Persinformatie Red Alert actie 11 augustus 21:00-23:55 uur
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persbericht
Dinsdag 11 augustus laten de technisch toeleveranciers van de evenementensector zien dat
het vijf voor twaalf is. Diverse gebouwen in Nederland zullen vuurrood aangelicht worden,
natuurlijk de eigen panden maar ook verschillende gemeentehuizen en andere
overheidsgebouwen. De sector staat sinds het begin van de coronacrisis, nu bijna 5 maanden
geheel stil. Dat betekent geen omzet en wel alle kosten. Ondanks de steunmaatregelen van
de overheid staat een flink aantal bedrijven nu op omvallen.
Om deze situatie op een publieksvriendelijke manier onder de aandacht te brengen worden
de panden vanaf 21:00 uur rood aangelicht en letterlijk 'vijf voor twaalf' gaat de stekker er
weer uit. Samen met alle andere inspanningen is het doel om de steunpakketten voor de
sector verlengd te krijgen tot we weer volledig aan het werk kunnen zonder beperkende
1.5mtr maatregelen. Zonder deze toezegging gaat een flink deel van de bedrijven failliet en
komen de medewerkers op straat te staan. De politiek moet wakker worden en gaan
begrijpen dat als er niets gebeurt de hele evenementensector dreigt te verdwijnen.
We nodigen iedere toeleverancier in de sector uit minimaal het eigen pand uit te lichten maar
ook rond te kijken naar een beeldbepalend (overheids)gebouw welke rood gekleurd kan
worden. Vrijdagochtend stond de teller op ± 70 panden verspreid over Nederland en dat
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aantal groeit heel snel. Ook de theaters, popzalen en eventlocaties wordt gevraagd 11
augustus hun eigen locatie rood te kleuren.
De actie is ontstaan in Engeland en wordt daar ondersteund door Plasa.org en diverse
internationale fabrikanten en producenten. Ook de muziekindustrie en diverse artiesten haken
inmiddels aan.
De actie gebruikt in Nederland de hashtags
#wijmakenevents #wemakeevents en #redalert
• https://www.facebook.com/Wij-maken-events
• Voor de internationale actie: www.plasa.org/we-make-events/
• Aanmelden voor deelname kan via: bit.ly/red-alert-11augustus
• en de deelnemers zijn te zien op: bit.ly/red-alert-deelnemers en op een kaart via link
•

communicatiehoofdlijnen
Om de communicatie over de actie coherent en eenduidig te houden formuleren wij
graag de hoofdlijnen van de doelstellingen en de achtergronden van de actie.
•
•

•
•
•
•

De evenementensector staat sinds medio maart volledig stil. Gemiddeld geven
onze leden (VTTE) aan dat er een omzetdaling is van ±85%.
De sector bestaat naast de theaters, (pop)zalen, eventlocaties, organisatoren en
producenten uit ongeveer 700 gespecialiseerde bedrijven met een hoogwaardig
pakket aan technische verhuurartikelen voor de event- en culturele sector (licht,
geluid, video, stroom-infra etc.)
In de sector zijn ongeveer 100.000 mensen werkzaam vaak in gespecialiseerde,
branche-specifieke functies.
Nu, bijna vijf maanden later, is er nog geen perspectief voor de sector.
1,5 mtr oplossingen zijn wel veilig maar zeker niet rendabel.
De verruimingen van de maatregelen leiden niet in elke veiligheidsregio tot
toestemming om binnen de regels activiteiten te mogen organiseren.
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•
•
•
•

•

•

•
•

Vrijwel 100% van de bedrijven geeft aan niet te kunnen overleven zonder
steunmaatregelen
De sector bestaat uit grotendeels uit gezonde bedrijven die nu al 5 maanden
kunnen overleven zonder omzet.
Het plafond in de TVL geeft grotere bedrijven niet de steun die zij nodig
hebben
De gesprekken met het ministerie van EZK, gevoerd door de Alliantie van
Evenementenbouwers, de VVEM en Kunsten '92 hebben nog niet geleid tot
toezeggingen die een perspectief geven aan de sector.
De meeste bedrijven bouwen een flinke schuld en/of betalingsachterstand op
om te overleven waarbij de aflossing door gebrek aan perspectief in gevaar
komt.
Personeel waarvoor nu ontslag aangevraagd is zal in sectoren terecht komen
waar zij na de crisis wellicht niet meer uit weg willen. Een leegloop dreigt samen
met een groot verlies aan kennis.
Opleidingen hebben geen mogelijkheden meer om praktijkervaringen aan te
bieden.
Het gebrekkig functionerende SBI code stelsel maakt dat we geen eenduidig
zicht hebben op de omvang van de sector. Bovendien maakt het dat de
steunmaatregelen deels op de verkeerde plek terecht komen of niet uitgekeerd
worden aan direct getroffen bedrijven in de sector.
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doelstelling actie Red Alert
Veel van bovenstaande punten zijn niet direct op te lossen. Maar de belangrijkste wel
en dat is een doorzetting van de huidige NOW, TOZO en TVL zonder plafond in de
regeling tot het moment waarop werken en produceren zonder beperkende
maatregelen weer mogelijk is. Alleen op die manier kan een gezonde sector op
eigen benen blijven staan en zal de economische maar ook intellectuele schade
beperkt blijven.

samenwerkingen
Red Alert is een initiatief van Plasa, in Nederland overgenomen door de VTTE. Wij
werken onder anderen samen met:
VVEM Vereniging van Evenementenmaker
Alliantie van Evenementenbouwers
Kunsten ’92
VVFE Vereniging voor Freelance Eventprofessionals
VSCD Vereniging Schouwburg en Concertzaal Directies
VPT Vereniging voor Podiumtechnologie

communicatielijnen Red Alert
Uiteraard ligt het informeren van de plaatselijke pers in eerste instantie bij de
deelnemers. Zij zijn het beste contact voor de pers en hebben de grootste
betrokkenheid bij de regionale situatie.
Voor de landelijke communicatie hebben we twee woordvoerders beschikbaar:
Gert-Jan Gomes, gj.gomes@vtte.nl 06 50 60 09 42
Ronald Tebra, r.tebra@vtte.nl 06 54 727 949
Aanvragen voor interviews graag direct naar communicatie@vtte.nl of 0654727 949
Alle andere communicatie over de actie graag via redalert@vtte.nl
Op de dag van 11 augustus zullen we op zoveel mogelijk locaties met bestuursleden
aanwezig zijn.
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beeldmateriaal
Al het beeldmateriaal voor de actie is te vinden op https://vtte.nl/downloads/ Daar
staan de logo’s en de headers voor de (online) communicatie. Daarnaast is er een
Facebook video timeline clip te vinden en een Facebook story clip.

verslaglegging
Wij zien heel graag lokaal beeldmateriaal van de actie op onze Facebook pagina en
op social media pagina’s van de deelnemende bedrijven. Gebruik daarbij de
hashtags #wijmakenevents #wemakeevents en #redalert
Daarnaast is het prettig om rechtstreeks beeldmateriaal te krijgen in high res. Graag
opsturen naar communicatie@vtte.nl Dinsdagavond zal een selectie daarvan ter
beschikking van de landelijke pers komen. Bovendien zullen we op de website van
VTTE zoveel mogelijk beeldmateriaal tonen.
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