INFORMATIE
BROCHURE
VIMAGRO

Adresgegevens
Reitseplein 8
5037 AA TILBURG
Postbus 4076
5004 JB TILBURG
Tel: 013 – 594 45 30
KvK: 40481971
E-mail: vmg@wispa.nl

Secretariaat
Mr. Charlotte H. Soons, secretaris
Barbra Poppelaars, secretariaat

WAT DOET VIMAGRO VOOR U?
Waarom is het lidmaatschap direct lonend voor elke importeur, exporteur, agent en
groothandelaar van schoeisel, die uit is op continuïteit van zijn onderneming? Het doel is het
behartigen van de belangen van de leden in de ruimste zin van het woord.

ACTIVITEITEN VIMAGRO
Tot de allerbelangrijkste VIMAGRO-activiteiten behoren:



Gezamenlijke verkoop- en betalingsvoorwaarden, opgesteld met de Federatie
Nederlandse Lederwaren- en Schoenfabrikanten in samenwerking met InRetail en de
Vereniging van Commerciële organisaties in de Schoenenbranche (VCO);





Bedrijfs-, personeels- of juridisch advies op maat tegen een gereduceerd tarief of gratis;



Organiseren van ledenvergaderingen. Op de ledenvergaderingen worden onderwerpen

Digitale nieuwsbrieven. Uiteraard afgestemd op uw wensen en behoeften.
Modelagentuurovereenkomsten in verschillende talen;
besproken die de sector aangaan. Het is verder een prima gelegenheid om vakgenoten
te ontmoeten;




Informele uitwisseling van dubieuze debiteuren op de ledenvergaderingen;
Contacten onderhouden met brancheorganisaties.

VIMAGRO is namens de leden gesprekspartner van detailhandelsorganisaties,
inkoopverenigingen, Centrum voor Accessoires, Schoenen en Tassen (CAST), etc.
Uitwisseling van informatie over debiteuren en nieuwe afnemers gebeurt tussen de leden
onderling en komt bovendien elke ledenvergadering (2x per jaar) ter tafel.
KRACHTIGE BELANGENBEHARTIGING
Bedrijven hebben vaak behoefte aan krachtige, gezamenlijke belangenbehartiging. In deze
hectische tijd kan immers geen enkele agent/importeur/exporteur/groothandelaar op eigen
houtje alles bijbenen in het vak.
Denkt u alleen maar eens aan de internationale regelgeving en aan de veranderingen die de
herziene (sociale) wetgeving met zich meebrengt. Om te overleven is op de hoogte blijven
een absolute ‘must’.
En alleen door bundeling van krachten kan een vuist worden gemaakt tegen alle denkbare
bedreigingen.
GOED GEÏNFORMEERD IN EEN VERENIGD EUROPA
Snel en nauwkeurig op de hoogte blijven van nieuwe regels en wetten, maar ook vóórdien al
meepraten met onder andere de nationale overheid en ‘Brussel’ om niet alleen maar met
voldongen feiten geconfronteerd te worden. Deze ambitieuze doelstelling wordt mede door
het collectieve lidmaatschap van paraplu-organisaties, te weten het Nederlands Verbond van
de Groothandel (NVG) (www.nvg.nl) en het Verbond van Nederlandse Tussenpersonen
(VNT) (www.vnt.nl), gerealiseerd.
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NATIONALE EN INTERNATIONALE CONTACTEN
Via het collectieve lidmaatschap van beide invloedrijke, overkoepelende organisaties is de
VIMAGRO actief gesprekpartner van de nationale overheid en van ‘Brussel’. Daarnaast zijn
er nuttige contacten met gelijksoortige verenigingen in het buitenland.
Individuele bedrijven kunnen desgewenst juridische bijstand en professioneel advies
ontvangen.

HET BESTUUR
Het bestuur bestaat uit:


Hilko Hooijer (Hooijer Groep), voorzitter



Maurice Bovée (MAG Creative Footwear), bestuurslid



Marcel Koppen (Adanti Nederland B.V), bestuurslid



Rutger Muller (Frans Muller Benelux B.V.), bestuurslid



mr. Charlotte H. Soons (Wissenraet Van Spaendonck Tilburg BV),
secretaris/penningmeester

LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap van Vimagro bedraagt € 500,- (excl. BTW) per jaar.
Wat biedt Vimagro u hiervoor:


Bedrijfs-, personeels- of juridisch advies op maat tegeneen gereduceerd tarief of gratis.



Middels digitale nieuwsbrieven en een overzichtelijke website informeren en inspireren
wij u. Uiteraard afgestemd op uw wensen en behoeften.



Gezamenlijke verkoop- en betalingsvoorwaarden.



Modelagentuurcontracten in verschillende talen.



2x per jaar een Algemene Ledenvergadering.



Lidmaatschap van VNHI.



Informele uitwisseling over debiteuren en nieuwe afnemers

Via Vimagro kan men collectief lid worden van NVG. NVG is het Nederlands Verbond voor
de Groothandel.
Lid zijn van het NVG betekent onderdeel uitmaken van gezamenlijke belangenbehartiging
namens uw sector en ondersteund worden bij het vinden van oplossingen voor
branchespecifieke vragen. Daarnaast biedt het lidmaatschap aanvullende voordelen voor uw
bedrijfsvoering. Het NVG is aangesloten bij VNO/NCW en lid van Eurocommerce. Via het
CIEB, het Nederlands Centrum voor Handelsbevordering en de intensieve contacten met de
verschillende departementen kan de NVG bij import- en exportproblemen de belangen van
de groothandel optimaal behartigen.
De leden kunnen gebruik maken van NVG-faciliteiten voor de meer commerciële aspecten
van de bedrijfsvoering. Hiervoor werkt het NVG samen met diverse partners op het gebied
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van verzekeringen en financiering, bedrijfsovername en –opvolging en personeel &
organisatie.
Tevens biedt het NVG collectieve kortingen aan bij partijen als Buma/Stemra, Sena en TNT
Express.
Meer voordelen treft u aan op:http://www.groothandel.nl/leden/voordelen-lidmaatschap-nvg
De contributie 2016 bedraagt € 85,- (excl. BTW).
Wanneer u belangstelling heeft voor het lidmaatschap NVG, kunt u dit aan te geven bij uw
aanmelding.


VNHI

Het Verbond van Nederlandse Handelsagenten en Importeurs (VNHI) is de grootste
brancheorganisatie die de belangen behartigt van de Nederlandse tussenpersonen,
handelsagenten, importeurs en distributeurs. Individuele handelsondernemingen en
branchegroeperingen worden gebundeld tot één krachtige organisatie.
Leden van Vimagro zijn automatisch ook lid van de VNHI.
Meer voordelen treft u aan op www.vnhi.nl
Contacten Vimagro:


Inkooporganisatie



Aanverwante brancheorganisaties zowel nationaal als internationaal



Collega’s in EU-landen



Gesprekspartner van onder andere detailhandel, inkoopverenigingen en Centrum
Accessoires, Schoenen en Tassen (C.A.S.T.)



Inretail

BELANGRIJKE ADRESSEN
NVG (Nederlands Verbond van de Groothandel te Den Haag)
Tel.: 070-34 907 50
info@nvg.nl
www.nvg.nl
VNHI (Verbond van Nederlandse Handelsagenten en Importeurs te Amsterdam)
Tel: 020-305 77 32
info@vnt.org
www.vnhi.nl
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AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP VIMAGRO
Naam bedrijf

: …………………………………………………………..

Bezoekadres

:…………………………………………………………..

Postcode

:…………………………………………………………..

Plaats

:…………………………………………………………..

Postadres

:…………………………………………………………..

Postcode

:…………………………………………………………..

Plaats

: ………………..………………………..………………..

Telefoon

:………………………..................................................

E-mailadres bedrijf

: …………………………………………………………..

Website

: …………………………………………………………..

Rechtsvorm

:………………………………………..………………….

Contactpersoon

:………………………………….….…………………….

E-mailadres contactpersoon: ………………………………….……………………..

Uw bedrijf functioneert als * :
O Agent
O Groothandel
O Importeur
O Exporteur
* Meerdere antwoorden mogelijk

Uw aanbod ligt in welk prijssegment:
O
O
O
O
O

hoog
midden-hoog
midden
midden-laag
laag
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Merkenoverzicht
Geef een omschrijving van uw aanbod met vermelding van de merknamen die u voert:
……………………………………..………………………………………………………………...
…………………………………….………………………………………………………………….
…………………………………….………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….*

* Let op: Merkenoverzicht Vimagro: bij wijzigingen (vervallen of nieuwe merken) dient
u het secretariaat op de hoogte te brengen.

Bent u standhouder in CAST?
O ja
O nee
Wenst u deel te nemen aan de collectieve regelingen NVG:
O
O

Ja
Nee

_______________________________________________________________________

Wij verzoeken u dit ingevulde formulier met een uittreksel van de Kamer van
Koophandel te mailen naar het secretariaat van: VIMAGRO
E-mail: vmg@wispa.nl
Postbus 4076
5004 JB TILBURG
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