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VNV Actueel
Promoot de Hollandse Nieuwe
Het haringseizoen start dit jaar op woensdag 13 juni. Hét moment van het jaar waarin
u, de visspecialist, écht in de belangstelling staat. Maak gebruik van dit commerciële
moment en speel hier op in met de speciale haringacties!
Om een extra boost te geven aan het haringseizoen
en uw ambacht hebben wij verschillende acties
voor u ontwikkeld om in te zetten. Als u heeft
meegedaan aan de Keuring Haring Snijden, dan
hebben wij bijvoorbeeld een speciaal promotiepakket beschikbaar waarmee uw resultaten kunt
delen met uw klanten.

>> GAMBAMAATJES <<
SPECIALE GAMBA HARING

>> STRIPPENKAART <<
GOED VOOR MAAR LIEFST 10 KEER
GENIETEN VAN GAMBAMAATJES.
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Nationale keuring
haring snijden
Onze techniek,
beoordeeld met
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Vanaf 13 juni:

Heeft u niet aan de keuring meegedaan, maar wilt u
wel een actie rondom het haringseizoen? Neem
dan bijvoorbeeld contact op met de adviseurs van
Versplatform.
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JANSSTRAAT 31, 6811 GH ARNHEM
T: 026-3512224
E: ARNHEM@GAMBA.NL, W: WWW.GAMBA.NL
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Hollandse Nieuwe!

Kijk voor meer informatie of om te bestellen op:
www.visspecialisten.nl/haringsnijden of
www.versplatform.com

Geen gedoe meer met verzuim

Speciaal voor VNV-leden
VNV heeft samen met VNV Risk hard gewerkt om
leden een goede oplossing te bieden op het gebied
van verzuim. Die oplossing hebben we het VNV
ZorgPortaal genoemd.
Het VNV ZorgPortaal is een oplossing vanaf de
eerste tot de laatste ziektedag en dat tegen een
zeer scherpe premie. Oftewel, een verzuimverzekering gecombineerd met een arbodienst en uit te
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breiden met de verplichte WIA-verzekering vanuit
de cao. “Ik ben blij met het nieuwe ZorgPortaal”,
zegt Karel. “Het pakket sluit goed aan op de
wensen van onze leden en is afgestemd op de
eisen vanuit de cao”.
Pluspunten VNV ZorgPortaal
Naast de scherpe premie kent dit pakket een aantal
pluspunten ten opzichte van andere pakketten. Wil
je daar meer over weten?
Bel naar (030) 2848618 of mail naar
info@vnvzorgportaal.nl.
Voor meer informatie kun je ook de website
raadplegen; www.vnvzorgportaal.nl.
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VNV ZorgPortaal:

“Ongelofelijk hoeveel regels en wetten er de
laatste jaren zijn bijgekomen voor werkgevers
met personeel”, vertelt Karel van den Heuvel,
beleidsadviseur van VNV. “Je ziet gewoon door de
bomen het bos niet meer. Leden kloppen dan ook
regelmatig bij ons aan met vragen. Vooral als er
zieken zijn. En dat snappen wij heel goed.”
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Nationale Haringtest van start
Donderdag 31 mei sluit de aanmeldperiode van de eerste Nationale Haringtest en
vanaf 13 juni start de eerste ronde van de
Nationale Haringtest
Het vervolg van de Nationale Haringtest
Nu de inschrijfperiode bijna gesloten, is de organisatie achter de schermen gestart met het verwerken van alle aanmeldingen. De deelnemende
visspecialisten staan in de online stemtool op
www.nationaleharingtest.nl. Daar brengen consumenten vanaf 13 juni hun stem uit. Stemmers
beoordelen de haring van hun visspecialist op
smaak, uiterlijk en prijs-kwaliteit.
Zowel de hoeveelheid stemmen als het gemiddelde cijfer telt mee in deze ronde. De stemperiode
sluit 30 juni, waarna de top 6 per provincie bekend
gemaakt wordt. De top 6 per provincie zal bestaan
uit ondernemers met de meeste stemmen (3x) en
de beste gemiddelde beoordeling (3x).
Zij gaan dan door naar de volgende ronde waar in
samenwerking met een ISO-gecertiﬁceerd onderzoeksbureau een veel uitgebreidere enquête wordt
afgenomen. Ook hier is niet een vakjury, maar een
consumentenpanel aan zet. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat er door de gekozen testmethodiek voor alle ﬁnalisten een gelijk speelveld is. De
visspecialist met het hoogste gemiddelde cijfer
mag zichzelf provinciewinnaar van de Nationale
Haringtest noemen. De nieuwe Nationale Haringtest krijgt dus geen landelijke winnaar, maar 12
provinciale winnaars. Een bewuste keuze vanwege
de grote regionale smaakvoorkeuren en de verschillen in consumptiewijze.
Doel van de Nationale Haringtest
De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten
(VNV) en de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) zoeken met de eerste editie
van de Nationale Haringtest naar de lekkerste
Hollandse Nieuwe. Dit nieuwe gezamenlijke
initiatief sluit naadloos aan op de doelstelling van
beide organisaties om consumenten en visspecialisten nader tot elkaar te brengen.
De Nationale Haringtest is o.a. te volgen via:
NationaleHaringtest.nl en via facebook.com/
nationaleharingtest.

Feestelijk start haringseizoen

met Nationale Haring Race

Op initiatief van de VNV, CVAH, SVV en Vishandelsvereniging Sint Antonius wordt de eerste editie van
de Nationale Haring Race georganiseerd. Aanleiding
is de start van de verkoop van de Hollandse Nieuwe.
Op woensdag 13 juni zal de wedstrijd met klassieke
botters plaatsvinden op de randmeren bij Spakenburg. Tijdens de ‘Haringrace’ zullen verschillende
visspecialisten met hun klanten en andere geïnteresseerden de strijd aangaan.

Programma
9.00 tot 10.00 uur - Ontvangst met stevig schippersontbijt in het hartje Spakenburg
10.00 tot 11.00 uur - Palaver: loting en voorstellen
van de bemanningen
11.00 uur - Uittocht van de botters: inschepen en
vertrek naar de startlijn.
12.00 uur - Ankerstart Nationale Haring Race 2018
14.00 uur - Finish van race en opstellen voor de
haven
14.30 uur - Gezamenlijk intocht in de haven,
begeleid door gezang
15.00 uur - Ontvangst in het centrum van
Spakenburg
16.00 uur - Prijsuitreiking
17.00 uur - Start Groots Zeemans Buﬀet met
nieuwe haring
17.30 uur - Veiling vaatje Hollandse Nieuwe
Aansluitend is er een daverend Haringfeest in het
centrum van Spakenburg met muziek op diverse
podia.
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Verras je smaak
met Vis

VIS VAN DE MAAND JUNI

Agenda

Hoe eet jij hem vandaag?

Juni
Vis van de maand:
Haring

HARING

12 – Veiling eerste
vaatje Hollandse Nieuwe

Kijk voor meer informatie en recepten op:

amheidwww.verrasjesmaakmetvis.nl
duurza
GARANTIE
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13 – Start verkoop Hollandse Nieuwe
13 - Start Nationale Haringtest
VIS VAN DE MAAND JULI

Een echte zomervis

Juli
Vis van de maand:
Schol

VIS VAN DE MAAND AUGUSTUS

Een pareltje!

SCHOL
Kijk voor meer informatie en recepten op:

Augustus
Vis van de maand:
Mosselen

www.verrasjesmaakmetvis.nl

MOSSELEN

VIS VAN DE MAAND SEPTEMBER

Een uitgesproken
specialiteit

Kijk voor meer informatie en recepten op:

www.verrasjesmaakmetvis.nl

September
Vis van de maand:
Hollandse garnalen

Het door de VNV gelanceerde
consumentenplatform
“Verras je smaak met vis’
heeft weer nieuwe thema’s,
visrecepten, informatie over
de vis van de maand & tips.
Hiermee wordt de consument
steeds weer voorzien van
nieuwe handige informatie
en leuke weetjes over o.a. het vakmanschap van de
visspecialist.
Wijst u uw klanten al op deze bron van
visinspiratie?

www.verrasjesmaakmetvis.nl
HOLLANDSE
GARNALEN

f /verrasjesmaakmetvis

Kijk voor meer informatie en recepten op:

www.verrasjesmaakmetvis.nl
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De volgende uitgave van de VNV Actueel verschijnt omstreeks
24 september. Uw (redactionele) bijdragen kunt u uiterlijk op
vrijdag 10 augustus 2018 aanleveren via info@visspecialisten.nl.
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

