Stichting Promotie Veere
Organisatie herdenking invasie Wacheren 1809

Correspondentie adres:

Warwijcksestraat 5
4351 BE Veere

MEDIARICHTLIJNEN VOOR VEERE 1809
Contactpersoon beleid en accreditatie/perskaarten:
Adri Franke, promotie & communicatie
Tel: 0118 501672 / 06 55511192
E-mail: info@veere1809.nl

Accreditatie_
Op vertoon van een door ons verstrekt en persoonsgebonden perskaart krijgt de pers
toegang tot alle kampementen en de het secretariaat. ‘Toegang tot het slagveld’ en het
officiële gedeelte kan niet zonder een speciale toevoeging van de organisatie van Veere 1809.
Journalisten die niet in het bezit zijn van een NSP-kaart dienen tenminste vijf werkdagen
vóór het evenement aan te vragen of zij de terreinen mogen betreden.
Dit kan door een email te versturen aan info@a3franke.nl
In uw email dient u de volgende informatie te vermelden:
Naam van de te accrediteren personen
Medium
Telefoonnummer
De organisatie zal vervolgens, eventueel in overleg met de NSP, beoordelen of de desbetreffende journalist/fotograaf in aanmerking komt voor een persdagkaart. Journalisten die een
accreditatie krijgen toegewezen kunnen hun persdagkaart voor aanvang van het evenement
ophalen bij het secretariaat.

Parkeren
Is voor de media met perskaart gratis op een speciaal terrein buiten Veere. Uitzondering
zijn de materiaalwagens van de zendgemachtigden; zij kunnen parkeren op een speciale
door de organisatie toegewezen plaats voor de pers.

Toegang persruimte
Op het Bastion in Veere is een secretariaat ingericht. Deze is ook bedoeld als perskamer.
Deze ruimte biedt plaats aan 6 personen. Deze is alleen toegankelijk voor personen met
een speciale kaart Veere 1809.

Toegang tot speciale pers plaats evenement
Deze speciale plaats is te bereiken via het hoofdkampement aan het Bastion in Veere.
Deze persplaats is gereserveerd voor alle media, tenzij anders is aangegeven. In totaal zijn
er 10 plaatsen beschikbaar. Voor Tv hebben wij enkele speciale plaatsen beschikbaar.
De organisatie bepaalt de toelating op dit terrein.(zone 1)

Zone 1 en 2
Na afloop van de beleving van de invasie kan de media zich vrij over het kampement
bewegen.
Zone 1 ligt in het aanvalsgebied en is niet toegankelijk.. Het betreft het gebied tussen
de wallen en Veerse Meer en het gebied achter de Stenenbeer en het Zandhoekje.
Zone 2 is bereikbaar via de hoofdingang. De pers kan vanaf de naturlijk tribune kan
alles overzien en beelden maken. Op het trrein moeten alle aanwijzingen van de
organisatie worden opgevolgd.
Zone 3
Deze zone is op het water daar is geen toestemming voor pers en fotograven binnen
die zone te komen.
Technische faciliteiten
Het secretariaat beschikt niet over een adsl lijn of andere verbindingen.
Wel is er ruimte om het een en andere te kunnen verwerken.
Interviews/fotoshoots
Voor het houden van interviews, het maken van televisie of radio-opnamen of het maken
van foto’s dient u contact op te nemen met Adri Franke (06-55511192),
De organisatie laat geen intervieuw toe tijdens de officiële momenten van de invasie en
evenementen.
Nalezen artikelen
Artikelen, naar aanleiding van het evenement en/of een gehouden interview dienen
ter beschikking te worden gesteld aan de organisatie.
Woordvoering organisatie
binnen de organisatie van de herdenking invasie Walcheren 1809 zijn de volgende
personen, het contact met de media:
Adri Franke - pr/alg. organisatie
Jan Boogers - voorzitter NAN
Zij onderhouden de contacten met de pers, bestuursleden, dan wel derden die betrokken
zijn bij de organisatie. Zonder betrokkenheid van Veere 1809 zijn uitspraken en
toezeggingen anders dan door de organisatie gedaan niet geldig en hieraan kunnen
geen rechten worden ontleend.
Ontvangst persberichten
Indien u er prijs op stelt persberichten te ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een
kort bericht te sturen naar Adri Franke: info@veere1809.nl
Vervolgens wordt uw mailadres opgenomen in het bestand.
Op die manier wordt u tijdig geïnformeerd over de meest recente ontwikkelingen
binnen de organisatie

