Jaargang
Jaargang 7 | 2019 | Nieuwsbrief
1

7 – 2019 -ACTUEEL
Nieuwsbrief 1

ACTUEEL
Presentatie jaarplan VNV
Vooruitblik op wat
komen gaat in 2019

Namensur
tu
het bes NV:
V
van de
d
Een goe vol
es
en succ 9!
201
Diverse evenementen in 2019
Noteer alvast in uw agenda!

ACTUEEL

Jaargang 7 | 2019 | Nieuwsbrief 1

VNV Actueel
Uw VNV in 2019

Jaarplan voor 2019 gepresenteerd
Op maandag 5 november 2018 vond de jaarlijkse ledenvergadering van de Vereniging
van Nederlandse Visspecialisten plaats. Een mooi moment om terug te blikken op het
afgelopen jaar en vooruit te kijken op wat er allemaal komen gaat!
2018: het vakmanschap onder de aandacht
Het jaar 2018 is omgevlogen en kende vanuit het
oogpunt van de VNV weer een aantal bijzondere
momenten. Eén van de speerpunten van de VNV is
om het vakmanschap van de visspecialisten te promoten. Met een record aantal deelnemers aan de
keuring “Haring Snijden” hebben veel visspecialisten
gebruik gemaakt van de promotionele kansen om
hun vakmanschap te promoten. Ook de Nationale
Haringtest, een gemeenschappelijk initiatief van de
VNV en CVAH, hebben veel visspecialisten aangegrepen om hun winkel, product en vakmanschap
onder de aandacht te brengen bij de consument.
Naast reeds genoemde evenementen introduceerde
de VNV ook de bedrijfsadviseur (speciaal voor de
visdetaillist), zijn de websites (visspecialisten.nl,
mijn.visstartpunt.nl en verrasjesmaakmetvis.nl
voorzien van een nieuwe look & feel en werd het
promotiepakket uitgebreid met handige recept
video’s van het recept van de maand.

Mijn.visstartpunt.nl blijft dé plek
Mijn.visstartpunt.nl zal verder ontwikkeld/aangevuld worden met handige informatie. Het blijft dé
plek om u te laten ondersteunen op het gebied van
een goede bedrijfsvoering, onder andere op het
gebied van reclamevoering, bedrijfsvoering en personeelsbeleid door middel van de hygiënecode,
cao, arbocatalogus en meer. Ook de onlangs geüpdate RI&E en de Arbocatalogus treft u hier aan en
worden steeds meer een hulpmiddel om niet alleen
aan de wet te voldoen, maar meer nog de bedrijfsvoering te verbeteren voor alle medewerkers.
Herhalen succesvolle evenementen
Voor 2019 staan er weer diverse evenementen op
het programma; het VIP-event in april, de Nationale

2019: Druk jaar met nieuwe mogelijkheden!
Het enthousiasme van een ieder geeft veel inspiratie
om het nieuwe jaar in te gaan! In 2019 wil de VNV de
ingeslagen weg continueren en waar mogelijk zaken
optimaliseren. Graag geven we u alvast een korte
vooruitblik:

Noteert u alvast in uw agenda?
April:

1 en 2 april

Vers Inspiratie Platform

Houten

Juni:

12 juni

Nationale Haringdag

Bunschoten-Spakenburg

			
Start verkoop Hollandse Nieuwe
en Nationale Haringcampagne
Oktober: 7 oktober
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Spakenburgse Visbeurs

Bunschoten-Spakenburg
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Haringcampagne in juni en in oktober de Visbeurs
in Bunshcoten-Spakenburg.
De jubileumeditie van het Vers Inspiratie Platform
(VIP-Event) is gericht op ondernemers, medewerkers en studenten in de versbranche en wordt qua
opzet groter dan ooit tevoren. Naast de traditionele
organiserende partijen Vereniging van Keurslagers,
Versplatform en Vereniging voor Nederlandse Visspecialisten (VNV), gaat in 2019 ook de Centrale
Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH)
participeren.
Naast de inspiratie
die de talloze exposanten bieden,
vormt kennisoverdracht een belangrijk onderdeel van
het VIP Event 2019.
Er worden workshops
georganiseerd, demonstraties gegeven en ook thema’s als duurzaamheid,
verkoopvaardigheid en toekomstbestendigheid van
verswinkels worden belicht.
De start van de verkoop van de Hollandse Nieuwe
(juni) gaat ook in 2019 weer samen met de Nationale
Haringcampagne. De Nationale Haringrace en Nationale Haringdag in Spakenburg krijgen een 2e editie
en ook de Nationale Haringtest en het Nationale
Haringonderzoek krijgen een vervolg. De exacte invulling van de Nationale Haringcampagne volgt in
de eerste maanden van 2019.
Op maandag 7 oktober staat de 14e editie van de
Spakenburgse Visbeurs op de agenda. Een dag waarop
nieuwsgierige vakgenoten getrakteerd worden op
het lekkerste en nieuwste uit de branche.
Duurzaamheid hoog op de agenda
In de wetenschap dat de consument steeds bewuster
koopt gaat duurzaamheid ook een steeds belang
rijkere rol spelen in onze branche. Van het stimuleren
van duurzame visconsumptie tot de inkoop van de
vis, kruiden, olie voor de frituur etc. Ook de vraag
naar “bewustere” verpakking zal naar verwachting
toenemen. In 2019 zal dit een vervolg krijgen en
wordt bekeken hoe dit onderwerp nog beter benut
kan worden door visspecialisten.

Geef u ondernemerschap
een boost in 2019
Groeiprogramma voor de visbranche
De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten
(VNV) wil het ondernemerschap binnen de vis
branche stimuleren en een ‘boost’ geven. Door het
zogeheten ‘groeiprogramma’ te ondersteunen van
Versplatform helpen zij u het nóg beter te doen. Zij
kunnen uw sparringpartner zijn en dagen u uit in
uw ondernemerschap.
Alle sessies tijdens het programma zijn op de
praktijk gericht, zodat u er meteen iets aan heeft
én er mee aan de slag kunt. Geen uitgebreide
lesboeken maar stimulerende, leuke en interactieve
sessies en opdrachten. Zo wordt u geholpen om
de uitdagingen van het ondernemerschap het
hoofd te bieden.
Meer informatie?
www.visspecialisten.nl/groeiprogramma

Maakt u al gebruik van
de receptfilmpjes?
Handige en smaakvolle receptvideo’s
op www.verrasjesmaakmetvis.nl
Voor de komende maanden zijn nieuwe en handige
receptvideo’s van het recept van de maand beschik
baar als aanvulling op het promotiepakket.
Wist u dat u deze filmpjes ook kunt plaatsen op uw
website als aanvulling op de content van de vis van
de maand? Of plaats het kortere filmpje met een
‘sneak preview’ op social media en/of uw instore
schermen!
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Heeft u al
ingelogd op

VIS VAN DE MAAND JANUARI

Agenda

Eindeloos variëren

mijn.visstartpunt.nl?

Januari
Vis van de maand:
Gamba’s

GAMBA’S
Februari
Vis van de maand:
Kabeljauw / Skrei

VIS VAN DE MAAND FEBRUARI

Noorse winterkabeljauw

Kijk voor meer informatie en recepten op:

www.verrasjesmaakmetvis.nl

Maart
Vis van de maand:
Makreel

KABELJAUW/
SKREI
VIS VAN DE MAAND MAART

Het is dé plek voor visspecialisten om u te laten
ondersteunen. Hier haalt u bijvoorbeeld actuele
branche-informatie op, leest u het laatste nieuws
en vindt u informatie over bijvoorbeeld de
cao en Hygiënecode. Alle leden hebben in de
afgelopen periode een mail ontvangen met een
inlogcode. Heeft u geen mail ontvangen? Neem
dan contact op via info@visspecialsiten.nl

Kijk voor meer informatie en recepten op:

www.verrasjesmaakmetvis.nl

Vet lekker en gezond!

MAKREEL
Kijk voor meer informatie en recepten op:

www.verrasjesmaakmetvis.nl
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De volgende uitgave van de VNV Actueel verschijnt omstreeks
4 maart 2019. Uw (redactionele) bijdragen kunt u uiterlijk op
vrijdag 25 januari 2019 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

