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Geachte vrienden, beste adverteerders,
Omwille van de grote tevredenheid onder de leden en zeker ook de adverteerders, hebben wij besloten
dit komende actiejaar 2019-2020 in dezelfde lijn verder te werken.
De bedoeling is dat de lezers het boekje, met een oplage van 3000 exemplaren, zo waardevol vinden dat
ze het, bij wijze van spreken, altijd bij de hand willen hebben en als referentie gebruiken voor het jaarlijks
programma en als naslag voor de medewerkende adverteerders.
Het wordt verdeeld onder alle leden en ook meerdere malen per jaar bij de adverteerders.

Nieuw dit jaar zijn de volgende voordelen voor de adverteerders:
o “Bescheiden adverteerders”: ¼ bladz. : € 60,o Zijn elke week vertegenwoordigd via hun naamkaartjes in de “VVB kaartjesbak”.
o Vermelding op VVB site, op 1 pagina, met alle “bescheiden” adverteerders.
o Mogen deelnemen aan de VVBeurs op 23 oktober 2019 met een stand van 1 m2.
o “de Flinke adverteerders”: ½ bladz.: € 100,o Zijn elke week vertegenwoordigd via hun naamkaartjes in de “VVB kaartjesbak”.
o Zijn elke week vertegenwoordigd via een folder op de daarvoor voorziene tafel.
o Mogen deelnemen aan de VVBeurs op 23 oktober 2019 met een stand van 2 m2.
o Worden op de VVB site vermeld, met een link naar hun website.
o “de Super adverteerders”: 1 bladz: € 180,o Zijn elke week vertegenwoordigd via hun naamkaartjes in de “VVB kaartjesbak”.
o Zijn elke week vertegenwoordigd via een folder op de daarvoor voorziene tafel.
o Mogen deelnemen aan de VVBeurs op 23 oktober 2019 met een stand van 4 m2.
o Worden op de VVB site vermeld, met een link naar hun website.
o Worden regelmatig op het groot scherm geprojecteerd tijdens de clubnamiddagen.
o Mogen hun periodieke acties kenbaar maken op de VVB facebook pagina.
De Vlaamse Vriendenkring Benidorm is een Nederlandstalige club met meer dan 500 leden waarbij
iedereen die Nederlands spreekt lid mag worden, ongeacht de nog jonge leeftijd.
Ook bedrijven kunnen lid worden van de club en het lidmaatschap bedraagt € 25,-/jaar.
Het actiejaar vangt aan in oktober en eindigt op 30 september.
Tijdens de windermaanden (oktober t/m maart) komen wekelijks gemiddeld 150 leden samen om op de
clubnamiddagen gezellig samen te zijn en dit gebeurt soms met livemuziek, een gastoptreden, samen
zingen, interessante voordrachten en tal van andere verrassingen.
Daarnaast zijn er elke week activiteiten van de hobbyclub, petanqueclub, biljartclub, de linedance en de
afdelingen reizen en uitstappen met gratis of goedkope deelnames voor de leden.
Tijdens de zomermaanden zijn er vanaf zomer 2020 ook activiteiten, vooral omdat er vanaf nu ook nietpensioengerechtigde – residenten - Belgen en Nederlanders lid kunnen worden.
Alle leden worden daarvan per mail op de hoogte gebracht.
Met vriendelijke groeten, het VVB bestuur
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Estimados anunciantes, queridos amigos,
Debido a la gran satisfacción entre los socios y los anunciantes, hemos decidido el proximo año 20192020 seguir trabajando en la misma linea.
Durante los meses de invierno (octubre hasta marzo), se reúnen cada semana unas 150 socios en las
llamadas “las tardes del club” para disfrutar de las múltiples actividades, como música en vivo,
actuaciones de todo tipo, sesiones de canto, de baile, exposiciones, charlas interesantes y muchas
sorpresas.
El departamento de excursiones organiza también salidas interesantes de un día y viajes de algunos
días. Para todas estas excursiones, los socios disfrutarán de buenos descuentos o en algunos casos
podrán participar gratuitamente.
A partir de este año habrá también actividades durante el verano, sobre todo porque cada vez hay más
socios belgas y holandeses “no pensionistas” – “residentes”.
La idea es que los socios del club, unas 500 personas de habla neerlandesa, lleven la revista que se
imprime en 3000 ejemplares consigo, para tenerla como calendario de actividades del club y guia de
referencia a la hora de buscar a los profesionales colaboradores de la Asociación.
El librito se reparte entre todos los socios y algunas veces al año entre los anunciantes.

Nuevo este año son las ventajas adicionales para los anunciantes:
“Los Anunciantes Modestos”: ¼ pag.: € 60,o Estarán representados cada semana en las tardes del club, mediante sus tarjetas colocadas en el
expositor de tarjetas del club.
o Mención el la pag web del club del anuncio conjuntamente con los otros anunciantes “modestos”.
o La participación en la feria del VVB el 23 de octobre 2019 con un espacio de 1m2.

“Los Anunciantes Firmes”: ½ pag.: € 100,o Estarán representados cada semana en las tardes del club, mediante sus tarjetas colocadas en el
expositor de tarjetas del club.
o Podrán colocar sus folletos cada semana en las tardes del club en la mesa de los folletos.
o Serán anunciados en la pagina web del club, con un link a sus paginas.
o La participación en la feria del VVB el 23 de octobre 2019 con un espacio de 2m2.
“Los Super anunciantes”: 1 pag.: € 180,o Estarán representados cada semana en las tardes del club, mediante sus tarjetas colocadas en el
expositor de tarjetas del club.
o Podrán colocar sus folletos cada semana en las tardes del club en la mesa de los folletos.
o Serán anunciados en la pagina web del club, con un link a sus paginas.
o La participación en la feria del VVB el 23 de octobre 2019 con un espacio de 4m2.
o Serán proyectados cada semana en la pantalla grande durante las Tardes del Club.
o Podrán anunciar sus ofertas periodicas en el Facebook del club.
Atentamente, la junta directiva del VVB
http://www.vvbenidorm.be/anunciantes-sponsors.html
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, a ..........de ...................2019.
La empresa / local / persona: …………………………………………………………………….……………………………………………………………………..
Het bedrijf / lokaal / persoon :
Dirección postal:

…………………………………………………………………….…………………...................................…………………………………………………..

Postadres:
Con datos fiscales / fiscale gegevens:
Nr. Tel. & e-mail:

............................………………….……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..............................…………………………………………………………………..

Contrata a la Asociación Amigos Flamencos de Benidorm (V.V.B.) la inserción de un
anuncio publicitario en su revista y con las siguientes características:
Bestelt bij de vereniging Vlaamse Vriendenkring Benidorm een advertentie in het
clubblad met de volgende eigenschappen:
o

¼ pagina: 137 / 138 mm horizontal y 45 / 46 mm vertical: € 60,-

o

½ pagina: 137 / 138 mm horizontal y 97 mm vertical: € 100,-

o

1

pagina: 137 / 138 mm horizontal y 199 / 200 mm vertical: € 180,-

La revista saldrá en octubre 2019 en 3000 ejemplares y es válida durante 1 año.
Usted mismo puede aportar el diseño (de buena calidad) – 300 dpi y en pdf – o encargárnoslo.
Este servicio tiene un costo de €20,- incluso las tomas de las fotos en su establecimiento.
Het boekje is geldig voor één jaar vanaf oktober 2019 en verschijnt op 3000 exemplaren.
U kunt zelf de lay out aanbrengen (op goede kwaliteit 300 dpi en PDF) of het bij ons bestellen
voor een extra kost van € 20,- , inclusief het maken van eventuele fotos.
Modo de pago, siempre antes o el día mismo de la entrega de la revista:
Betalingswijze, steeds vóór of ten laatste de dag van het afleveren:
o Por transferencia / per overschrijving
o En efectivo / contant
El representante de la VVB / de afgevaardigde van de VVB : ……………………………………………….
Firmado por la empresa / voor de adverteerder: …………………………………………………………………
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