Informatie wijkkrant de Noordwester
Hierbij ontvangt u het informatiepakket van de wijkkrant “de Noordwester” voor 2019/20:
In deze set vindt u alle informatie over het reilen en zeilen van de wijkkrant en tevens ook het adverteren in onze
krant. Tevens bieden wij u de mogelijkheid om voor een jaarcontract te kiezen. Het voordeel daarvan is dat u iets
goedkoper uit bent. Mocht u het contract willen beëindigen dan moet u dit ons een maand voor het einde van het
contract laten weten. Een vaste adverteerder mag één keer per jaar een persbericht naar ons opsturen om in de
wijkkrant te laten plaatsen van 200 tot 250 woorden. De wijkstichting heeft sinds 2017 een website op het adres
www.wsdenoordwester.nl. Aangezien wij als wijkkrant onderdeel zijn van de wijkstichting, zal ook de wijkkrant
op deze website te lezen zijn. Wilt u graag een advertentie op onze website, neem dan contact op met het
secretariaat. secretariaat.noordwester@gmail.com of wijkkrant.noordwester@gmail.com.
Dit informatiepakket bestaat uit:
- doelstellingen en criteria voor het plaatsen van advertenties en artikelen;
- inleverdata kopij en verschijningsdata van de krant;
- telefoonnummers van de redactieleden;
- plaatsingsopdracht voor een advertentie; op onze website vindt u een digitale versie.
- advertentieformaten en prijzen op pagina 4-5.
Als u wilt adverteren verzoeken wij u een plaatsingsopdracht in te vullen (of de digitale versie op de website) en
deze op te sturen t.a.v. De Noordwester, Baljuwstraat 27, 5345 MA Oss of digitaal op te sturen naar ons emailadres: secretariaat.noordwester@gmail.com of wijkkrant.noordwester@gmail.com. Ook de advertentie
graag digitaal aanleveren via hier. Als u voor de eerste keer een advertentie aanlevert, of een nieuwe advertentie,
vragen we daar € 10.00 startkosten voor. In overleg is het ook mogelijk dat wij uw advertentie opmaken, daar
wordt met u een prijs over afgesproken. Na akkoord zullen wij die advertentie plaatsen. Met de
plaatsingsopdracht voor een advertentie draagt u tevens bij aan de informatievoorziening in onze wijk. Wij hopen
spoedig uw opdracht tegemoet te zien. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met een van de
redactieleden. Zie de wijkkrant voor meer informatie over onze bestuursleden en dergelijke.
Doelstelling van de wijkkrant:
De inwoners van de wijk voorzien van informatie die voor hen van belang kan zijn.
Criteria voor artikelen en advertenties:
Artikelen en advertenties mogen door iedereen ingestuurd worden. In verband met beperkte ruimte zullen
artikelen afkomstig van onderstaande personen en / of instellingen in genoemde volgorde geplaatst worden:
0. Betaalde advertenties
1. Bestuur Wijkstichting de NoordWester
2. Redactie Noordwester
3. Wijkraad Oss Noord-West
4. Wijk- en buurtverenigingen / sportverenigingen
5. Inwoners van de wijken Vlashoek, Heihoek en Ussen
6. Wijkopzichters
7. Gemeente Oss
8. Instellingen van algemeen maatschappelijk belang, en/of gericht op een bepaalde doelgroep
9. Andere personen, instellingen of niet-betaalde advertenties
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Ruimte die door bepaalde instellingen en / of verenigingen voor een heel jaar gekocht wordt, moet in elke uitgave
voor deze instellingen en / of verenigingen gereserveerd worden. Mocht deze ruimte niet worden benut, dan
behoudt de redactie zich het recht voor om deze ruimte voor andere doeleinden te gebruiken.
- Artikelen en advertenties mogen niet seksistisch zijn. Seksistische artikelen en advertenties worden niet
geplaatst (of geweigerd);
- Artikelen en advertenties mogen niet discriminerend zijn. Discriminerende artikelen en advertenties worden niet
geplaatst (of geweigerd);
- Artikelen en advertenties mogen niet kwetsend zijn;
- Artikelen en advertenties mogen niet haatdragend zijn;
- Artikelen en advertenties mogen niet misleidend zijn.
De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te korten in overleg met de schrijver. Bij een teveel aan
advertenties / kopij zal de redactie de plaatsing bepalen op basis van prioriteit. De redactie beoogt niet-geplaatste
of ingekorte artikelen alsnog volledig op de website te plaatsen. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet,
beslist het (dagelijks) bestuur van de wijkstichting.
De papieren Noordwester komt de 1e woensdag van de even maanden uit, 6x p/jaar, een oplage van 5400 st.
De digitale Noordwester komt de 1e woensdag van de oneven maanden uit, 6x p/jaar op wsdenoordwester.nl
Op wsdenoordwester.nl kunt u altijd alle edities terugvinden en/of bekijken, dus 12 x per jaar. Hier kunt u ook
een vermelding of een link van en naar uw zaak op laten plaatsen. Dit kost u € 50,00 per jaar.

Vergader en wijkkrantdata 2017
Alle bestuursvergaderingen en redactievergaderingen worden gehouden op de Baljuwstraat 27.
Wilt u graag een vergadering bijwonen? Stuur uw verzoek naar secretariaat.noordwester@gmail.com

AB vergadering

Kopijsluiting

Verspreidingsdata

Type wijkkrant

21-1-2019 19.30u

26-12-2018
24-1-2019
28-2-2019
21-3-2019
24-4-2019
23-5-2019
26-6-2019
25-7-2019
27-8-2019
19-9-2019
30-10-2019
21-11-2019

2-1-2019
6-2-2019
6-3-2019
3-4-2019
1-5-2019
5-6-2019
3-7-2019
7-8-2019
4-9-2019
2-10-2019
6-11-2019
4-12-2019

digitaal
papier
digitaal
papier
digitaal
papier
digitaal
papier
digitaal
papier
digitaal
Papier

18-3-2019 19.30u
20-5-2019 19.30u
15-7-2019 19.30u
19-8-2019 19.30u
16-9-2019 19.30u
21-10-2019 19.30u
18-11-2019 19.30u
16-12-2019 19.30u
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Plaatsingsopdracht voor een advertentie in Wijkkrant de Noordwester in 2019
1) Naam

: …………………………………………………………

2) Adres

: …………………………………………………………

3) Postcode en plaats

: …………………………………………………………

4) Telefoonnummer

: …………………………………………………………

wil een advertentie plaatsen in de wijkkrant de Noordwester.
5) *Formaat advertentie (zie bijlage)

: A A1 B B1 C C1

6) *Aantal publicaties papieren Noordwester

: 1 2 3 4 5 6

*Aantal publicaties digitale Noordwester

: 1 2 3 4 5 6

7) *Wijkkrantnummers (papieren = even nrs.)

: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8) Indien minder dan 6 publicaties,
prijs (zie pag. 4 en 5) per publicatie

: € ………………………… (prijs per publicatie)
€ …………………………x (aantal publicaties, zie pt.6)

9) Website vermelding:

: € ………………………… (standaard € 50,00 per jaar)

10) Startkosten

: € …………………………+

11) Totaal

: € …………………………

Hierbij bevestigt u dat u akkoord gaat met de bijgesloten criteria voor advertenties.
Voor de sluitingsdata van de kopij van de wijkkrant waarvoor plaatsingsopdracht is gegeven, dient opdrachtgever
te zorgen voor aanlevering van lay-out en tekst van de advertentie. (liefst digitaal)
Indien de advertentie voor plaatsing in meerdere edities van de wijkkrant de Noordwester is, zal de advertentie
worden herhaald volgens overeengekomen aantal, tenzij een nieuwe lay-out en/of tekst wordt aangeleverd.
Bij acceptatie deze pagina ondertekend retourneren naar Wijkkrant De Noordwester, Baljuwstraat 27, 5345MA,
Oss of via e-mail naar wijkkrant.noordwester@gmail.com
U krijgt van onze penningmeester een factuur toegestuurd via mail. Wij hoeven geen BTW te betalen aan de
Belastingdienst dus kunnen wij ook geen BTW verrekenen.
(* Omcirkelen wat gewenst is)

Plaats: …………………………
Datum: …………………………

Handtekening:

…………………………………………….
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Een hele pagina is alleen mogelijk in overleg met het bestuur.
Twaalfde pagina
Prijs:

A

1 x kleur € 30,00
6 x kleur € 170,00

12,5 x 3 cm

12x kleur € 340,00

A1
6 x 6 cm

B
Zesde pagina

6 x 12,5 cm

Prijs:
1 x kleur € 45,00
6 x kleur € 260,00
12x kleur € 520,00

B1
12,5 x 6 cm

5

Informatie wijkkrant de Noordwester

C1
12.5 x 9 cm

C
6 x 18,8

Vierde pagina
Prijs:
1 x kleur € 65,00
6 x kleur € 380,00
12x kleur € 760,00

Een hele pagina is alleen mogelijk in overleg met het bestuur.
Normale prijs is € 150 (6x € 850, 12x € 1700) voor een halve pagina
en € 300 ( 6x 1400, 12x € 2800) voor een hele pagina.
Een websitevermelding d.m.v. een logo/link kost € 50,00 per jaar.
Afhankelijk van uw doelgroep/doelstelling kan er van deze prijzen afgeweken worden.
Dit alleen in overleg met het bestuur van de wijkstichting. Voor meer informatie
penningmeester.noordwester@gmail.com of bellen 06 40393217
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