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Stichting Bureau Toerisme zet zich in voor een sterke vrijetijdsector in regio Rivierenland. Evenementen zijn een belangrijk onderdeel van het toeristisch recreatief aanbod. 
Naast de waarde die ze heeft voor toerist en recreant, spelen ze ook voor inwoners een grote rol. Op het gebied van recreatie voor de eigen inwoner en op het gebied van 
maatschappelijke betrokkenheid, vaak in de vorm van inzet door vrijwilligers.  
Bureau Toerisme werkt samen met evenementen en ondersteunt deze op het gebied van marketingcommunicatie. In dit document zijn de basisafspraken voor 
samenwerking en ondersteuning uitgewerkt. Deze kunnen door ondertekening van de evenementenorganisatie en Bureau Toerisme worden bekrachtigd voor een of 
meerdere jaren. Vervolgens zal jaarlijks een uitwerking plaatsvinden van de werkafspraken waaronder de concrete inzet in marketingcommunicatie. 
 
Bureau Toerisme  
 

1. Ondersteunt door informatie over het evenement op te nemen in verschillende communicatie uitingen richting consumenten; 
2. Ondersteunt door het versturen van persberichten aan het eigen netwerk van perscontacten en redacties; 
3. Ondersteunt door actief mee te denken over het verbinden met kansrijke initiatieven en/ of projecten in de regio; 
4. Ondersteunt als sparringpartner op het gebied van kennis, advies en netwerk; 
5. Biedt de mogelijkheid voor het evenement om gebruik te maken van aanwezige promotiematerialen bij Bureau Toerisme. 
 

De evenementenorganisatie 
 

1. Draagt Bureau Toerisme uit als een van de sponsoren/partners van het evenement; 
2. Levert desgewenst gevraagde content (vrij van rechten) voor de invulling van communicatie uitingen; 
3. Promoot de regio door informatie van Bureau Toerisme beschikbaar te stellen voor bezoekers; 
4. Staat open voor de verbinding met kansrijke initiatieven en/ of projecten in de regio; 
5. Ondersteunt als sparringpartner op het gebied van kennis, advies en netwerk. 

 
Duur van de samenwerking: van ___________ tot _______________ 
 
 
Naam, plaats en datum: ______________________________________________________ Naam, plaats en datum: __________________________________________________ 
 
 
 
Handtekening namens Stichting Bureau Toerisme     Handtekening namen evenementenorganisatie 

      Basisafspraken samenwerking en ondersteuning evenementen 


