
Voorbeeldtekst 1 
 
 
 
 
 
Beste collega, 
 
Afgelopen week hebben wij ons aangesloten bij de VTTE. De VTTE, Vereniging van Technisch Toeleveranciers 
Evenementen, stelt zicht tot doel de toeleveranciers in de publieke-, culturele- en zakelijke evenementenbranche te 
vertegenwoordigen en de belangen te behartigen. Juist nu tijdens de coronacrisis is het heel erg belangrijk dat de lobby 
voor de sector zo snel mogelijk op gang komt en dat onze branche een gezicht krijgt en zichtbaar wordt. We voelen 
allemaal de noodzaak om gezamenlijk een sterk geluid te laten horen richting Den Haag zodat de aankomende 
steunmaatregelen ook voor ons van toepassing worden en er ook specifieke maatregelen voor onze bedrijven komen. 
De VTTE zal zich aansluiten bij de VVEM waarmee wij allemaal via de VTTE collectief lid worden van deze sterke lobby. 
Alleen op deze manier is het mogelijk om door te dringen in het Haagse. 
 
De voorinschrijving bij de VTTE is heel simpel te doen via een formulier op hun website: www.vtte.nl/voorinschrijving  
Ik wil jullie vragen om deze stap te zetten zodat wij met een zo groot mogelijke groep vertegenwoordigd zullen zijn. 
 
Overigens gaat het belang van de VTTE verder dan alleen de coronacrisis. Ook daarna kunnen zij goed werk verrichten in 
de belangenbehartiging en het zoeken naar allerlei collectieve voorzieningen. Maar eerst de crisis het hoofd bieden!  
  



Voorbeeldtekst 2 
 
 
 
 
 
Beste collega, 
 
Er is een mooi initiatief gestart en dat wil ik onder je aandacht brengen. Het is de VTTE, Vereniging van Technisch 
Toeleveranciers in de publieke-, culturele- en zakelijke evenementenbranche.  
Deze vereniging heeft tot doel onze belangen te behartigen nu in crisistijd in Den Haag. Ze kiezen ervoor een brede groep 
aan leveranciers te vertegenwoordigen en doen dat onder andere door een collectief lidmaatschap bij de VVEM. Die partij 
heeft een sterke toegang tot de Haagse lobby en daarmee komen we gelukkig snel in beeld van de politiek en de 
ministers.  
Maar ook na de crisis gaan we zeker plezier en profijt hebben van een lidmaatschap. De voorinschrijving bij de VTTE is 
heel simpel te doen via een formulier op hun website: www.vtte.nl/voorinschrijving  
Ik wil jullie vragen om deze stap te zetten zodat wij met een zo groot mogelijke groep vertegenwoordigd zullen zijn. 
 
 
 
 
 


