Algemene briefing en contactgegevens voor
organisatoren zomeractie
Wat regelt de werkorganisatie van LTO Noord?
-

-

-

-

Het opmaken en vullen van de website www.boerenentuinderspakkenuit.nl
Online campagne Facebook en Instagram van ons merk Boeren Buren
Adverteren op consumentenplatforms. O.a. Kidsproof.nl
Mogelijkheid om gebruik te maken van digitaal betalingsverkeer
Beschikbaar stellen van promotiemateriaal in de huisstijl van LTO Noord én Boeren Buren.
Dit is per organisator gratis te bestellen via de webshop tot een bedrag van maximaal
€150 tot €200.
Posters / flyers die je zelf kunt aanpassen voor jouw activiteit om uit te delen bij VVV’s,
vakantieparken, winkels, etc.
Ondersteuning bij vormgeving communicatiemateriaal. Wil je als afdeling of andere
organisator toch iets op maat laten maken? Aan afdelingen van LTO Noord is het verzoek
om dit met ons af te stemmen i.v.m. correct gebruik van de huisstijl. Daar helpen we graag
bij! Denk bijvoorbeeld aan update afdelingslogo, kleurgebruik, lettertypes, etc. Ook
anderen kunnen bij ons terecht. Bijvoorbeeld wanneer zij de ‘boeren en tuinders pakken
uit’ animatie willen gebruiken.
Een sociale mediapakket voor organisatoren om te delen op eigen/ lokale kanalen.
Versturen van persberichten naar landelijke, regionale, provinciale en lokale media. Deze
worden centraal verstuurd en daarnaast kunnen afdelingen deze persberichten gebruiken
om zelf in te zetten richting lokale media. Ook ondersteunen we bij het coördineren en
beantwoorden van persaanvragen.
Alle activiteiten die onder de vlag van LTO Noord worden georganiseerd zijn automatisch
collectief meeverzekerd. Bijvoorbeeld wanneer zich een ongeval voordoet. Twijfel je of je
activiteit verzekerd is? Neem dan contact met ons op!

Wat verwachten we van organisatoren van de zomeractie?
-

-

-

Kies één of meerdere activiteiten die je wilt organiseren of meld bestaande activiteiten die
al worden georganiseerd door boeren en tuinders uit jouw gebied aan bij LTO Noord. We
moedigen het dan ook zeker aan om bij leden uit te vragen of zij iets organiseren waarmee
ze willen aansluiten op de zomeractie. De zomeractie is vrij breed ingestoken dus voel je
vrij om creatief te zijn en af te wijken van genoemde ideeën!
De afdelingen zijn zelf verantwoordelijk voor de organisatie van de activiteit, afstemming
met leveranciers / gemeentes en aankleding van de activiteit.
Op dit moment gelden er geen coronamaatregelen. Houdt rekening met de
coronamaatregelen die t.z.t. gelden. Als LTO Noord zullen wij hierin adviseren als deze
situatie zich voordoet. Wij adviseren om bij twijfel altijd gebruik te maken van
aanmeldingen om grip te houden op bezoekersaantallen.
Lever tijdig zo compleet mogelijk informatie bij ons aan. Hoe sneller en completer wij de
informatie ontvangen, hoe soepeler de website en promotie op gang komt, hoe groter de
kans op succes en mooie bezoekers aantallen!

-

Twijfel je of je activiteit vergunning plichtig is? Neem altijd contact op met de
gemeente over jouw activiteit. Gemeentes gaan hier verschillend mee om. Loop je
vast? Wij helpen je graag!

Vragen over deze publieksactie of behoefte om te sparren over jouw activiteit? Neem
contact met ons op!
Contactpersonen LTO Noord
Regio Noord
Anja Doldersum, beleidsadviseur Markt en Maatschappij
Contact: adoldersum@ltonoord.nl of 06-48517398
Regio West
Marbel de Graaf, regiobestuurder Markt en Maatschappij
Contact: mdgraaf@ltonoord.nl of 06-51764445
Lieke Kregel, beleidsadviseur Markt en Maatschappij
Contact: lkregel@ltonoord.nl of 06-42110086
Regio Oost
Karolien Hupkes, regiobestuurder Markt en Maatschappij
Contact: khupkes@ltonoord.nl 06-19959388
Joanne te Winkel, beleidsadviseur Markt en Maatschappij
Contact: jtwinkel@ltonoord.nl of 06-10808243
Overal coördinatie
Juul Eggink, programmaregisseur Interactie met de samenleving
Contact: jeggink@ltonoord.nl of 06-82476970

Contactpersonen ZLTO:
Lotte Jacobs, communicatieadviseur
Contact: lotte.jacobs@zlto.nl of 06-29520296
Anniek van Pelt, communicatieadviseur
Contact: anniek.van.pelt@zlto.nl of 06-1520995
Contactgegevens LLTB:
Michiel Maes, communicatie coördinator
Contact: mmaes@lltb.nl of 06-51790937
Renée Jenniskens, communicatieadviseur
Contact: rjenniskens@lltb.nl of 06-53205854

Contactpersoon Boert Bewust:
Dianne van Raalte, coördinator Boert Bewust
Contact: dvraalte@ltonoord.nl of 06-13739877

