
Beste deelnemende organisatie aan Diversmarkt van zaterdag 20 maart 2004,

Er is veel animo om aan Diversmarkt deel te nemen en omdat we er op 20 maart een bijzonder 
evenement van willen maken vraagt de voorbereiding, en met name de publiciteit, aandacht. 
De faciliteiten zijn gratis maar we hebben, behalve op de dag zelf, ook bij de voorbereiding uw 
medewerking natuurlijk wel nodig! 

Informatie avond
Om een en ander kort te sluiten, willen wij u voor een informatieavond op maandag 26 januari 
2004 uitnodigen. De avond zal  van 19:00 - 22:00 uur gehouden worden in het Ostadetheater 
(Van Ostadestraat 233 d, Amsterdam). Het programma en aanvullende informatie over deze 
avond sturen wij u begin januari, maar omdat wij u niet alleen willen informeren maar ook 
informatiemateriaal van u vragen, willen we dit tijdig kortsluiten, zodat u zich kunt voorbereiden. 
 
Doorlopende presentatie
Op 20 maart is er behalve dat iedere organisatie zich zelf presenteert, een doorlopende 
algemene presentatie van Diversmarkt. Hiervoor vragen wij van uw  vereniging  of stichting 
alvast materiaal zoals: uw logo, foto’s van uw activiteit, kantoor of oefenruimte naar de 
informatie avond mee te nemen.
Liefst digitaal en anders hebben we ter plekke een scanner om uw foto’s te digitaliseren.

Website 
Voor de Diversmarkt wordt een website ontwikkeld;  www.diversmarkt.nl  
Alle organisaties, dus ook de verenigingen die (nog) geen eigen website hebben, krijgen hierop 
een vermelding. Indien u over een eigen website beschikt: ontvangen wij graag het website-
adres en het e-mail adres van degene binnen uw organisatie die de website onderhoudt 
(webmaster). Dit laatste i.v.m. het doorlinken van onze website naar de site van uw organisatie 
en omgekeerd. 
Van een aantal organisaties hebben we reeds informatie ontvangen; hartelijk dank hiervoor. 
 
TV spotjes
In overleg met Salto televisie werken wij aan een aantal korte spotjes (elk ± 4 minuten) die 
gedurende de maand februari met regelmaat uitgezonden zullen worden. Deze publiciteit zal 
bekendheid voor uw organisatie en het gehele evenement opleveren. Deze spotjes maken we 
met een techniek waarbij er van 2 verschillende video opnames 1 filmpje gemaakt wordt (zoals 
bijvoorbeeld het weerbericht op televisie). 
Wij kunnen tijdens de informatie avond ter plekke een opname hiervoor maken, omdat wij voor 
dit doel een studio inrichten. De bedoeling is dat een lid of vrijwilliger van uw organisatie kort 
iets over uw activiteiten vertelt en dat wij d.m.v. montage bestaand beeldmateriaal van uw 
vereniging of stichting toevoegen. We kunnen slechts 25 TV spotjes op nemen, dus is een 
snelle reactie raadzaam. 
Als u geïnteresseerd bent in een TV spotje kunt u ons het beste  per e-mail laten weten op 
welke dag van de hieronder genoemde data u kunt komen, en of uw organisatie beeldmateriaal 
ter beschikking heeft. We nemen dan in week 2 contact met u op.

De dagen die wij gepland hebben om het (beeld)materiaal te verzamelen en video opnames te 
maken zijn:
maandag 26 januari van 19:00uur - 22:00 uur (informatie avond) 
zaterdag 31 januari van 12:00 uur - 22:00 uur 
maandag 2 februari van 19:00 uur - 22:00 uur 

Wanneer u vragen heeft of maandag 26 januari 2004 verhinderd bent kunt u op werkdagen 
tussen 17:00 - 18:00 uur bellen met 06 30 11 60 83. 

Wij hopen u maandag 26 januari te kunnen begroeten en ik wens u, namens het Ostadetheater, 
een hele goede jaarwisseling! 
Vriendelijke groet, 

Ines den Rooijen 
info@diversmarkt
020  681 22 02 / 693 08 39 


