Lancering luisterboek verkiezingsprogramma Veldhovense VVD
Inleiding
De Veldhovense VVD vindt het van belang dat het verkiezingsprogramma
voor iedereen toegankelijk is. Daarom hebben wij tijd en energie gestoken
om het verkiezingsprogramma als luisterboek aan te bieden. Hierdoor
bereiken wij een doelgroep die vaak vergeten wordt, denk hierbij aan analfabeten,
personen met dyslexie en visueel beperkten. Met deze bijeenkomst willen wij lokale
politiek toegankelijk maken voor deze personen.
Wie
Voor deze bijeenkomst worden verschillende personen en organisaties uitgenodigd. Het
maatschappelijk middenveld, ondernemers, belangenorganisaties, overige
geïnteresseerde en uiteraard onze leden zijn van harte welkom. Wij verwachten een
opkomst van circa 30 personen.
Wat
In de openbare bibliotheek Veldhoven wordt het verkiezingsprogramma als luisterboek
gelanceerd. Het eerste exemplaar zal lijsttrekker Daan de Kort overhandigen aan tweede
kamerlid Sven Koopmans. Symbolisch zal dit gebeuren in de vorm van een oranje
koptelefoon. Vanaf dat moment wordt het luisterboek gepubliceerd op de website en
social media kanalen van de Veldhovense VVD
Tijdschema en invulling
16:00-16:30 Ontvangst met een drankje
16:30-16:40 Toespraak lijstrekker Daan de Kort
16:40-16:50 Toespraak Sven Koopmans
16:50-16:55 Overhandiging eerste exemplaar luisterboek verkiezingsprogramma
16:55-17:00 Voorlezen passage verkiezingsprogramma door inspreker luisterboek
17:00-18:00 Afsluitende receptie met hapje en drankje
Waar en wanneer
Vrijdag 16 Februari 2018 van 16:00 tot 18:00
1e Etage openbare bibliotheek Veldhoven.
Meiveld 2, 5501KA, te Veldhoven
Pers en social media
Voor het evenement worden zowel lokale als regionale media uitgenodigd. De
traditionele media die wij uitnodigen zijn: Eindhovens Dagblad, Omroep Brabant,
Omroep Veldhoven en het Veldhovens Weekblad. Daarnaast is er in Veldhoven een
lokaal commercieel mediakanaal, Trots op Veldhoven media, wat toevallig in handen is
van drie VVD leden. Zij zullen met hun vloggers aanwezig zijn en uitgebreid verslag doen
op social media. Na het officiële gedeelte, wil de Veldhovense VVD in de bibliotheek een
Facebook live sessie houden met Sven Koopmans. Deze sessie zal ongeveer 5 minuten
tijd innemen.

Het KRO‐NCRV programma No Limits volgt op 16 februari Daan de Kort. De uitzending
staat centraal bij zijn streven naar toegankelijke verkiezingen voor blinden en
slechtzienden. Het is aannemelijk dat Sven Koopmans ook geïnterviewd wordt door dit
programma.
Contactgegevens
Daan de Kort
lijstrekker: 06‐37195941, d.dekort@vvdveldhoven.nl
Vivianne van Wieren‐Kraayvanger
medeorganisator: 06‐14545550, v.vanwieren@vvdveldhoven.nl
Ramon van der Zanden
medeorganisator: 06‐83710154, r.vanderzanden@vvdveldhoven.nl

