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Reservering van een advertentie
secretariaat@societeitdewitte.nl met als onderwerp: 'Advertentie De Witte' of
via 070-360.79.33.
Omschrijving
De Witte is het blad cq. het periodiek van Sociëteit De Witte voor haar leden.
De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte ('De Witte'), opgericht in 1782, is een besloten
vereniging die al ruim twee eeuwen een markante positie in het Haagse sociale leven
inneemt. De Witte is gehuisvest in een monumentaal pand aan het Plein naast het
beroemde Mauritshuis en het Binnenhof.
De Witte biedt haar leden uitgebreide faciliteiten in het Pleingebouw (hoofdgebouw). In de
zomermaanden speelt het sociëteitsleven zich grotendeels af in onze zomerresidentie,
Paviljoen De Witte in Scheveningen. De essentie van het sociëteitsleven is nog steeds
dezelfde als in 1782, namelijk 'gezellig verkeer en geoorloofde uithuizigheid'. De ruim 3.300
leden zijn op tal van fronten actief via tafels, (sport)clubs, commissies, waarbij verschillende
soorten bijeenkomsten worden georganiseerd; van lezingen, borrels en diners tot
sportactiviteiten tot uitstapjes naar het buitenland.
Het Witteblad wordt door controlled circulation onder deze doelgroep verspreid en geplaatst
op de website van De Witte.

Oplagegegevens
Adressenbestand
On site verspreiding
Sociëteit
Overige verspreiding
Totaal verspreide oplage

3.300
150
50
3.500

Verschijnings- en aanleverdata
Uitgave:
Deadline aanleveren
bij het secretariaat:
2021-1 (maart)
2 januari 2021
2021-2 (juni)
1 april 2021
2021-3 (september)
1 juli 2021
2021-4 (december)
1 oktober 2021
Advertentietarieven
Pagina
1x per jaar* 2x per jaar*
1/1 pagina
825,800,1/2 pagina
425,400,1/4 pagina
250,245,-

3x per jaar* 4x per jaar*
775,750,385,370,240,230,-

Bovengenoemde tarieven zijn per advertentie

Aanleverspecificaties
1/1 advertentie aflopend (bladspiegel) 220 mm breed bij 285 mm hoog. Extra om de
advertentie, 3 mm voor de afsneden, wordt dan 226 mm bij 291 mm.
1/1 advertentie zetspiegel, 185 mm breed bij 245 mm hoog.
1/2 advertentie liggend, 185 mm breed bij 120 mm hoog.
1/2 advertentie staand, 90 mm breed bij 245 mm hoog.
1/4 advertentie 90 mm breed bij 120 mm hoog.
Wij verzoeken u om uw advertentie als Certified PDF aan te leveren (met letters ingesloten)
via e-mail en o.v.v. advertentie Witteblad aan: rens@brinkendehoop.nl met een cc aan:
uitgeverij@openkaart.nl en secretariaat@societeitdewitte.nl.
*) Toeslagen
Voorkeursplaatsing, indien beschikbaar
• Achterzijde omslag: 30% toeslag
• Binnenzijde omslag, voor: 20% toeslag
• Binnenzijde omslag, achter: 15% toeslag
• Overige voorkeuren: 10% toeslag
Opmaakservice
Tevens is het mogelijk uw advertentie professioneel te laten opmaken in 1/4 pagina, 1/2
pagina of 1/1 pagina. De prijs is afhankelijk van uw wensen, het formaat en de aanlevering.
Hiervoor kunt u rechtstreeks een offerte opvragen bij de vormgevers van het blad:
rens@brinkendehoop.nl of henk@brinkendehoop.nl en/of via het secretariaat van De Witte:
secretariaat@societeitdewitte.nl.

