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Checklist De uitnodigingsprocedure 
 
De uitnodiging van een evenement is het eerste visitekaartje van het evenement; het geeft een 
eerste indruk op basis waarvan de genodigde zich een beeld vormt over hetgeen hij of zij van het 
evenement mag verwachten. De interesse ontstaat al dan niet om het evenement bij te wonen. De 
uitnodiging beï nvloedt de opkomst en daardoor een deel van het succes.  

Uitnodiging  
 
De uitnodiging moet minimaal de volgende informatie bevatten: 

• Wat vindt er plaats?  
• Waarom of ter gelegenheid waarvan? 
• Wanneer? (datum en programmatijden) 
• Waar? 
• R.s.v.p. (antwoordmogelijkheid) 
• Contactpersoon en telefoonnummer voor eventuele vragen.  

 
Eventueel / indien van toepassing kan de uitnodiging ook informatie verschaffen over: 

• Wie worden uitgenodigd, voor wie is het evenement bedoeld? 
• Met of zonder partner 
• Met of zonder kinderen 
• Dresscode / kledingadvies 
• Overdraagbaarheid van de uitnodiging bij verhindering 
• Deelnamekosten en betaalmogelijkheid 
 

Een speciaal feest-, congres- of jubileumlogo, dat terugkomt op al het drukwerk, kan de uitstraling 
van het evenement versterken. 
 
Antwoordmogelijkheid 
 
Het is sterk aan te bevelen de genodigden in alle gevallen te verzoeken zich aan- of af te melden 
voor het evenement (r.s.v.p.). Door de uitnodiging vergezeld te laten gaan van een antwoordkaart 
of antwoordfax (zoveel mogelijk voorgedrukt) verlaag je de drempel om te reageren. De ant-
woordkaart of –fax dient minimaal de volgende gegevens te bevatten: 

• Aan- of afmelding 
• Naam bedrijf 
• Naam persoon 
• Adresgegevens en tele foonnummer 
• Het aantal personen dat zich aanmeldt 

 
Eventueel / indien van toepassing kunnen de volgende gegevens hieraan worden toegevoegd: 

• Functie, titel 
• Geslacht 
• Faxnummer en/of e-mailadres 
• Aantal volwassenen, aantal kinderen en leeftijden 
• Vervoerswijze 
• Wel/geen gebruik van de maaltijd 
• Wel/geen gebruik van logies 
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• Betaalwijze 
• Speciale (dieet)wensen 
• Minder valide 

 
Afhankelijk van het type evenement kan aanmelding via e-mail of een speciale website ook tot de 
mogelijkheden behoren. 
 
Tijdsplanning uitnodigingsprocedure  
 
ACTIE AANTAL WEKEN VOOR HET EVENEMENT 
Samenstellen gastenlijst 12 - 14 weken  
Ontwikkelen uitnodiging en antwoordkaart 6 – 10 weken 
Versturen uitnodiging 6 weken *          
Ontwikkelen bevestiging / routebeschrijving 4 – 6 weken 
Aanmeldingen verwerken / bevestigen 2 – 6 weken 
 
*) Door al enkele weken voorafgaand aan de officiële uitnodiging een vooraankondiging te 

versturen, worden de genodigden in de gelegenheid gesteld de ruimte in de agenda alvast 
vrij te houden. De opkomst wordt erdoor bevorderd. 

 
 


