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Geachte heer Tessensohn,
In vervolg op ons mondeling overleg bevestig ik mlJn verzoek
aan u of PTT Telecom het project De Digital Stad tot 1 april
a.s. extra wil ondersteunen. Dit project wordt, zoals u waarschijnlijk bekend, uitgevoerd door de Balie en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam, het
Ministerie van Economische Zaken, NL-net en Tornado-modems.
In de beginfase heeft ook PTT Telecom haar medewerking
verleend om het project op tijd operationeel te krijgen.
Ons verzoek betreft het gratis door u te installeren van 20
extra lijnen op zo kort mogelijk termijn - in casu: eigenlijk
in de week van 24 februari a.s.
Met gratis bedoelen wij gratis voor het project echter niet
gratis voor de gebruiker.
Uiteraard zal hiervoor van de kant van de Balie enige publiciteit voor PTT Telecom tegenover staan.
Zo kunt u toegevoegd worden aan de lijst van participanten
die dit ·pr'o]ect financieel mogelijk hebben gemaakt op de
welkoms pagina van het systeem.
Graag ontvang ik daartoe de juiste naamsomschrijving van u.
Ook kan in één van de komende publikaties enjof één van de
komende lokale televisie produkties aandacht aan PTT Telecom
gegeven worden.
Ik stel u voor dit concreet in de loop van de tijd nader in
te vullen.
Voor de volledigheid: PTT Telecom wordt al -met dank genoemd in de krant die er is.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw inspanningen hieromtrent.
Vriendelijke groeten,

cc. De Balie - M. Stikker

