FDN
Voordelen lidmaatschap
FDN is de groepsvereniging van NVPI, die zich
inzet voor de belangen van distributeurs die
films uitbrengen in bioscopen en filmtheaters, én
van distributeurs die actief zijn op de markt van
home entertainment. De leden zijn als zodanig
ook lid van de koepel NVPI.
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FDN
NVPI is de branchevereniging van de entertainmentindustrie en vertegenwoordigt het merendeel van de Nederlandse
muziekmaatschappijen en uitgevers van audiovisuele content op fysieke media en online.
FDN is aangesloten bij de internationale videofederatie IVF en de internationale federatie van
filmdistributeurs FIAD.

Activiteiten
Lobby & PA
Het beïnvloeden van de politieke besluitvorming en het maatschappelijk debat is een groot gemeenschappelijk
belang. Het doel is een zo gezond mogelijke voedingsbodem voor de leden op gebieden als: piraterijbestrijding,
auteursrechtbeleid, Digital Single Market, filmstimulering en uiteraard contacten met andere
(branche)organisaties, stakeholders en collectief beheersorganisaties.
Diensten/activiteiten
NVPI kan de leden op verschillende terreinen adviseren en assisteren. Zij neemt collectief diensten af, zoals
marktinformatie van GfK, Maccsbox, Filmdepot, filmtransport en beheert de gezamenlijke leeftijdsclassificatie in
NICAM/Kijkwijzer. Ook participeert NVPI namens de sector in diverse collectief beheersorganisaties en wordt met
dergelijke organisaties onderhandeld in het belang van de leden.
Ontwikkeling & Informatie/PR
NVPI is het informatiecentrum voor de entertainmentindustrie, zowel intern als extern. Daarvoor worden
middelen als website en nieuwsbrieven ingezet. Het is belangrijk om belanghebbenden, zoals
stakeholders, pers en overheid te kunnen voorzien van betrouwbare (markt)informatie over de sector.
Afspraken
Brancheorganisaties maken namens de leden verschillende collectieve afspraken, zoals het convenant inzake de
BTW-behandeling. NVPI participeert in NICAM (Kijkwijzer), neemt namens de sector actief deel in BREIN
(piraterijbestrijding), participeert bestuurlijk in collectief beheersorganisaties, maakt sectorafspraken met
gebruikers van producties van leden en faciliteert dat gebruik ook. NVPI bedient de branche door middel van
periodieke statistieken.
Zingeving & Strategie
NVPI is een platform voor leden om te kunnen netwerken, van elkaar te kunnen leren en om met de sector de
strategie te kunnen bepalen. Initiatieven vanuit de sector kunnen worden ondersteund. Tenslotte zijn de door
NVPI beheerde verenigingen actief in bepaalde goede doelen.
Campagnes
Producten, laat staan productgroepen, verkopen niet vanzelf. Zeker in het digitale domein is de ‘schapruimte’
hypothetisch gezien weliswaar oneindig, maar de kans om weg te vallen in het massale aanbod des te
groter. Goede thematische acties helpen dan om de aandacht, zichtbaarheid en koopbereidheid te vergroten.
Bijvoorbeeld: Kijk niet zo moeilijk en de campagne Ga Naar De Film.nl.
CBO's
Een collectief beheersorganisatie (cbo) is een organisatie die belast is met de inning en/of verdeling van
vergoedingen op grond van auteurs- en naburige rechten. NVPI/FDN voert voor een aantal cbo’s de
administratie. Bijvoorbeeld Stichting Verdeling Videoproducten (SVVP).
Collectieve Contracten
Voor bepaalde vormen van muziekgebruik sluit NVPI/FDN namens haar leden collectieve overeenkomsten. Het
voordeel hiervan is dat niet iedere gebruiker met elke rechthebbende hoeft te onderhandelen, maar dat licenties
centraal kunnen worden aangevraagd en afgegeven. BTW convenant, incidentele regelingen en Tv-series op DVD
(tijdelijke regeling)
Distributeursdiensten
Dienstverlening is een belangrijke functie van een brancheorganisatie. FDN kan haar leden op verschillende
terreinen adviseren en assisteren. Zo wordt t.b.v. de filmsector een aantal zaken collectief geregeld dat te maken
heeft met de fysieke en digitale distributie van films of van kennis, informatie en materialen die daarmee
samenhangen. Onder andere: Filmdepot en filmtransport.

Lidmaatschapsinformatie

Elk bedrijf met als corebusiness het produceren, uitgeven en distribueren van video-/filmproducten kan lid worden van FDN.
Aan het lidmaatschap zijn kosten verbonden, evenals enkele voorwaarden: toekomstige leden dienen ingeschreven te
zijn bij de Kamer van Koophandel en moeten een catalogus voeren die overlegd kan worden aan het bestuur van FDN.
Contributie:
Voor meer informatie over de contributie van FDN; neemt u contact op met FDN – 020 311 6012.
Aanmeldingsprocedure:
Als u lid wilt worden van FDN, stuurt u een brief (of e-mail) met een uittreksel
van de Kamer van Koophandel en een recente catalogus van uw producten naar:
FDN,
t.a.v. Martijn Schok, Postbus 12040, 1100 AA Amsterdam. E-mail:
martijn.schok@nvpi.nl.
Uw aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan het FDN bestuur. Van de uitspraak wordt u zo spoedig mogelijk op de
hoogte gesteld, waarna u een contract en alle ter zake doende bijlagen per post ontvangt.
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