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VIS VAN DE MAAND JANUARI

Agenda

De smaakmaker
onder de vis

Januari
Vis van de maand:
Wijting

WIJTING

Februari
Vis van de maand:
Kabeljauw

Kijk voor meer informatie en recepten op:
VIS VAN DE MAAND
FEBRUARI
eidwww.verrasjesmaakmetvis.nl
duurzaamh
ANTIE

GAR

Vers uit de Noordzee
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Maart
Vis van de maand:
Heek
19 - Vispiratiedag
+ VIP 2018
20 - VIP 2018

KABELJAUW
Kijk voor
meerVAN
informatie
en recepten
op:
VIS
DE
MAAND
MAART
aamheidwww.verrasjesmaakmetvis.nl
duurz
GARANTIE
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Heeft u een
voedselveiligheidsplan?

Voor echte lekkerbekken!

Sinds 1995 moet elk bedrijf dat levensmiddelen bereidt
of verhandelt een voedselveiligheidsplan hebben, dat
is gebaseerd op HACCP. De overheid geeft bedrijven de
mogelijkheid om zelf een HACCP-plan op te stellen,
maar zij kunnen ook gebruik maken van een door de
branche opgestelde en oﬃcieel erkende hygiënecode.
Of u nu een haringkar, een marktkraam, een verkoopwagen of een winkel heeft, u moet voldoen aan de hygiëneregelgeving. U kunt daarom gecontroleerd worden op
het naleven van de code. Deze controles worden uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
(de oude Keuringsdienst van Waren).

Wim Jonk
benoemd tot erelid
van de VNV

30-10-17 22:39

De hygiënecode voor de visdetailhandel wordt gratis
ter beschikking gesteld aan de leden van de VNV
(niet-leden worden in de gelegenheid gesteld om deze
tegen een redelijk bedrag aan te kopen). Voor advies of
opmerkingen aangaande de hygiënecode kunt u terecht
op www.visspecialisten.nl/hygiënecode.

HEEK
Kijk voor meer informatie en recepten op:

aamheidwww.verrasjesmaakmetvis.nl
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Vispiratiedag 2018 weer op VIP!
Noteer alvast in uw agenda: maandag 19 maart

Colofon
VNV Actueel – 2018 – Nummer 1
Redactie:
Sjaak Vriens
Vormgeving:
Studio Versplatform
De volgende uitgave van de VNV Actueel verschijnt omstreeks
5 maart 2018. Uw (redactionele) bijdragen kunt u uiterlijk op
vrijdag 26 januari 2018 aanleveren via info@visspecialisten.nl.
Vereniging van Nederlandse Visspecialisten
Secretariaat
Fokkerstraat 2, 3833 LD Leusden
Tel: 033 – 495 30 96, Fax: 033 – 494 74 27
Email: info@visspecialisten.nl
Website: www.visspecialisten.nl
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Like ons op Facebook via www.facebook.com/visspecialist
Volg ons op Twitter via @nlvisspecialist
* Schrijf u in op de digitale nieuwsbrief via
www.visspecialisten.nl/nieuwsbrief
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VNV Actueel
Uw VNV in 2018

Jaarplan voor 2018
gepresenteerd
Op maandag 6 november 2017 vond de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging
van Nederlandse Visspecialisten plaats. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering werd er
teruggeblikt op het afgelopen jaar en vooruitgeblikt op wat er allemaal komen gaat!
Succesvol jaar
Het jaar 2017 gaat de boeken in als een succesvol
jaar vol nieuwe ontwikkelingen. Zo was er een record
aantal deelnemers voor de Nationale Keuring Haring
Snijden (tijdens de Vispiratiedagen). Ook de nieuwe
ontwikkelingen, introductie van de Kibbeling Cup en
de lancering van het nieuwe consumentenplatform
“verras je smaak met vis”, werden enthousiast
ontvangen door zowel de visspecialisten als de
consumenten!
Het enthousiasme van een ieder geeft veel inspiratie
om het nieuwe jaar in te gaan! Voor 2018 zijn er een
aantal belangrijke speerpunten vastgesteld. Onderstaand alvast een klein tipje van de sluier:
Ambassadeurs blijven het land in gaan
Vanwege de vele positieve reacties vorig jaar, zullen
ook in 2018 de bestuursleden – VNV ambassadeurs –
actief visspecialisten opzoeken. Op deze manier wil
de VNV een nog beter beeld van de wensen en
knelpunten van visspecialisten krijgen en toelichten
wat zij als brancheorganisatie voor ondernemers kan
betekenen.
Herhalen succesvolle evenementen
Ook dit jaar keert de Nationale Keuring Haring
Snijden terug op de kalender en is het doel om het
succes van vorig jaar te overtreﬀen. Door de kennis
over te brengen en de techniek te beoordelen geeft
dit u, als ondernemer, volop mogelijkheden om uw
vakmanschap lokaal te promoten.
Zoals het er nu naar uitziet zal de volgende editie
van de Kibbeling Cup plaatsvinden in 2019.

Nieuwe campagne om ambacht van visspecialist
te promoten
Samen met de Centrale Vereniging voor de Ambulante
Handel (CVAH) zijn de krachten gebundeld bij het
initiëren van een “nieuwe haringtest”. Achter de
schermen waren de CVAH en de VNV al enige tijd
bezig met dit plan. De recente commotie rondom de
AD haringtest heeft de uitrol in een stroomversnelling
gebracht.
Momenteel zetten VNV en CVAH de laatste puntjes
op de spreekwoordelijke “i”. Uitgangspunt is dat net
zoals bij de Kibbeling Cup de consument hier weer
actief bij betrokken wordt. Hierdoor wordt het
ambacht van de visspecialist weer onder een breed
publiek gepromoot en krijg de visspecialist waardevolle feedback. Die feedback kan gebruikt worden
om het product en dienstverlening verder te
verbeteren.
Verder ontwikkelen van het
consumentenplatform
Steeds meer visspecialisten maken gebruik van de
mogelijkheid om zich te proﬁleren op dit platform.
Ook weten steeds meer consumenten het platform
te vinden om zicht te oriënteren op vis en de
specialist(en) in zijn/haar omgeving. In 2018 zal hét
nieuwe online consumentenplatform verder ontwikkeld worden en verder gevuld worden met content.
Nieuwe artikelen, aansprekende ﬁlmpjes omtrent
vis(bereiding) zullen bijdragen aan een nog completer en inspirerend platform.

Noteert u alvast
in uw agenda?
Maandag 19 maart vindt de Vispiratiedag tijdens VIP 2018 plaats.
Op 19 & 20 maart 2018 is de vierde
editie van het Vers Inspiratie Platform
(VIP). Op de maandag van het VIP vindt
weer de Vispiratiedag plaats. Een unieke
dag voor alle visspecialisten in Nederland vol noviteiten, proeverijen en
workshops. Een speciaal vispiratieplein
zorgt ervoor dat u volop geïnspireerd
wordt op het gebied van vis. Daarnaast
vinden op deze dag weer de jaarlijkse
haringsnij keuringen plaats. Meer informatie: www.versinspiratieplatform.nl

ACTUEEL

Wim Jonk benoemd
tot erelid van de VNV
Afscheid na 17 jaar bestuurslid
Tijdens de afgelopen ledenvergadering heeft secretaris
Wim Jonk afscheid genomen van zijn bestuursfunctie in
het VNV-bestuur. Na 17 jaar (waarvan de laatste jaren
als secretaris) in het bestuur te hebben gezeten zal hij
zijn tijd gaan gebruiken om zich op andere zaken te
focussen. Als dank voor zijn jarenlange inzet werd hij
tijdens de vergadering benoemd tot
erelid van de VNV.
Bestuurslid Adriaan van Moort zal zijn functie als
secretaris overnemen.

‘Verras je
smaak met vis’
Advertorial

Fijne samenwerking met
MAIN Energie biedt voordelen
“Wij hebben als Spakenburgs familiebedrijf de Ru-Vis visspeciaalzaak in
Leusden en twee marktwagens. Gemiddeld zijn daar zo’n zestien man
werkzaam, in de nieuwe haringtijd vaak het dubbele. Elke ochtend
vertrekken we vanuit ons bedrijfspand in Spakenburg – daar zijn de
koel- en vriesruimten en staan de wagens. De winkel in Leusden is 90m2
met koeltoonbanken, koelcellen en airconditioning. We hebben eveneens een cateringtak die in heel Nederland van klein tot groot opereert.
Daarmee leveren we ook relatiegeschenken met vis. Toen ik tien jaar
geleden in gesprek raakte met MAIN Energie, zag ik snel de voordelen in
van zakendoen met MAIN. Zo bleek dat ik al mijn aansluitingen op één
begrijpelijke factuur kon krijgen. Kijk, dat maakt je leven makkelijker.
Verder kijkt MAIN Energie naar ons verbruik, neemt ruim voor de contracten aﬂopen contact met ons op en doet dat al tien jaar uitstekend. Zowel
voor ons bedrijfspand in Spakenburg als voor de winkel in Leusden.
De jonge generatie in de winkel heeft meer
oog dan ik voor slimme techniek en maakt
dankbaar gebruik van de innovatieve MAINpoort app. Daarmee hebben wij 24/7 inzicht
en grip op ons verbruik en voorkomen
daarmee onnodig energieverbruik.

Hét platform voor de
consument
Vorig jaar is het nieuwe
consumenten platform ‘Verras
je smaak met
vis’ ontwikkeld. Via
dit online
platform
worden de
visspecialist
en de consument samengebracht. Visspecialisten kunnen
zich hier proﬁleren en de consumenten
kunnen zich oriënteren op vis en
de specialisten in zijn omgeving.
Als VNV-lid wordt u hier gratis en
standaard in vermeld! Ook niet
VNV-leden kunnen zich aanmelden voor vermelding, zij betalen
dan eenmalig €100,-

Ruud van Diermen, eigenaar Ru-Vis.
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