


CONTACT MET OVERHEDEN EN INSTANTIES
Als belangenorganisatie gaat VVEM het gesprek aan met  
de landelijke politiek. Tevens is de VVEM de spil in de 
evenementenbranche die voor elk evenement de juiste 
kennis, ervaring en expertise bijeen kan brengen.

WORD LID
De VVEM is als branchevereniging sterk door de grote 
diversiteit aan leden en verwelkomt organisatoren, 
facilitaire leveranciers, locatieverstrekkers en andere 
evenementenmakers graag binnen de vereniging.  
Lidmaatschapscontributie wordt bepaald aan de hand  
van het aantal vaste medewerkers dat zich binnen uw 
organisatie hoofdzakelijk bezighoudt met evenementen.
 
Meer informatie over de VVEM en VVEM-lidmaatschap is  
te vinden op www.vvem.nl. Specifieke vragen kunt u aan 
ons mailen via secretariaat@vvem.nl.

WORKSHOPS
Met compacte workshops houdt de VVEM de achterban 
branchebreed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

KENNISCENTRUM
Het VVEM kenniscentrum fungeert als vraagbaak voor 
partijen binnen én buiten de evenementenbranche en 
maakt de ontwikkelingen in de evenementenbranche  
op duidelijke wijze toegankelijk.

VAKINFORMATIE
Online en als partner van diverse vakpublicaties zorgt de 
VVEM voor verspreiding en totstandkoming van relevante 
vakinformatie.

NETWERK
Meerdere malen per jaar organiseert de VVEM eigen 
bijeenkomsten, waar branchegenoten uit het volledige 
werkveld elkaar kunnen treffen en bijpraten.  
Daarnaast is de VVEM aanwezig op tal van branche-
seminars, -congressen en -evenementen.
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DE VVEM IS ER VOOR IEDEREEN IN DE EVENEMENTENBRANCHE
De VVEM is de autoriteit op het gebied van publieksevenementen en vertegenwoordigt 
als enige branchevereniging alle relevante spelers op het gebied van de organisatie en/of 
productie van professionele evenementen.

De VVEM-leden laten jaarlijks miljoenen bezoekers zorgeloos genieten 
van veilige en vooruitstrevende evenementen.
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BUILDING PERFECT EVENTS TOGETHER 

De Nederlandse evenementenbranche breidt zich in rap 
tempo uit. Jaarlijks komen er evenementen bij en ook het 
aantal bezoekers blijft groeien. Evenementen geven een 
steeds belangrijker impuls aan de landelijke en de lokale 
economie en hebben een miljoenenbereik. Bij ieder 
evenement is een groot en divers aantal partijen betrok -
ken, van podiumbouwers tot artiesten en van beveiligings-
medewerkers tot decorontwerpers. Samen zijn zij de 
sector. Een sector die een serieuze omvang en maatschap-
pelijk belang heeft. De Vereniging Van Evenementen-
Makers (VVEM) komt als branchevereniging op voor de 
belangen van al deze verschillende partijen die samen 
een evenement maken. 

De VVEM vertegenwoordigt een branche die zorgt voor het plezier van 
miljoenen bezoekers en die door veel terugkerende evenementen een 
impuls geeft aan de landelijke en lokale economie.

De VVEM neemt een unieke positie in door alle relevante 
spelers die betrokken zijn bij de organisatie van professio-
nele evenementen te verenigen. Zowel organisatoren, 
locatieverstrekkers als leveranciers vinden hun plek binnen 
de VVEM, die staat voor kwaliteit, veiligheid en professio-
naliteit binnen de evenementenbranche. De VVEM werkt 
met en voor haar leden actief aan steeds veiligere en 
verantwoorde evenementen, is namens de branche een 
aanspreekpunt voor de overheid en zoekt actief samen-
werkingsverbanden met andere brancheverenigingen. 
Want een evenement maak je samen.
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VVEM

Stephensonweg 14 
4207 HB Gorinchem 

Postbus 693
4200 AR Gorinchem

0183 822 946

MEER INFORMATIE:

WWW.VVEM.NL
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