
wie zijn nachtbelang:
nachtbelang is een samenwerking tussen de nachthoreca, khn en horecabrains.  
wij zullen alles via nachtbelang gaan communiceren.

doel:
heropening nachthoreca op 1 augustus 2020.

wat gaan wij doen?
dinsdinsdag zullen we onder embargo persberichten sturen naar de verschillende landelijke 
en regionale media. hiervoor gebruiken we het netwerk van khn maar ook die van Iconic. 
dit zodat iedereen op de hoogte is van onze plannen voor de woensdag.

woensdag 1 juli gaat een kleine delegatie van ons naar het binnenhof. 
we zullen daar aankomen met een grote vrachtwagen met dj booth en 2 bekende dj’s. 
hier overhandigen wij om 12.00 uur het openingsprotocol en manifest aan 
verschillende 2e kamerleden. dit onder toeziend oog van verschillende media. 
die zullen we na de die zullen we na de overhandiging samen met rober willemsen (voorzitter khn) te woord staan.

ook woensdag, zal reality outdoor beginnen met het plakken van 20 duizend posters met daarop: 
save the rhythm of the night! #savethenight door heel nederland.

ook maken we een event aan voor de heropening van onze clubs op 1 augustus, 
we zullen je hiervoor als medeorganisator uitnodigen. 
krijg je dit niet mee stuur ons dan een verzoek. 

verder zal de rest van de week in het teken staan van het afhandelen van zo veel mogelijk media aanvragen.
In In samenwerking met khn en met jullie proberen een zo groot mogelijke aandacht te krijgen voor de petitie: 
wil jij de volksgezondheid helpen? zeg ja tegen heropening van clubs. 
een link daarvan staat op www.nachtbelang.nl.

vanuit het landelijk netwerk van nachtburgemeesters wordt woensdag ook een initiatief gestart
met als doel om ook deze petitie onder de aandacht te brengen van zo veel mogelijk mensen. 

wat moeten jullie doen?
- het persbericht mag onder embargo dinsdag door gestuurd worden naar 
  alle pers waar jij contact mee hebt.
- woensdag om 12 uur alle deuren van je club of zaal open met zo hard mogelijk 
 je favoriete muziek aan! dit voor ongeveer 15 minuten.
- ook om twaalf uur je socials aanpassen met artwork dat op www.nachtbelang.nl te downloaden is.. 
 post het plaatje, gebruik de link naar de website en gebruik #savethenight. 
 zorg dat je alle je mensen binnen je bereik activeert om de petitie te tekenen. 
- als je kunt stuur dan ook een mailing hierover naar je achterban.

financiële bijdrfinanciële bijdrage 
deze actie kost natuurlijk wel geld. we vragen je dus om een bijdrage van minimaal € 150,- ex btw. 
kan je ons mailen wat je wilt doneren voor deze actie, 
samen met je factuur gegevens en logo voor de website. Info@nachtbelang.nl 
de factuur komt dan vanaf khn amsterdam, 
ten behoeve van de bijdrage nachtbelang ‘save the rhythm of the night’. 
aangezien er snel gehandeld moest worden en er geen tijd is om een financiële administratie in te richten, 
heeft khn amsterheeft khn amsterdam aangeboden dit voor haar rekening te nemen.

we zitten al veel te lang in deze misère. laten we hier samen zo snel mogelijk samen uitkomen! 
met jullie steun gaat dit lukken!

all you need to know!


