
Verzonden aan:
Autoschadebrijf Malden, Broekkant 49, Malden Optiek Hoose, VMnkelcentrum 36, 6581 BW Malden
Juwelier-horloger Mooi, Zwanenveld 9062, Nijmegen Maison Jeunesse, Molenstraat 87, Nijmegen
Bloembinderij Fleuristiek, Binnenhof í3,6535 TM Nijmegen Hoose, Burchtstraat 6,6602 AR \Arrjchen
Café Ritz, ln de Betouwstraal 12, 6511 GC Nijmegen Gebr. Zegers, Oude Dukenburgseweg 28, Numegen
Restaurant Jo's Pub - Jo's Counter, Tweede Walstraat 165, Nijmegen Kwalitaria Janssen, Groenestraat 207, Nijmegen
Bloemisterij Firma Aalbers, Hatertseweg 275, Nijmegen Baylor Sports, Molenstraat 150, Nijmegen
van Megen Sport, van Welderenstraat 23, 6511 MB Nijmegen Visscher Sport B.V., Molenpoort 35, Nijmegen
Ol-round, Heyendaalseweg 90, Nijmegen Schekman Elektrotechniek BV, Gelderselaan 14, Nijmegen
Latour 8.V., Mercuriusstraat 7, Nijmegen

Nijmegen, 20 november 1994
Betreft Verandering van periodieken.

Geachte dames en heren,

Binnen de vereniging werden de volgende berichtgevingen verspreid:
Hoofdbestuur: De Hazenkamper, oplage 1350 aan leden en relaties, 10 x per jaar.
Gymnastiek en turnen: Turnbulletin, oplage 50 aan turnleden en leiding, ca 5 keer x per jaar.

Regelmatig losse berichten aan alle leden over b.v. vakanties e.d.
Badminton: Geen specifieke regelmatige berichtgeving
Honk- en softbal: Weekbericht, oplage 220 aan leden en sponsors, ca 20 keer x per jaar
Korfbal: Weekbericht, oplage 100 aan leden en relaties, ca 25 x per jaar

Niet al deze beríchten voldoen. Vooral de Hazenkamper is met zijn beperkte ruimte, weinig
edities, relatief lange produktietijd en lange periode die één uitgave dekt ongeschikt voor actuele
informatie aan leden. Juist hierdoor ontstaat de behoefte aan weekberichten e.d.

Toch is de Hazenkamper een gewenst blad voor algemene leden, donateurs, relaties e.d. Tevens
wordt het blad gebruikt om vooral alle gymnastiekleden te bereiken omdat het uitgeven van een
apart bericht kostbaar is.

Om een efficiëntere berichtgeving tegen minder kosten te bereiken is besloten dat Hoofdbestuur
en sekties elk hun eigen periodiek uitgeven.

Hoofdbestuur
Afzet: Aan alle hoofd- en sektiebestuursleden, kader, algemene leden, algemene

donateurs, sponsoren, adverteerders, relaties zoals gemeente, sportbonden e.d. en
leden die zich wensen te abonneren.

Oplage: ca. 150.
Edities: 4à5xperjaar
Tekst: Vooral algemene informatie, beleid, verslagen, nieuws uit de sekties
Vezending: PTT en/of stadspost

Gvmnastiek en turnen, er worden twee periodieken uitgegeven, t.w.;
Turnnieuws:
Afzet: Aan alle sektieleden, hoofdbestuursleden, sektie-secretariaten, sponsoren,

adverteerders, relaties en leden die zich wensen te abonneren
Oplage: ca. 750
Edities: 5xperjaar
Tekst: Vooral algemene informatie
Verzending: PTï en/of stadspost
Turbul:
Afzet: Aan bestuursleden, kader en turnleden
Oplage: ca. 100
Edities: Sxperjaar
Tekst: Vooral aankondigingen van wedstrijden, instructie aan kader
Vezending: interne verspreiding



Badminton: Voorlopig alleen berichtgeving middels mededelingenbord in de sporthal. Eigen
periodiek wordt overwogen.

Honk- en softbal:
Afzet: Aan alle sektieleden, hoofdbestuursleden, sektie-secretariaten, sponsoren,

adverteerders, relaties en leden die zich wensen te abonneren
Oplage: ca.220
Edities: 20 x per jaar
Tekst: actuele en algemene informatie
Vezending: PTT en/of stadspost

Korfbal: '

Afzet Aan alle sektieleden, hoofdbestuursleden, sektie-secretariaten, sponsoren,
adverteerders, relaties en leden die zich wensen te abonneren

Oplage: ca. í00
Edities: 25 x per jaar
Tekst: actuele en algemene informatie
Vezending: via de leden

U adverteerde in de Hazenkamper, wij menen dat wij met deze, meer directe vorm van
berichtgeving naar onze leden en relaties, ook u een betere bereikbaarheid naar de lezers
kunnen bieden. Wij bieden u advertentieruimte in de Hazenkamper, het Turnnieuws en de
weekberichten van de sekties Honk- en softbal en Korfbal tegen de volgende tarieven per

seizoen;

achterkant omslag, hele pagina Í 425,-
binnenkant omslag en binnenpagina's:
- hele pagina f 400,-

- halve pagina Í 300,-
- kwart pagina Í 235,-
( hele pagina is een half A4 formaat, verticaal).
De vereniging is niet BTW-plichtig.

Uiteraard behoort adverteren in een van de periodieken ook tot de mogelijkheden.
Wij hopen van harte dat wederom op uw steun kunnen rekenen.

Wij nemen op korte termijn hierover contact met u op.

S.C. Kersten
voorzitter

Tolhuis 1309
6537 MR Nijmegen
Íe|.080-442628


