Amersfoort, 4 juni 2014

Betreft: Persbriefing 6 juni 2014

Geachte redactie, fotograaf,
U heeft zich aangemeld om aanwezig te zijn bij de officiële opening van het nieuwe Meander
Medisch Centrum op vrijdag 6 juni 2014 door H.K.H. Prinses Margriet. Hieronder geven wij u
informatie over de gang van zaken. Wilt u deze informatie vooraf aandachtig doorlezen? Indien u nog
vragen heeft, kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van Meander Medisch
Centrum op tel. 033 – 850 2008 of communicatie@meandermc.nl.
Parkeren
U kunt op vertoon van uw perskaart parkeren in de parkeergarage onder het ziekenhuis.
Adres: Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort. Route: zie www.meandermc.nl/route.
Uit de parkeergarage gaan een trap, lift en roltrap omhoog. U komt dan in de Laan in het hart van het
ziekenhuis. Hiervandaan wijzen we u de weg naar de persbalie.
Persbalie
Wilt u zich uiterlijk 15.00 uur melden bij de persbalie. U ontvangt daar uw (verplichte) badge. Onze
medewerkers Marlies Koster en Christl Foekema zijn deze middag uw aanspreekpunt/vraagbaak,
voor technische voorzieningen en interviewverzoeken. Bij de persbalie ontvangt u een uitrijkaart
voor de parkeergarage.
Programma
15:30 uur
16:00 uur
16.15 uur
16:35 uur

17:30 uur
18:00 uur

Opstellen in het persvak aan de Maatweg.
Aankomst eregast, Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden.
Start van de opening, bij de ingang van het ziekenhuis.
Aanvang koninklijke rondleiding door het ziekenhuis (alleen met fotograaf ANP).
Eventuele foto’s hiervan komen beschikbaar via het ANP. Aan het einde van de
rondleiding wordt een fotomoment ingelast, voor alle pers.
Voor een impressie van het ziekenhuis kunt u ervoor kiezen om aan te sluiten bij de
rondleiding voor genodigden.
Vertrek Prinses Margriet
Sluiting persbalie

Persbeleid vanwege het protocol
We gaan ervan uit dat u passende kleding draagt bij een openbaar bezoek van een lid van het
Koninklijk Huis en dat u zicht houdt aan het persprotocol van de RVD.

Voor fotografen/filmers zijn er drie fotomomenten. U kunt hier alleen vanuit het voor u ingerichte
persvak fotograferen/filmen. Houdt u zich aan deze persvakken a.u.b.! U wordt naar deze vakken
begeleid. Fotomomenten (tijden bij benadering):
- Aankomst Prinses Margriet bij het ziekenhuis (16.00 uur).
- Openingshandeling buiten voor de hoofdingang (16.30 uur).
- Fotomoment tijdens koninklijke rondleiding, ter hoogte van het Stiltecentrum (17.00 uur).
Interviews
Om de rust en privacy van onze patiënten te bewaren, mag u geen patiënten te
interviewen/fotograferen/filmen. Aan genodigden/bezoekers/publiek kunt u vragen stellen mits zij
daarmee instemmen. Vanuit het ziekenhuis zijn drie inhoudelijk woordvoerders beschikbaar.
Berichtgeving
Via Facebook, Twitter en onze website www.meandermc.nl doen wij zelf verslag van de opening op 6
juni en de publieksdag op 7 juni. Op beide dagen sturen wij na afloop een persbericht met foto toe.
Meer foto’s komen naderhand via de website www.meandermc.nl/pers en/of op afroep beschikbaar.
Tot besluit
Voor vragen: afdeling Communicatie van Meander Medisch Centrum op tel. 033 – 850 2008 of
communicatie@meandermc.nl.

