25 juli 2017
Betreft: oprichting BrancheVereniging Cadeaukaarten Nederland (BVCNL)

Geachte heer, mevrouw,
Graag willen wij u informeren aangaande de oprichting van de “BrancheVereniging Cadeaukaarten Nederland”.
Wellicht heeft u inmiddels al iets vernomen rondom dit initiatief, graag geven wij u middels dit schrijven een
update betreffende deze oprichting.
Eind 2016 is een werkgroep bestaande uit onderstaande partijen begonnen met het inventariseren van de
mogelijkheden tot het oprichten van een branchevereniging voor stakeholders uit de markt voor giftcards en
beleveniscadeaus. Al snel werd duidelijk dat die behoefte bij een groot deel van de markt bestond en is deze
optie verder uitgewerkt. Dit heeft geleid tot de daadwerkelijke oprichting van de branchevereniging.
BrancheVereniging Cadeaukaarten Nederland is opgericht op 6 juli 2017 en heeft als doel het behartigen,
ondersteunen en bevorderen van de belangen van haar leden, welke leden betrokken zijn bij – en/of opereren
in de branche van – de uitgifte van cadeaukaarten en beleveniscadeaus in Nederland (al dan niet in de vorm
van elektronisch geld zoals gereguleerd in (inter-)nationale regelgeving met betrekking tot financiële producten
en dienstverlening).
In de groeiende markt van cadeaukaarten is er steeds vaker behoefte aan zaken als marktcijfers en trends,
advies op het gebied van wet- en regelgeving, netwerkbijeenkomsten en het behartigen van de belangen van
partijen in deze markt. De BrancheVereniging Cadeaukaarten Nederland heeft deze onderwerpen als
speerpunt in haar programma van werkzaamheden opgenomen.
Om u verder te informeren over de BVCNL zal een eerste bijeenkomst worden gehouden op dinsdag 3 oktober.
Tijdens deze kick-off zullen de doelen en de daar bijhorende plannen van de branchevereniging worden
gepresenteerd. Tevens zullen hier een aantal partijen presentaties geven over zaken die voor ons de komende
tijd van groot belang zullen zijn (o.a. wet- en regelgeving en marktcijfers). Zodra de definitieve invulling voor
deze bijeenkomst bekend is ontvangt u van ons een officiële uitnodiging hiervoor. Mocht u voor die tijd al
vragen hebben dan kunt u deze per mail aan ons richten via info@bvcnl.nl.
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