NIEUWSBRIEF
OKTOBER 2020
SUBSIDIEREGELING RESTANTVOORRADEN VUURWERK (TSRV)
Vraag op tijd jouw subsidie aan voor jouw restvoorraden verboden vuurwerk. Dit kan tot en met
30 oktober 2020 - 12:00 uur via:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tijdelijke-subsidieregelingrestantvoorraden-vuurwerk-tsrv/aanvraagproces-tsrv
ACTUELE ONTWIKKELINGEN
Afgelopen weken hebben er binnen de overheid diversen overleggen plaatsgevonden inzake
vuurwerk, waaronder ook de bijeenkomst van de veiligheidsregio’s afgelopen week. In de
overleggen liggen vooralsnog alle scenario’s op tafel. Dit loopt werkelijk uiteen van een
vuurwerkverbod, inkorting naar 1 verkoopdag, uitbreiding naar 4 verkoopdagen, alleen online
verkoop etc. etc.
Gezien alle onzekerheid zoeken veel dealers contact met ons. Helaas kunnen wij op dit moment
ook nog geen duidelijkheid geven. Wij staan continu in contact met de overheid en doen er alles
aan om voor alle dealers een zo gunstig mogelijk resultaat te bereiken. Het coronavirus speelt
uiteraard ook een grote rol in alles en is helaas niet te sturen.
Wij begrijpen dat het moeilijk is, maar raden jullie aan rustig te blijven en af te wachten wat er
besloten wordt. Aankomende week komen de veiligheidsregio’s weer bijeen en wordt er in het
Algemeen Overleg van de Tweede Kamer over vuurwerk/oud en nieuw gesproken. Hopelijk is er
daarna meer duidelijkheid.
MEDIA
De aankomende periode zal naar verwachting ook de media zich steeds meer met vuurwerk gaan
bezighouden. En dat zal vast, zoals we inmiddels wel gewend zijn, voornamelijk negatief zijn.
Vergeet niet dat we de enorme negatieve mediastorm van afgelopen januari ook hebben overleefd;
we gaan er weer tegenaan. Laten we met z’n allen positief blijven en de strijd aangaan!
CORONAMAATREGELEN
Blijf in afwachting van meer duidelijkheid wel nadenken over de mogelijke coronamaatregelen die
jullie kunnen treffen en bereid alvast het een en ander voor!
AANMELDEN – AANGESLOTEN DEALERS
Wilt u zich als vuurwerkdealer aansluiten om zo verenigd met ons de strijd aan te gaan en te
profiteren van mogelijke juridische successen en daaruit voortvloeiende (financiële) afspraken?
Wij verwachten van elke winkel een donatie om zich aan te sluiten. Neem contact met ons op via
info@svnc.nl of 06-53256889 om aan te geven dat u zich wilt aansluiten en/of om meer te weten
te komen over de donatie.
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.
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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.
Wij staan voor u klaar!
STEUN ONS EN MELD UW WINKEL VANDAAG NOG AAN!
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