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NIEUWE NAAM, NIEUWE BEZETTING

In het Hilversumse hoofdkantoor van de NVGD hangt een bordje met de tekst ‘The business is changing, and 
so are we’. Er is inderdaad een fl ink aantal veranderingen aanstaande, dat de winkelvereniging, STEP en SNP 
‘lean and mean’ zal maken, maar daarmee naar eigen zeggen klaar voor de toekomst.

DOOR WERNER SCHLOSSER

NVGD, STEP en SNP: 
tering naar de nering

Martin de Wilde formuleert de doelstellingen 
als volgt:
▶ rust in de tent
▶  leden moeten weer met vertrouwen naar het 

NVGD/SNP-bestuur kunnen kijken
▶  digitalisering van de Nationale Entertainment-

Bon
▶  verbetering van de met de bon behaalde om-

zet en de bekendheid bij de consument

Geen heel concrete doelstellingen, erkent De 
Wilde, maar de feitelijke invulling moet nog door 
het bestuur uitgewerkt worden.

NVGD-doelstellingen voor 2008

▶ NVGD wordt binnen drie maanden NVER
▶  De Wilde neemt taken vertrekkende Van 

Sloten over
▶ NP wordt aparte businessunit

V oor de NVGD is 2007 een roerig jaar geweest. 
Niet alleen haar leden stonden onder druk, 
de leden legden ook steeds meer druk op 

hun brancheorganisatie. Vooral het reglement van 
de onder de NVGD ressorterende Stichting Nationale 
Platenbon (SNP) stond ter discussie, evenals de stem-
verhouding binnen de vereniging. Ook het voorzit-
terschap lag onder vuur. In het bestuur werden dan 
ook een paar harde noten gekraakt. “Vorig jaar werd 
door één partij (doelt op Music Store, WS) erg op de 
man gespeeld”, blikt Martin de Wilde terug. “Dat 
leidde de aandacht erg af van het eigenlijke doel, 
een nieuwe richting, maar veel leden gaven in de 
laatste ledenvergadering ook aan het beleid als de 
juiste koers te zien.” De Wilde werd als voorzitter her-
kozen en zegt nu nadrukkelijk naar de toekomst te 
kijken.

De crisis in het NVGD-bestuur is dus bezworen?
“Het heeft zo moeten zijn dat een aantal nieuwe 
mensen in het bestuur gekozen is, maar we hebben 
een paar constructieve vergaderingen gehad waarin 
op basis van zakelijke overwegingen goede beslis-
singen genomen zijn.”

De branche is de afgelopen jaren sterk veranderd. 
Hoe springt de NVGD daarop in?
“We willen het hele scala van entertainmentwinke-
liers vertegenwoordigen. We hebben nu al leden die 
minder met muziek hebben. De naam NVGD 
(Nederlandse Vereniging van Grammofoonplaten 
Detailhandelaren, WS) dekt de lading dan ook niet 
meer. Daarom veranderen we binnen drie maanden 
de naam in NVER. Dat staat voor Nederlandse 
Vereniging van Entertain mentretailers.”

Het kan haast niet anders of het teruglopend leden-
tal heeft zijn weerslag op de hoeveelheid werk, de 
begroting en de inrichting van de organisatie…
“Zowel bij de NVGD als SNP is de omzet vorig jaar te-
ruggelopen, dus er is inderdaad een en ander gewij-
zigd. Onze o�  cemanager Marja Koster heeft een nieu-
we baan gevonden en de administratieve ondersteuning 
is anders ingericht. Daarnaast begint Niels Costerus, 

marketing- en communicatiemanager van de Stichting 
Entertainmentretail Promotion (STEP) op 1 april als 
brandmanager bij The Entertainment Group. NVGD-
bureaudirecteur Theo van Sloten vertrekt o�  cieel per 1 
juli om persoonlijke redenen en is 29 april voor het 
laatst. Dat bood ons de mogelijkheid de hele NVGD-, 
STEP- en SNP-organisatie tegen het licht te houden.”

Organisatie? Je blijft bijna als enige over…
“Het bestuur heeft mij verzocht als gedelegeerd be-
stuurder de dagelijkse gang van zaken rond de NVGD 
voor mijn rekening te nemen en ik word tevens aan-
spreekpunt voor STEP en SNP. We gaan een jaar aanzien 
hoe dat in de praktijk functioneert. Verder loopt er een 
procedure voor een nieuwe businessunitmanager voor 
SNP, die ook de verantwoordelijkheid krijgt voor de uit-
voering van marketingcampagnes van STEP. De werk-

groepen, waarin retail en industrie vertegenwoordigd 
zijn, blijven zoals de voorgaande jaren leidend in de 
marketing en samenstelling van de samplers. Priscilla 
van Burken gaat als o�  ce/tra�  cmanager voor alle drie 
de units fungeren.”

SNP wordt dus een aparte businessunit onder de 
NVGD?
“Inderdaad. We staan een verzakelijking van SNP voor, 
waarbij die als zelfstandige eenheid een eigen begro-

ting en doelstellingen krijgt. Dat is noodzakelijk, want 
als de omzet nog verder terugloopt, wordt ook een 
belangrijk fundament onder de NVGD aangetast. Op 
deze manier door blijven gaan is langzaam richting 
het putje.”

Vanwaar deze beslissing?
“De SNP ondervindt nu nog te veel invloeden van 
branchepolitieke problemen. De NVGD-leden wilden 
de Nationale EntertainmentBon (NEB) vooral voor 
zichzelf houden, wat teveel beperkingen opleverde. 
Het NVGD-bestuur blijft tevens het SNP-bestuur, maar 
voortaan beperken beide organen zich tot hun eigen 
thema’s. Artikel 4.5 (dat inhoudt dat alleen NVGD-
leden de bon mogen verkopen en het hen verbiedt 
een eigen bon op de markt te brengen, WS) zal dan 
ook niet gehandhaafd worden. Vervolgens gaan we 

op zoek naar partners buiten het NVGD-veld om beter 
de concurrentie aan te kunnen met andere cadeau-
bonnen. In juni of juli introduceren we de digitale vari-
ant: de Nationale EntertainmentCard (NEC). Daarmee 
denken we ook andere partijen te kunnen interesse-
ren dan nu met de NEB. De NEC brengt veel minder 
administratieve rompslomp met zich mee, maakt be-
tere joint promotions mogelijk en hoeft niet op voor-
raad genomen te worden, dus vergt geen investering 
vooraf van de winkeliers.  We zoeken voorlopig alleen 
uitgiftepartners, de bonnen kunnen bij NVGD-leden 
worden ingeleverd. De  uitbouw komt volledig ten 
gunste van onze leden, want hoe meer cards er in de 
markt zijn, des te meer wordt besteed in winkels met 
een breed entertainmentaanbod.”

Mogelijk onbedoeld bije� ect van het schrappen 
van artikel 4.5 is, dat de weg vrijkomt voor meer 
eigen bonnen…
“Zo zou ik het niet willen noemen. We gaan van onze 
eigen kracht uit. De introductie van eigen bonnen 
werkt verwarrend en geeft naar de consument een 
heel slecht signaal af. Kiezen voor een sterke NEB zal 
de winkeliers meer omzet brengen. De komende 
twee jaar zetten wij in op een zo sterk mogelijke 
branchebrede bon. We gaan heftige marketingcam-

“Op deze manier door blijven gaan is 
langzaam richting het putje ”
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Martin de Wilde: "We moeten op korte termijn alle individuele doelstellingen op één lijn zien te krijgen. Een langetermijnvisie is nauwelijks mogelijk."

pagnes voeren, ter waarde van een ‘substantieel’ be
drag, en alleen al de ontwikkeling van de NEC kost 
enkele tonnen.”

Hoe verhouden die uitgaven zich tot de inkom
sten?
“Over de gelden die bij SNp aanwezig zouden zijn, 
doen de wildste verhalen de ronde. Ondanks dat elke 
ledenvergadering helder uitleg wordt gegeven, blijft 
het blijkbaar toch scheef in het geheugen hangen. ik 
ga niet zeggen hoeveel het is, maar die gelden die
nen ter dekking voor uitstaande bonnen. Daar wordt 
scherp op gelet door onder meer de accountant en 
in verband met de digitalisering binnenkort ook de 
Nederlandsche Bank. Kortom, die gelden moeten wij 
op elk moment kunnen uitkeren.”

Dat geldt ook voor banken en pensioenfondsen, 
maar ondertussen speculeren die met dat geld…
“Wij hebben een heel conservatief beleggingsbeleid. 
Wij beleggen alleen in waardevaste producten en 
renterekeningen.”

Welke rol is in de toekomst weggelegd voor de 
Vereniging Klassieke Zaken (VKZ)?
“Omdat sommige ontwikkelingen binnen de NVGD 
ook hun weerslag hebben op de VKZ, is ook die met 
een strategische heroriëntatie bezig. Maar VKZ is een 
aparte entiteit die losstaat van NVGD, SNp en STEp.”

Is het kantoorpand niet veel te groot als er straks, 
inclusief de VKZ, nog maar vijf mensen werken?
“We zijn met een aantal partijen in onderhandeling 
om kantoorruimte bij ons te huren.”

Zoals de Federatie Entertainment Nederland 
(FENED)?
“Dat lijkt een logische partij, maar die zou ik in dit 

verband niet willen noemen. Een van de uitgangs
punten van de FENED was het in elkaar schuiven van 
de backoffice en daar moet dit jaar wel mee begon
nen worden. Die noodzaak wordt echter niet door 
iedereen gevoeld. Er is nu wel een gezamenlijke site, 
maar ik probeer de komende periode als voorzitter 
van het verbond wel druk te zetten op verdergaande 
samenwerking.”

FENED is een samenwerkingsverband met onder 
meer videoverhuurders (NVDO), computerwinkels 
(NLCW) en fotovakhandel (SNF), stuk voor stuk 
branches die onder druk staan. Kan dat ooit een 
sterk verbond worden?
“als alle neuzen dezelfde kant op staan en we onder
ling expertise uitwisselen en bundelen wel. Dat moet 
dit jaar wel gaan gebeuren. Of dat een realistisch 
vooruitzicht is? Het moet!”

Zie je de NVGD uiteindelijk volledig opgaan in 
FENED?
“Nee, de NVGD zal binnen FENED altijd zelfstandig 
blijven met een eigen begroting en verantwoorde
lijkheden.”

Wat zijn de vlakken waarop FENED in de toekomst 
met name actief zal zijn?
“Eerst moet er intern meer worden samengewerkt. 
We moeten op korte termijn alle individuele doel
stellingen op één lijn zien te krijgen. Een langeter

mijnvisie is nauwelijks mogelijk. Onze branche, en 
ook die van de andere aangeslotenen, is een korte
termijnbranche. Met alle veranderingen en ontwik
kelingen kun je niet verder dan twee jaar 
vooruitkijken.”

Wat definieert het bestaansrecht van de NVGD, al 
dan niet in een groter verband?
“intern, voor de leden, zijn wij een vraagbaak en aan
spreekpunt op allerlei gebieden. Extern zijn wij ge
sprekspartner voor de politiek, organisaties als GEra, 
Buma en SENa, en op het gebied van bijvoorbeeld 
marktcijfers en caoontwikkelingen.”

Je legde eerder uit dat de NVGD offensief en de
fensief ingestelde leden kent. Kan de vereniging 
het zich momenteel veroorloven om intern niet de 
neuzen dezelfde kant op te hebben?
“Tijdens de laatste alv hebben de leden duidelijke 
keuzen gemaakt. Het nieuwe bestuur heeft een be
leidslijn uitgezet waardoor we bij de toekomst kun
nen aanhaken. We moeten nu ophouden met nega
tief denken en naar voren kijken.”

Is de onenigheid over de stemverhouding al uit 
de lucht?
“Nee, de leden hebben aangegeven die te willen 
houden zoals die was. Door de scheiding van NVGD 
en SNp, waardoor in het SNpbestuur geen branche
politieke zaken meer zullen worden besproken, is de 
stemverhouding iets minder relevant geworden, 
maar het blijft een punt van aandacht.”

Op welke punten mag het bestuur over een jaar 
worden afgerekend?
“Op de digitalisering van de NEB en een goedwer
kend bureau, dat het beleid van het bestuur zo goed 
mogelijk uitvoert.” ◾

“Wij zetten in op 
een zo sterk mogelijke 
branchebrede bon ”
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