
advertentiemogelijkheden 
VM, hét vakblad voor alle professionals binnen 

verenigingen, koepels, federaties en bonden.

VM is het enige vakblad in Nederland voor de verenigingprofessional. Aan 

de hand van de thema’s polarisatie, leden, foresight en de organisatie 

van de toekomst delen we kennis en inspireren we onze doelgroep. Naast 

de vaste rubrieken gaan we dieper in op onderwerpen als ledenbinding, 

belangenbehartiging, goed bestuur, dienstverlening aan leden, verdienmodellen, 

strategische inzet van ICT, zelfregulering en nog veel meer. 

VM wordt gelezen door ruim 2.200 verenigingsprofessionals. De waardevolle 

content zorgt ervoor dat VM vaak gebruikt wordt als naslagwerk. Door jouw 

organisatie te promoten in VM kan jij jezelf nog beter positioneren in verenigend 

Nederland. Verenigingsprofessionals zijn altijd op zoek naar nieuwe vergader- 

en congreslocaties, maar investeren ook in handige software, het opbouwen 

van (online) communities en de optimalisatie van hun website of de inzet van 

het CRM-systeem. Daarnaast zijn ze altijd op zoek naar handige tools om de 

ondersteunende activiteiten zoals secretariaatswerkzaamheden en public 

affairs beter in te richten. Wat heb jij hen te bieden?

 

ons bereik

We verspreiden VM niet alleen per 

post, maar ook digitaal. Het vakblad 

is onderdeel van het crossmediale 

platform van DNA. Wil je samen 

brainstormen hoe we met onze 

mogelijkheden jouw dienst of product 

nog beter onder de aandacht kunnen 

brengen? Neem dan contact op met:

Maureen van Gent 

m.  maureen@wijzijndna.nl

t.    06 22 67 42 82

haal het meeste uit je budget!

frequentie 4 x per jaar valt VM op de mat. #1 Polarisatie | 13 december 2022, 
#2 Leden | 20 juni 2023, #3 Foresight | 19 september 2023, 
#4 Organisatie van de toekomst | 12 december 2023. 

deadline Reservingen nemen wij aan tot vier weken voor de verschijning. 
Advertentiemateriaal kun je uiterlijk aanleveren drie weken voor 
de verschijningsdatum.

tarieven

2/1
1/1
1/2
1/4

1x 2x 4x

€ 3728,-

€ 2074,-

€ 1229,-

€ 662,-

€ 3544,-

€ 1995,-

€ 1120,-

€ 641,-

€ 3308,-

€ 1885,-

€ 1103,-

€ 609,-

toeslagen Omslag pagina 2 en 3 +15%
Omslag pagina 4 +25%
Op aanvraag zijn tarieven verkrijgbaar van meehechters, 
bijsluiters en opplakkers. Afmeting bijsluiter: 195 x 275 mm.

materiaal Het advertentiemateriaal voor VM graag aanleveren in full color, 
300 DPI, CMYK, (certified) .pdf of .eps bestand. Advertenties kun 
je mailen naar info@wijzijndna.nl

bladspiegel 225 mm x 280 mm

zetspiegel 1/1  200 mm x 255 mm
1/2 staand 97 mm x 255 mm | 1/2 liggend 200 mm x 124 mm
1/4 97 mm x 124 mm
Bij aflopende advertenties moet je rekening houden met 3 mm extra.

VM verschijnt ook in digitale vorm. De webadressen in elke
advertentie worden gelinkt, extra mogelijkheden op aanvraag.

digitaal

Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelen voor het Advertentiewezen, 
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel. 
annuleringstermijn 6 weken voor verschijning. De genoemde tarieven zijn excl. BTW. De 
facturatie geschiedt na ondertekening van de overeenkomst. Betaling binnen 14 dagen na 
factuurdatum. Kortingen zijn bespreekbaar bij een partnership langer dan één jaar. 

mailto:maureen%40wijzijndna.nl?subject=tarieven%20mediakaart%20DNA
mailto:info%40wijzijndna.nl?subject=aanleveren%20materiaal%20VM


advertentiemogelijkheden 
wijzijndna.nl, hét platform voor alle professionals binnen 

verenigingen, koepels, federaties en bonden.

Op wijzijndna.nl is alle kennis over verenigen voor onze doelgroep beschikbaar. 

Dagelijks delen wij interessante blogs, artikelen en evenementen met als 

doel de verenigingsprofessional net dat stapje verder te helpen. Door onze 

kennisdossiers blijf je goed op de hoogte van alle topics. Je kunt een training 

boeken via de DNA academie en in de webshop kun je vakliteratuur bestellen. 

ook houden we je via wijzijndna.nl op de hoogte van al het verenigingsnieuws, 

delen we de belangrijkste vacatures en specifiek partnernieuws. 

wijzijndna.nl heeft ruim 4.000 unieke bezoekers. De waardevolle content 

zorgt ervoor dat onze bezoekers vaker terugkomen. Door jouw organisatie te 

promoten op onze site krijg je de mogelijkheid om jezelf sterker te positioneren 

in verenigend Nederland. Wat heb jij hen te bieden?

onze bezoekers

tarieven

banners € 525,- per maand 

advertorials € 263,- per week

aanleverspecificaties

banners 1110 x 90 pixels, .gif .png of .jpg bestand, 72 dpi, RGB, 
plus url vermelding.

advertorials Tekst in Word, max. 250-300 woorden, 
bijbehorende afbeelding in .jpg of .png bestand, 
72 dpi, RGB, 350 x 350 pixels.   

goed om te weten 
Banners kun je aanleveren via info@wijzijndna.nl. Wil je de reservering voor je 

banner toch annuleren? Dit kan tot uiterlijk 6 weken voor de verschijningsdatum. 

De 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 
DNA-nieuwsbrief, de tweewekelijkse nieuwsbrief voor 

alle professionals binnen verenigingen, koepels, 

federaties en bonden.

Iedere twee weken versturen wij naar ruim 3.000 abonnees onze DNA-

nieuwsbrief. Hierin delen we het laatste nieuws over verenigend Nederland, alle 

vacatures, evenementen, en bieden we partners de ruimte om hun product of 

dienst onder de aandacht te brengen. 

tarieven banners

1x
13x
26x

€ 263,-

€ 2925,-

€ 5200,- (heel jaar)

tarieven advertorials

1x € 263,-

aanleverspecificaties

banners 660 x 90 pixels, .gif .png of .jpg bestand, 72 dpi, RGB, 
non-animated, max. 100 kb,  plus url vermelding.

advertorials Tekst in Word, max. 150-200 woorden, 
bijbehorende afbeelding in .jpg of .png bestand, 
72 dpi, RGB, 350 x 350 pixels.   

goed om te weten 
De DNA-nieuwsbrief wordt op dinsdag verstuurd. Per nieuwsbrief is er ruimte voor 

maximaal 4 banners en 2 advertorials. De advertorials worden niet automatisch 

op wijzijndna.nl doorgeplaatst. Tegen een meerprijs is dit mogelijk. Banners kun je 

uiterlijk twee weken voor  verschijningsdatum aanleveren via info@wijzijndna.nl. 

Alle tarieven in deze uitgave zijn in euro’s, exclusief 21% btw en geldig t/m 31 december 2023

Contactpersonen: 
Esther Tierie | 06 15 54 54 07 | esther@wijzijndna.nl
Maureen van Gent | 06 22 67 42 82 | maureen@wijzijndna.nl
Kosterijland 15 | 3981 AJ Bunnik
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