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Tijd voor Actie 

Op dinsdag 22 september 2020 zal de campagne #invoorentegenspoed gelanceerd 
worden. De campagne is een actie van Stichting Trouwbranche Nederland (STNL) en zal 
bestaan uit meerdere losse acties, waarvan de (voorlopig) laatste op 1 oktober zal zijn.  

De trouwbranche is dit jaar ernstig getroffen door de vele annuleringen en verplaatsingen 
van bruiloften naar 2021. Bedrijven en eenmanszaken in de trouwbranche lopen naar 
schatting €385.000.000 omzet mis en dit bedrag loopt met de maand op richting 
€675.000.000 eind dit jaar. Er staan 65.000 banen op het spel. (The Perfect Wedding, 
2020)  

Het trouwseizoen voor 2020 is nagenoeg voorbij. In dit jaar hebben wij geen reserves 
kunnen opbouwen om het volgende trouwseizoen van april t/m oktober 2021 te halen. 
Daarom hebben wij gerichte extra steun nodig om te zorgen dat banen en bedrijven niet 
omvallen. Als de huidige situatie aanhoudt zegt 63% van de ondernemers in de 
trouwbranche het risico te lopen dat zij over een jaar niet meer bestaan.  

DAT MAG NIET GEBEUREN! 

Op dit moment zijn wij in goed gesprek met de politiek, maar om meer aandacht te 
geven aan de problematiek binnen onze mooie branche zullen wij diverse landelijke 
acties gaan realiseren. 

De zaken waarover wij in gesprek zijn met de politiek zijn: 

• Exit protocol voor de branche en inzichten geven om te kijken wat wij kunnen 
verruimen of waar we een specifieke uitzondering kunnen krijgen op de 
maatregelen tijdens een bruiloft; 

• Gerichte financiële steun, omdat wij nu niet normaal kunnen functioneren door 
de huidige maatregelen. Plus we willen aantonen dat meerdere ondernemers/ 
zpp-ers met de huidige pakketten nog onvoldoende geholpen zijn. 

De gehele actie zal positief, stijlvol en trouwbranchewaardig worden uitgevoerd. Het is 
niet de bedoeling op wat voor manier negatieve aandacht te verkrijgen. Wij vragen jullie 
hier óók aan bij te dragen.  

We vragen jou om al het campagnemateriaal actief te delen op jouw social media 
accounts!  

https://www.theperfectwedding.nl/informatie/trouwbranche-invloed-corona


Campagnemateriaal 

Alle bestanden die je nodig hebt om de posts op te maken en te delen op jullie social 
mediakanalen zijn gemaakt door IT’S A GREAT DAY en kunnen gedownload worden via 
de volgende link: 
 
https://www.stichtingtrouwbranchenederland.nl/campagne  

Profielkader 

Een van de bestanden betreft het profielkader. Dit PNG-bestand is aan jouw profielfoto 
op Facebook toe te voegen. Hiermee laat jij jouw volgers weten dat je de actie 
#invoorentegenspoed steunt. 

Instructies 

1. Ga naar https://www.facebook.com/profilepicframes  

2. Zoek via de zoekfunctie naar #invoorentegenspoed. 

3. Selecteer het profielkader. Er verschijnt nu een preview. Wanneer de profielfoto niet 
goed past is dit te wijzigen door op ‘Foto wijzigen’ te klikken. Via de schuifbalk onder 
de preview kan je je profielfoto vergroten of verkleinen.  

4. Voeg als beschrijving in elk geval #invoorentegenspoed toe. 

5. Onderaan kun je de periode van gebruik aangeven. 

6. Klik op ‘Als profielfoto gebruiken’ om het profielkader definitief in te stellen.  

Je kan te allen tijde het kader verwijderen. 

1. Ga naar je Facebookpagina.  

2. Klik rechtsonder in je profielfoto op het icoontje van een fototoestel en selecteer ‘Nu 
overstappen naar de vorige foto’.  

3. Klik op ‘Bevestigen’.  

https://www.stichtingtrouwbranchenederland.nl/campagne
https://www.facebook.com/profilepicframes


Omslagfoto 

Een omslagfoto (Header) is de openbare foto boven aan je profiel, boven je profielfoto.  

Wanneer je, tussen de social media bestanden, ‘Headers’ selecteert, dan zullen twee 
verschillende varianten worden gedownload. Welke versie je kiest voor jouw accounts is 
een vrije keuze.  

Facebook/Instagram Posts 

Wanneer je, tussen de social media bestanden, ‘Posts’ selecteert, dan zullen er 
automatisch 10 verschillende bestanden worden gedownload. De keuze voor welke 
afbeeldingen je wilt gebruiken op jouw accounts is vrij. De posts mogen geplaatst 
worden tussen dinsdag 22 september en donderdag 1 oktober.  

 

 



Facebook/Instagram Stories 

Wanneer je, tussen de social media bestanden, ‘stories’ selecteert, dan zullen er 
atuomatisch 4 stories gedwonload worden. Ook bij het gebruik van deze stories, ligt de 
keuze voor één of meerdere varianten vrij. De stories kunnen worden gepubliceerd tussen 
dinsdag 22 september en donderdag 1 oktober. 



Hashtags en tags 

Bij het delen van het campagnemateriaal vragen wij jullie de volgende hashtags te 
gebruiken: #invoorentegenspoed #stnl #trouwbranche 

Naast deze hashtags zou het erg wenselijk zijn als onze boodschap ook daadwerkelijk 
aankomt bij minister-president Mark Rutte. Het is mogelijk om hem via onderstaande 
accounts te taggen. 
Instagram: @minpres 
LinkedIn: @Mark Rutte 
Facebook: @Mark Rutte 

Voorbeeldpost 

Welke tekst je bij de posts wilt plaatsen is aan jou. Hierbij willen wij jullie wel 
onderstaande voorbeeldtekst meegeven. Deze mag gekopieerd en gepost worden onder 
jouw posts op social media. 

De trouwbranche is dit jaar ernstig getroffen door de vele annuleringen en verplaatsingen 
van bruiloften naar 2021. Wij missen bijna een heel trouwseizoen. De branche heeft extra 
steun nodig. #invoorentegenspoed #STNL #trouwbranche 

LAAT JOUW STEM HOREN! 


