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Beste Nieuwsbrieflezer,

Het behoeft vandaag geen enkele toelichting; we zijn in een periode van onwaarschijnlijke

onvoorspelbaarheid beland. 

Om te beginnen wil ik u namens het VV&A bestuur met dit bericht een extra hart onder de riem

steken. Ik wens iedereen toe dat het virus uw organisatie niet zal besmetten. Dat het onder

controle komt en zo min mogelijk mensen zal raken. En dat er zo spoedig mogelijk weer een

gezonde samenleving zal ontstaan. 

Tot dat moment mag u erop vertrouwen dat wij er, als VV&A bestuur, met man en macht aan

werken om mee te waken over uw bedrijfsbelang. 

Wij staan in directe open dialoog met de toezichthouders. Wij hebben speciaal aandacht

gevraagd voor het feit dat MKB ondernemingen -door mogelijke besmetting- in hun operationele

bedrijfsvoering onder druk kunnen komen te staan. Ook het organiseren van kinderopvang, in

combinatie met het operationeel houden van het bedrijf, hebben wij aangemerkt als risicovol.

Het feit dat de overheid 'effectenverkeer' aangemerkt heeft als vitaal proces voor de

samenleving in de door haar opgestelde lijst van cruciale beroepen en vitale processen,

hebben wij bij de AFM en DNB onder de aandacht gebracht. 

 

https://vvena.nl/mailster/6827/cde87b843c8e02b783d9397869e55cc5/aHR0cHM6Ly92dmVuYS5ubC9uZXdzbGV0dGVyL3Z2YS11cGRhdGUtb3Zlci1jb3JvbmF2aXJ1cy1jb3ZpZC0xOS8
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https://vvena.nl/mailster/6827/cde87b843c8e02b783d9397869e55cc5/aHR0cHM6Ly93d3cucmlqa3NvdmVyaGVpZC5ubC9vbmRlcndlcnBlbi9jb3JvbmF2aXJ1cy1jb3ZpZC0xOS9jcnVjaWFsZS1iZXJvZXBzZ3JvZXBlbg
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Ook hebben wij expliciet gevraagd om op korte termijn geen marktonderzoeken uit te gaan

zetten of uitvragen in de branche te gaan doen. We hebben aangegeven dat de ondernemingen

juist nu de focus volledig moeten kunnen hebben op het ondernemen in de snel veranderende

onzekere samenleving. In het belang van al onze klanten.

Onze ledenbijeenkomst hebben wij, zoals bekend, uit moeten stellen, maar wij nodigen u van

harte uit om signalen, vragen en verzoeken met ons te delen. Dit mag natuurlijk

geanonimiseerd naar secretariaat@vvena.nl. Vanzelfsprekend kunt u ook persoonlijk bellen of

mailen met mij of met één van mijn collega bestuursleden. 

We wensen u sterkte toe en we staan klaar om u te ondersteunen waar we dat zouden kunnen.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de VV&A,

Theo Andringa

Voorzitter
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