosten dekken). Vermeld in dezelfde brief ook alvast dat u de overheid aansprakelijk stelt voor
omzetverlies en dat zij daarover begin 2021 (na vaststelling verkoopcijfers) opnieuw bericht
kunnen verwachten. SVNC kan u een voorbeeldbrief ter beschikking stellen. Indien u daar prijs op
stelt, ontvangen wij graag een mail (info@svnc.nl) met uw winkelgegevens. U ontvangt de
voorbeeldbrief vervolgens per mail van ons terug.
UPDATE AFSTEEKVERBODEN GEMEENTES
Veel gemeentes schuiven besluitvorming inzake een eventueel afsteekverbod door naar volgend
jaar, maar er zijn ook al weer enkele gemeentes die hebben aangeven dit toch nog voor het
zomerreces op de agenda te zetten. Blijf dus alert en zoek contact met ons als wij jullie kunnen
bijstaan.
CORONA
In aanvulling op ons eerdere advies alvast na te denken over mogelijkheden om de 1,5 meter
maatregel binnen uw vuurwerkwinkel toe te passen, lijkt het ons ook verstandig in overweging te
nemen mogelijk te werken met een extra overkapping/tent voor uw winkel om de
(bewegings)ruimte te vergoten. Zorg in elk geval dat u voorbereid bent!
ZWERFPLASTIC
De laatste jaren wordt de vuurwerkbranche ook steeds vaker in een kwaad daglicht gezet met het
oog op milieuvervuiling door onder andere plastic. Voornamelijk ook zwerfplastic dat bijvoorbeeld
achterblijft in de natuur na het afsteken van crackling balls. Omdat wij natuurlijk ook werken aan
verbetering van het imago voor onze branche willen wij jullie vragen na te denken over het
eventueel (extra) opnemen van een plasticvrij vuurwerkpakket/plasticvrije crackling balls in jullie
assortiment. Dat lijkt ons een mooie stap in bewustwording bij de consument en er is ongetwijfeld
een doelgroep die dit juist ook interessant vindt. En niet te vergeten, het zou ons imago ten goede
komen als wij hiermee kunnen laten zien ook mee te willen denken/werken!
AANMELDEN – AANGESLOTEN DEALERS
Wilt u zich ook aansluiten bij SVNC? Meld uw winkel dan aan via info@svnc.nl.
❖
❖
❖
❖

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;
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❖ 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.
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 een later stadium 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!
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