19 Februari, 2013

PERSBERICHT EVENEMENTASSISTENT
Beste betrokkene bij / of geïnteresseerde in de EvenementAssistent,
Zoals wij in december hebben laten doorspiegelen krijgt de EvenementAssistent opeens alle
vaart die wij willen. Met de steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken kunnen wij eindelijk - aan de slag.
Dat gaan wij doen in een ambitieus tijdschema met als doel om in september van dit jaar een
werkende EvenementAssistent te hebben; verwelkomd door alle belanghebbende partijen uit
zowel de evenementenbranche als van de kant van de overheden.
Wat is de stand van zaken?













In december 2012 is er een overeenkomst gesloten met het Cluster
Regeldrukvermindering t.b.v. Verenigingen en Vrijwilligersorganisaties van het
ministerie van Binnenlandse Zaken.
Het ministerie heeft besloten om op basis van het ondernemingsplan van de
EvenementAssistent de stichting te voorzien van startkapitaal, waarmee de bouw
van de EvenementAssistent kan worden gerealiseerd.
Dit bedrag samen met het door de ondernemers toegezegde bedrag aan leningen
is voldoende om een werkend product te kunnen presenteren.
De begeleiding van de bouw is door de stichting in handen gelegd van een
professionele organisatie met ervaring op het gebied van ICT oplossingen en
begeleiden van implementatietrajecten bij overheden.
Het bedrijf heet CPI ( Centrum voor Publieke Innovatie) en is ook betrokken bij
het Ondernemingsdossier.
CPI zal ten eerste adviseren over de juiste leverancier(s) en daarna het gehele
bouw en release-traject begeleiden.
Medio september 2013 is de release van de EvenementAssistent gepland, waarbij
een werkend geïnstalleerd product zal worden gepresenteerd.

Om een goede verspreiding van die nieuws te kunnen realiseren is uw hulp nodig. Het verzoek is
om het persbericht in uw uitingen op te nemen of aan te bieden aan relevante partijen in de
eigen achterban en daarbij tevens aan te geven dat men vrij is om het verder te verspreiden in
het eigen netwerk. Mocht u andere nuttige mediacontacten weten, stuur het daar dan ook heen.
Graag ontvangen wij bericht naar welke kanalen u het persbericht heeft uitgezet, zodat we een
persbestand kunnen gaan aanleggen en opbouwen. Dit kunt u sturen aan Caroline van Balen, de
communicatieadviseur van de stichting: caroline@evenementassistent.nl
Wij hebben er veel vertrouwen in dat de EvenementAssistent met de hulp van ondernemers en
overheden na jaren van voorbereiding in september 2013 het licht zal zien.

