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Binnen de vereniging worden de volgende regelmatige berichten verspreid:

Hoofdbes!ugr
De Hazenkamper, l-350 st aan leden en relaties, i"0 x per jaar, I 13.000,-

Gvmnastiek en turnen
Turnbulletin, ?? st aan turnleden en leiding, ? x per jaar, niet begroot
Sonrs bericht aan alle leden over b.v. vacanties e.d,

Badminton
Geen specifieke regelmatige trerichtgeving

Honk- en sof tbal
I{eekbericht, 240 st aan leden en sponsors, 20 à 30 x per jr, í 2.000,-

Korfbal
I{eekhericht, 70 st aan leden, ca 25 x per jaar, í 150,-

Het totaal aan berichtgevinqen beloopt ca. Í 20.000,* per jaar. opgemerkt
moet worden dat niet alles aan het doel beantwoordt. Vooral de Hazenkamper
is met zijn beperkte ruimte, weinig edities, relatief lange productietijd
en lange periode tlie één uitgave dekt ongeschikt voor actuele informatie
voor leden. Juist hierdoor ontstaat de behoefte aan weekberichten e.d.

Toch is de Hazenkamper een gel*enst blad voor algemene 1eden, donateurs,
relaties e.d. Tevens wordt het blatl gebruikt om vooral alle gymnastiekleden
te bereiken omdat het uitgeven van een apart bericht hiervoor de kosten nog
hoqer maakt.

Het komt mogelijk vrij plotselinq maar langs deze weqi zou ik toch graag het
volgencle voorstel doen en, indien tlit als goed werkbaar wordt gezien,
mogelijk nog invoeren m.i.v. het aankomend seizoen.

Basis van dit voorstel is:
Hoofdbestuur en sekties geven hun eÍgen periodiek uit en zijn zelf
verantwoordelijk voor teksten. productie en verspreiding.
Eén standaard omslaq, eens per jaar te drukken. kostendekkentl
Formaat dubbelgeslaqen À4 formaat, bladzijden getypt met forse letter op À4
en verkleind tot A5 formaat.
Sekties en hoofdhestuur zorgen zo nodig zelf voor adverteerders op de eigen
binnenpagina's .



Hoof dbestuursui tqave ;
\ierspreid ing

0p1 age
Etlit.ies
Teks t

Product ie
Verzencling

Sekt ies;
Verspreiding

Aan alle hoofci* en sektiebestuursleden, algenrene leden,
algemene dorrteurs. sponsoren, relaties zoals genieente e.d.
en overige 1eden dle zich wensen te abonneren.
ca. 150.
5 x per jaar oirr de twee rnaanden
Verantwoordelijkheirl hooÍclbestuur. Vooral algenrene infor-
nratie. Sekties kunnen algenrene stukken kant en klaar op \4
formaat aarrleveren. Hoofdbestuur kan ujt de periodieken van
cle sekties stukken overnenren of daarui t sarnenvattingen
rnaken.
Drukwerk oÍ fotokopiéren
PTT en/of stadspost. Àanrnaak stickers door administ-ratj.e

Aan a1le sektieleden. hoofdbestuursleden, sektie-
secretariaten, sponsoren en relatÍes van cle sektie, bond err
overige lederr die zich rvensen te abonneren.
Hierbi j kan nog gedacht. worden aan de rrrogel i j kheid c)fir een
regelnratige periorliek te rnaken voor een beperkte !Ilroel) el
een andere regelnraat voor alle sektieleden.
per sektie verschillenrl
Br jvoor:beeld:
Gynrrrastiek leiding en turnlerien maandei i jks, ,r1le ieden

2 à 3 keer per jaar

Op1 aqe
Edities

Badnrint on
Honkbal

Korf ba 1

a1le leden maandeli jks van aug t /rrr apri 1?
a1le leden en sponsoren i. x per rrrfralrd irt rieLr
t/nr apri1, claarna elke week of twee weken
alle leclen 1 x per week of twee wekerr

Tekst

Procluct i e
Ve rzenci i,ng

Verantwoordelijkheid sektiebestuur. Vooral technjsche
informaties zoals wedstrijduitslagen, oeferr- en weclstrijd-
pro.;rarnma's . Het hoof dbestrinr verzorgt rnaandeli j ks kant en
klaar op À4 f ornraat twee blaclzi jden nret algenrene inf ornrat ie
Drukrverk of fotokopiëren
Bi j voorkerir op cie lessen, tralningen e. d. Aanrnaak gt i r:kers;
door arlministratie. Of nu broer en zus beiden een blarl
ontvangen bepaal t de sektie zelf

Om goecle af spraken te kunnen maken met adverIeerclers rnoet wel v;rstrJr:stel:i
worrlen wat. rle oplage en aantal edities van de diverse bladen zal zilir. Hel
sttcces van dj t idee is naar rnr jn nren jng vooral af hankeli jk van rle iuiste
aanlevering van r1e st,anrlaarcl, direct kopieerbare, btadzljden. Ter,ens
zullen, voorafgaand aan eerr seizoen, vaste plannirrgafsprakerr genraakt nioe.ten
worden zodat mell er op kan rekenen wanneer de uit te wisselen infornratie
(tr.ts;sen hoofdbestullr: en st-.kties; en nroqelilk sektjes onderlinq) cle lerien zal.
berei ken .

Als het 1ukt. rle omslag kostendekkerrcl te vervaarcligen moet' naar mi j.n nrenrng
totaal zeker Í 10.000,- te besparen zljn.

Graag ont.vang ik op korte fermrjn reacties

Simon Kersten
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