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Geachte bestuursleden en griffie, communicatie‐, en evenementenafdeling, 

De Verenigde Naties bestaan dit jaar 75 jaar. Dit bijzondere en heugelijke moment willen wij graag feestelijk 
omlijsten. 

Bijgaand (zie de bijlage) zend ik u hierom een verzoek voor uw medewerking. Dit om zo ook landelijk cachet 
aan deze viering te kunnen geven. 

Indien u vragen heeft aarzelt u dan vooral niet om contact met mij op te nemen. 

Met plezier wacht ik uw reactie af.  

Met hartelijke groet, 

Catharina van Staveren 
Activiteitencoördinator NVVN 
Tel +31 (0) 6 23245122 
Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties 
www.nvvn.nl | twitter | Facebook 



Geachte bestuursleden en griffie, communicatie-, en evenementenafdeling,           
 
Heel graag zend ik u het volgende verzoek: 
 
De Verenigde Naties bestaan dit jaar 75 jaar. Dit is een zeer heugelijk en een bijzonder moment. De 
Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties heeft als taak om het gedachtengoed en de duurzame 
doelen van de Verenigde Naties verder helpen uit te dragen. Wij werken dit jaar vooral in het kader van 
deze viering en in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.  
 
Wij willen dit feestelijke moment heel duidelijk markeren en in dit kader zoveel mogelijk gebouwen, 
bruggen,(kerk)torens, standbeelden, pleinen en fonteinen in Nederland VN Blauw laten verlichten. Hierom 
zouden wij u het volgende willen vragen: zouden bovengenoemde objecten  in uw gemeente in de week 
(van 19 tot en met 24 oktober 2020) voorafgaand aan het jubileum van het 75 jarige bestaan van de 
Verenigde Naties, iedere avond en nacht VN blauw kunnen worden verlicht? En kunt u mij s.v.p. aangeven 
welke objecten er daadwerkelijk zouden kunnen worden verlicht binnen uw gemeente? Wij gaan deze VN 
blauw verlichte objecten ook landelijk in kaart brengen. 
 
Onze vraag is in eerste instantie bedoeld voor objecten waar een verlichtingsmogelijkheid is aangebracht 
en waar de kleurstelling eenvoudig om te schakelen is. We denken hiernaast aan de bestaande verlichting 
van o.a. standbeelden en fonteinen op centrale publieke plaatsen, waar bijvoorbeeld een blauw-paars 
glasplaatje voor de spots kan worden geplaatst. Kortom zaken die naar verwachting relatief eenvoudig 
door uw buitendienst kunnen worden gerealiseerd. Sommige gemeenten hebben het verlichten van 
objecten inderdaad al eerder en low-budget gedaan door een kleurenfilter voor een bestaande lamp te 
plaatsen, anderen hebben professionele belichting ingehuurd. En degenen die reeds ledverlichting 
hebben, hebben eerder kosteloos een knop omgezet. De keuze hiervoor is uiteraard geheel aan u. 
 
Tot slot zouden we het bijzonder op prijs stellen als er in uw (online) media kanalen en in week-, en 
dagbladen aandacht aan deze bijzondere viering kan worden geschonken. Indien u hier afbeeldingen en 
aanvullende informatie voor nodig heeft of een persoon van het NVVN bestuur hierover wilt interviewen, 
dan verzorg ik dit heel erg graag.  
 
Graag wil ik u erop wijzen dat ook UN Women u zeer binnenkort ook weer zal gaan benaderen voor haar 
‘Orange the World’ campagne. Deze campagne loopt van 25 november 2020 tot en met 10 december a.s. 
Het is wellicht een idee om na de blauwe verlichtingsperiode voor VN 75 voor deze jaarlijkse campagne 
alvast ook deze oranjekleurige verlichting voor te bereiden. 
 
Indien u vragen heeft aarzelt u dan niet om contact met mij op te nemen. 
 
Met plezier wacht ik uw reactie af. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Catharina van Staveren 
Activiteitencoördinator NVVN 
Tel +31 (0) 6 23245122 
Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties 
www.nvvn.nl | twitter | Facebook 

http://nvvn.nl/
https://twitter.com/unanl
https://www.facebook.com/UNANetherlands/
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