
 
Natuurpunt Brugs Ommeland vzw
Natuurpunt Brugs Ommeland vzw is een regionale koepelverenigingen van 10  Natuurpuntafdelingen 
en 4 thematische werkgroepen; Vogelwerkgroep Mergus, de Natuur.Fotografen Brugs Ommeland, de 
Brugse Mycologische Werkgroep en de Vleermuizenwerkgroep. Onze  vzw is actief in 10 gemeentes 
(Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Zedelgem en 
Zuienkerke) en werkt rond natuur, milieu, biodiversiteit en ruimtelijke ordening. We tellen momenteel 
meer dan 5000 leden, het is duidelijk dat mensen onze werking belangrijk vinden! We volgen lokale 
beleidsdossiers op en organiseren heel wat grote gezinsactiviteiten waar we meer dan 1000 mensen op 
mogen ontvangen. We organiseren ook cursussen en lezingen. Zo vinden zowat alle leden bij ons hun 
gading. Onze vereniging koopt jaarlijks ook gronden aan; de enige manier om natuur in Vlaanderen hele-
maal veilig te stellen.  Met een secretariaat in Brugge biedt de vereniging haar afdelingen, werkgroepen 
en leden ook een deelsysteem voor allerhande materiaal. Het secretariaat werkt als verenigende factor 
en staat open voor iedereen. 

Wat is De Spille? 
Het ledentijdschift De Spille is het uithangbord van Natuurpunt Brugs Ommeland vzw, startte als tijd-
schrift van een drietal afdelingen en groeide uit tot het regionale tijdschrift voor 10 afdelingen en 4 
thematische werkgroepen. Het tijdschrift  biedt een waaier aan artikels over natuur, biodiversiteit en 
beleid, maar we laten niet na om alle afdelingen en werkgroepen aan het woord te laten in een vaste 
reeks nieuwsberichten. Natuurlijk vind je er ook al onze activiteiten in terug.  Het tijdschrift verschijnt 
sinds enkele jaren volledig in kleur. Sinds 2017 biedt het tijdschrift 56 pagina’s actualiteit. Het tijdschrift 
wordt gedrukt door een ecologische drukker op gerecycleerd papier. Het verschijnt 4 x per jaar op 5500 
exemplaren. 

Oplage en verschijning
De Spille verschijnt vier maal per jaar: begin januari, begin april, begin juli en begin oktober. Het ver-
schijnt 4 x per jaar op 5500 exemplaren. Niet enkel onze leden ontvangen het tijdschrift, het wordt ook 
bezorgd aan onze adverteerders, lokale, regionale en Vlaamse politici. Daarnaast wordt het ook verstuurd 
aan heel wat andere verenigingen en organisaties en een aantal abonnees buiten het werkingsgebied.

Advertentievoorwaarden De Spille
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Advertentieruimtes en prijzen
Voor een optimale opmaak van het tijdschrift verkiezen we advertenties op jaarbasis. Wens je te adverte-
ren na de start van een kalenderjaar, dan worden de prijzen verrekend volgens onderstaande tabel. Het 
aantal edities voor je advertentie kan echter altijd besproken worden met het secretariaat.

Aanlevering van de bestanden 
Per mail: 
•	 PDF van hoge kwaliteit
•	 JPG op hoge resolutie 
•	 photoshop- of indesign-bestand
Indien gewenst kan het secretariaat tegen een kleine vergoeding een advertentie voor je opmaken.

Aanleverdatum: voor 2017 zijn de deadlines:
•	 19 februari  2017: verschijnt begin april 2017
•	 21 mei 2017: verschijnt begin juli 2017
•	 20 augustus 2017: verschijnt begin oktober 2017
•	 20 oktober 2017: verschijnt begin januari 2018 (nieuw adverteerjaar)
Een uitzondering op deze deadine kan na afstemming en overeenkomst met het secretariaat. 

Bestellen
Wens je graag in De Spille te adverteren? Vul dan volgend formulier in en bezorg het aan 
ans.dewolf@natuurpunt.be.

1/9 A4: 58 x 84 mm

6/9 A4: 184 x 174 mm

3/9 A4: 184 x 84 mm

2/9 A4: 121 x 84 mm

9/9 A4: 297 x 210 mm 250 euro

Formaat 1 editie

70 euro

50 euro

25 euro

500 euro

2 edities

140 euro

100 euro

50 euro

750 euro

3 edities

210 euro

150 euro

75 euro

1000 euro

4 edities

280 euro

200 euro

100 euro

125 euro 250 euro 375 euro 500 euro
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Bestelformulier 

advertentie in De Spille – 2017

Beste,

Je gaf aan geïnteresseerd te zijn om te adverteren in het regionaal tijdschrift van 
Natuurpunt Brugs Ommeland vzw, De Spille. We danken je voor het vertrouwen.

Gelieve onderstaand bestelformulier aan te vullen en ondertekend terug te sturen naar 
Ans Dewolf: ans.dewolf@natuurpunt.be, Beenhouwersstraat 7 - 8000 Brugge

Organisatie:.........................................................................................................................................

Contactpersoon:................................................... 

Adres:.............................................................................................................................
Postcode:.............................................................. Gemeente: .......................................................

Telefoon: ..............................................................................................................................
E-mail: .................................................................. 

Verschijningsdata:
•	  januari 2017 (reeds voorbij)
•	  april 2017
•	  juli 2017
•	  oktober 2017

Ik opteer voor

De adverteerder verbindt zich hierbij het verschuldigde bedrag te storten op rekeningnummer 
BE26 6528 3308 89297540 1189 van Natuurpunt Brugs Ommeland vzw, ten laatste 30 dagen na factuur-
datum.

Datum en handtekening:

1/9 A4: 58 x 84 mm

6/9 A4: 184 x 174 mm

3/9 A4: 184 x 84 mm

2/9 A4: 121 x 84 mm

9/9 A4: 297 x 210 mm

Formaat V
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