16 februari 2016
Beste collega's,
Het is zojuist helaas duidelijk geworden dat een doorstart niet mogelijk is.
Een enorme domper voor ons allemaal!
Vele partijen, curatoren, leveranciers, vastgoedeigenaren, mogelijk nieuwe aandeelhouders, OR,
bonden, banken, het Ministerie van Economische Zaken en de belastingdienst, hebben naar mijn
mening er alles aan gedaan om het tij nog te keren en wil ik dan ook bij dezen bedanken voor hun
tomeloze inzet.
Maar degenen die ik natuurlijk het meest wil bedanken, zijn jullie, alle collega's van V&D en
La Place in de vestigingen, het distributiecentrum en de service centers. De manier waarop jullie
allemaal schouder aan schouder hebben gestaan sinds de surseance van betaling en onder extreem
zware omstandigheden voor de toekomst zijn blijven knokken, heeft bij alle betrokkenen een zeer
diepe indruk achtergelaten.
Hiervoor wil ik jullie, vooral ook namens de curatoren en het directieteam, heel hartelijk bedanken,
we hebben er tot het uiterste toe om gestreden!
Een klein team op het service center in Amsterdam, een team per vestiging en een team in het
distributiecentrum, zullen tijdelijk onder leiding van de curatoren (betaald) voor de correcte
afwikkeling moeten zorgen, maar voor het overgrote gedeelte breekt nu met deze duidelijkheid het
moment aan, om naar een nieuwe toekomst en uitdaging buiten V&D en La Place (inside) te kijken.
Een onzekere periode welke jullie moeten gebruiken om nieuw kansen te vinden en hiermee wens ik
een ieder heel veel sterkte, succes en wijsheid.
Nederland is een klein maar prachtig land, dus zullen velen elkaar weer tegenkomen.
Het gaat jullie goed!!
Met vriendelijke groet,
namens curatoren en directie,

John van der Ent
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