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GRENSOVERSCHRIJDEND 
VERENIGEN

NEDERLAND ICT NODIGT UIT

NOTARIS EN BLOCKCHAIN 
EEN VERRASSEND KOPPEL

VM | verenigingsmanagement, vaktijdschrift voor professionals 
van verenigingen, branche- en beroepsverenigingen.

Voor professionals van verenigingen, branche- en beroeps- 
verenigingen VM is het enige vaktijdschrift in Nederland over  
verenigingsmanagement. Onderwerpen als ledenbinding,  
belangenbehartiging, goed bestuur, dienstverlening aan leden, 
verdienmodellen, strategische inzet van ICT, zelfregulering  
etc. komen uitgebreid aan bod.

Met VM bereik je de heel specifieke doelgroep van professionele 
verenigingsmanagers! Een groep die bijvoorbeeld veel geld  
spendeert aan vergaderlocaties, evenementen en congressen, 
maar ook aan software voor websites, intranetten, ledennetten, 
communities, CRM en DMS en aan talloze ondersteunende
activiteiten zoals secretariaatswerkzaamheden en public affairs.

ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN
VM | VERENIGINGSMANAGEMENT 
VAKTIJDSCHRIFT

FREQUENTIE

OPLAGE

DOELGROEP

DEADLINE

4 x per jaar. 
16 maart, 11 juni, 21 september, 7 december 2021 
2.500 exemplaren.
 Professionals van (landelijke) verenigingen, branche- 
en beroepsorganisaties.
Reserveringen 4 weken voor verschijning. Materiaal 3 
weken voor verschijning.

TARIEVEN 1x 2x 4x
2/1 € 3.550 € 3.375 € 3.150
1/1 € 1.975 € 1.900 € 1.795
1/2 € 1.170 € 1.120 € 1.050
1/4 € 630 € 610 € 580

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  Full colour in JPEG, TIFF, EPS of (Certified) PDF. 
 Je kunt het materiaal mailen naar: info@wijzijndna.nl. 

BLADSPIEGEL  225 x 280 mm

ZETSPIEGEL ¹/₁ 200 x 255 mm
½ staand 97 x 255 mm, ½ liggend 200 x 124 
mm ¼ 97 x 124 mm
Bij aflopende advertenties rekening
houden met 3 mm rondom extra.

DIGITALE BLADERMODULE

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

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. 
Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.



Op deze site is alle informatie van en voor de verenigings- 
professional te vinden. Elke dag topics, vacatures, blogs,  
personalia, agenda en specifiek partner nieuws. 

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.

ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN
DENEDERLANDSEASSOCIATIE.NL

DOELGROEP

Brancheverenigingen, beroepsverenigingen, 
federaties, paritaire organisaties, fondsen, 
sportbonden en ledenorganisaties.
MATERIAAL

Je kunt het materiaal mailen naar info@wijzijndna.nl.
STATISTIEKEN 

Recente statistieken (januari 2021)

Aantal bezoekers: 7321 waarvan 
unieke bezoekers 3900

TARIEVEN

 Banner*  € 500 per maand | € 5000 per jaar 
1110 x 90 px (max 100kb, .jpg, .gif) 

Advertorial**   € 250 per week (Tekst 250-300 
karakters en afbeelding 350 x 250 px)             

* 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.

**Bij het afnemen van een advertentie wordt deze op de homepage van de DNA 
site gepubliceerd. Automatisch wordt dezelfde advertentie ook geplaatst in de 
digitale nieuwsbrief.

Alle tarieven zijn in euro’s, exclusief btw en geldig t/m 31 december 2021 
Annuleringstermijn 6 weken voor verschijning.  
Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.



Wekelijks verschijnt de digitale nieuwsbrief. Deze staat iedere 
week weer boordevol met relevante informatie voor de  
verenigingsprofessional zoals trainingen, topics, vacatures  
en interessante artikelen. 

De nieuwsbrief biedt partners ook de ruimte voor het plaatsen 
van een advertorial of specifiek partnernieuws. Deze worden  
beiden ook op de DNA site gepubliceerd. Kijk voor de voor- 
waarden en tarieven voor het plaatsen van een advertorial  
op de pagina hiervoor.

ADVERTENTIEMOGELIJKHEDEN
DIGITALE NIEUWSBRIEF

DOELGROEP  Brancheverenigingen, beroepsverenigingen, 
federaties, paritaire organisaties, fondsen, 
ledenorganisaties en sportbonden

FREQUENTIE  De digitale nieuwsbrief verschijnt 1 keer in de twee 
weken op de dinsdag 
Maximaal per nieuwsbrief: 4 banners.

MATERIAAL Mailen naar: info@wijzijndna.nl.

TARIEVEN Banner: 1 x € 250 | 21 x  € 4500 | 42 x € 8000 (heel jaar)

AFMETING 660 x 90 px (max 100kb, .jpg.)
Flashfiles kunnen niet worden opgenomen in de nieuwsbrief
 Een vacature plaatsen op denederlandseassociatie.nl 

STATISTIEKEN   Recente statistieken (mei 2021) 

Abonnees digitale nieuwsbrief 4100

Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd conform de Regelen voor  
het Advertentiewezen, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissements- 
rechtbanken en bij de Kamers van Koophandel. Annuleringstermijn  
6 weken voor verschijning. Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

INFORMATIE
Alle tarieven in deze uitgave zijn in euro’s, exclusief 21% btw  
en geldig t/m 31 december 2021. Facturatie na 
ondertekening van de overeenkomst. Korting op een 
Partnership is mogelijk  bij een afspraak voor meerdere jaren.

DNA | Miranda de Haan, Esther Tierie en Cecile Veldman 
info@wijzijndna.nl
Kosterijland 15 | 3981 AJ Bunnik | 030-2271677
Postbus 1100 | 3980 DC Bunnik
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