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Titel Denederlandseassociatie.nl
 Op deze site is alle informatie van en voor 

de verenigingsprofessional te vinden. Elke 
dag topics, vacatures, blogs en personalia en 
agenda. Tevens achtergrondinformatie over 
verenigingsmanagement: over de vereniging 
van de toekomst, werven en binden van 
leden, belangenbehartiging, verdienmodellen, 
leiderschap, governance etc. Ook alle 
opleidingen van de DNA Academie zijn hier te 
vinden.

 Vanaf begin juli 2017 zijn de sites van vm-online.
nl, vm-wijzer.nl, de nederlandseassociatie.
nl en vm-training.nl geïntegreerd tot 
één website, zodat alle informatie over 
verenigingsmanagement overzichtelijk bij elkaar 
staat.

Doelgroep Professionals van (landelijke) verenigingen, 
branche- en  beroepsorganisaties. 

Twitter Bij plaatsing van een advertorial sturen we een 
tweet via @wijzijndna 

Materiaal Je kunt het materiaal mailen naar:  
info@denederlandseassociatie.nl.

Statistieken Recente statistieken (november 2016)
 Aantal bezoekers: 7321
 Waarvan unieke bezoekers 3990

Vacatures  Een vacature plaatsen op  
denederlandseassociatie.nl is mogelijk tegen een 
tarief van € 245 per 4 weken. De vacature wordt 
ook gepubliceerd in de digitale nieuwsbrief en 
er wordt een tweet verstuurd via @wijzijndna. Je 
kunt de vacatures ook per rss-feed ontvangen. 
Aanleveren materiaal: tekst in Word, logo als .jpg 
of.gif.

Tarieven Alle tarieven zijn in euro’s, exclusief btw en geldig 
t/m 31 december 2017. Annuleringstermijn 6 
weken voor verschijning. Betaling binnen 14 
dagen na factuurdatum.

 Kosten Kosten Specificaties
 per maand per jaar

Leaderboard * € 500 €5000 1110x90 (max 100kb, .jpg, .gif of .swf) 

Advertorial  € 250 per week  dynamisch, tekst 250-300 karakters en 

   plaatje max 50 kb, .jpg, .gif of .swf) 

* Banners worden in een carrousel geplaatst, waardoor ze steeds rouleren. 
Er worden maximaal 5 banners in een carrousel geplaatst.

Indien je een flashfile aanlevert moet een eventuele link naar een url in de flashfile opgenomen zijn.

ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN

DENEDERLANDSEASSOCIATIE.NL

DNA/VM |  Esther Klos en Mathieu Daalder 
info@denederlandseassociatie.nl 
Kosterijland 15 | 3981 AJ Bunnik |  030-2271677 
Postbus 1100 | 3980 DC Bunnik


