
 
 

Hoe kunnen we mekaar helpen? 
VOC Neteland heeft heel wat publicitaire troeven in handen.  De voornaamste middelen waarvan we gebruik 

maken, zijn: 

 
1. Ledentijdschrift VOC’ke.   

Het ledentijdschrift VOC’ke verschijnt 3-maandelijks in kleur op A5 formaat.  Het blad heeft een wisselende 

oplage, afhankelijk van het aantal leden.  In 2020 werd het VOC’ke in een oplage van 2800 exemplaren gedrukt.  

Daarvan werden ruim 2400 stuks verdeeld onder onze leden.  De andere boekjes worden verdeeld onder 

dierenartspraktijken en bezoekers van het opvangcentrum. 

 
2. Website, Facebook en nieuwsbrief 

Maandelijks wordt een nieuwsbrief verstuurd naar ruim 6500 ontvangers.  Driekwart van deze mensen leest de 

brief ook effectief.  Zowel de website als onze Facebookpagina worden druk bezocht.  Nieuwe berichten worden 

vlotjes 3000 keer gedeeld. 

 
3. Evenementen 

Jaarlijks organiseert het VOC 3 grote evenementen waarbij we steeds heel wat bezoekers mogen verwachten.  Op 

de spaghetti-avond rekenen we jaarlijks op zo’n 800 mensen.  De opendeurdag is goed voor 3000 bezoekers en de 

Kerstshopping voor nog eens een 500-tal. 

 
4. Kledij 

Tijdens het werk in het VOC en tijdens evenementen en activiteiten dragen de medewerkers kledij (voornamelijk 

t-shirts en truien) met de logo’s van het VOC.  Zo zetten we maximaal in op herkenbaarheid.  Jaarlijks komen er 

zo’n 2500 mensen naar het VOC om gewonde of zieke dieren binnen te brengen.   

Tel daarbij nog de bezoekers van de groene winkel, de cafetaria en alle activiteiten (geleide wandelingen, 

vogelspotmomenten, etc.), en het VOC ontvangt jaarlijks toch zo’n 8000 mensen! 

 

 

 

 



 
 
Alvast een overzicht van de mogelijkheden…  

 

Een bijdrage van 75 euro 

• Publicatie in tijdschrift VOC’ke op 1/8ste pagina. 

 

 

Een bijdrage van 150 euro 

• Publicatie in tijdschrift VOC’ke op 1/4de pagina 

• Publicatie van logo tijdens evenementen op flyers en placemats 

 



 
 
 

Een bijdrage van 250 euro 

• Publicatie in tijdschrift VOC’ke op 1/2de blad 

• Publicatie van logo tijdens evenementen op flyers en placemats 

• Publicatie van logo op website 

 

  

 

  



 
 
Een bijdrage van 1000 euro 

• Publicatie in tijdschrift VOC’ke voor 1 blad  

• Eenmalige publi-rapportage in tijdschrift VOC’ke op 1 blad 

• Publicatie van logo tijdens evenementen op flyers en placemats 

• Mogelijkheid tot plaatsing van een eigen reclamebanner tijdens evenementen 

• Publicatie van logo op website 

• Publicatie van logo op VOC-kledij 

 

 
 



 
 
Een bijdrage van 2000 euro 

• Publicatie in tijdschrift VOC’ke voor 1 blad  

• Eenmalige publi-rapportage in tijdschrift VOC’ke op 1 blad 

• Publicatie van logo tijdens evenementen op flyers en placemats 

• Mogelijkheid tot plaatsing van een eigen reclamebanner tijdens evenementen 

• Publicatie van logo op website 

• Publicatie van logo op VOC-kledij over de ganse breedte van de rug op t-shirts. 

 

 

 
 

 

 



 
 
 

 
Uw bijdrage 
 

  
 

75 • Publicatie in tijdschrift VOC’ke voor 1/8ste blad 

150 
• Publicatie in tijdschrift VOC’ke op 1/4de pagina 

• Publicatie van logo tijdens evenementen op flyers en placemats 

250 

• Publicatie in tijdschrift VOC’ke op 1/2de blad 

• Publicatie van logo tijdens evenementen op flyers en placemats 

• Publicatie van logo op website 

1000 

• Publicatie in tijdschrift VOC’ke voor 1 blad  

• Eenmalige publi-rapportage in tijdschrift VOC’ke op 1 blad 

• Publicatie van logo tijdens evenementen op flyers en placemats 

• Mogelijkheid tot plaatsing van een eigen reclamebanner tijdens evenementen 

• Publicatie van logo op website 

• Publicatie van logo op VOC-kledij 

2000 • Publicatie in tijdschrift VOC’ke voor 1 blad  

• Eenmalige publi-rapportage in tijdschrift VOC’ke op 1 blad 

• Publicatie van logo tijdens evenementen op flyers en placemats 

• Mogelijkheid tot plaatsing van een eigen reclamebanner tijdens evenementen 

• Publicatie van logo op website 

• Publicatie van logo op VOC-kledij over de ganse breedte van de rug 

 

 

  

 


