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PRINT

REDACTIONELE FORMULE
Voor en door leden van de Fotobond. De kracht van het  
blad is de combinatie van vaktechnische inhoud en beeld, 
samengesteld door leden van de Fotobond. In ieder nummer 
vind je interviews, thema’s, rubrieken, expostities en 
fotowedstrijden. In Beeld is een bron van informatie voor  
alle fotografen die zich in hun vrije tijd bezighouden met 
fotografie.  

WAT IS DE FOTOBOND?
De Bond voor Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen 
(BNAFV), kortweg genoemd de Fotobond, is een landelijk 
samenwerkingsverband van amateur- of vrijetijdsfotografen, 
opgericht in 1922. De leden bestaan uit (amateur) fotoclubs 
en individuele leden met een persoonlijk lidmaatschap.
De Fotobond heeft circa 6.400 leden, waarvan 5.800 in  
280 fotoclubs en 600 rechtstreekse (persoonlijke) leden.

WAT DOET DE FOTOBOND?
De Fotobond stimuleert vrijetijdsfotografen bij het 
ontwikkelen van hun fotografie en ondersteunt fotoclubs 
waar gewenst bij hun activiteiten.

Zij organiseert o.a. wedstrijden, exposities, bijeenkomsten, 
cursussen en mentoraten op landelijk en regionaal niveau, 
geeft boeken en een magazine uit en heeft speciale 
ledenaanbiedingen. Landelijke themagroepen bieden  
de gevorderde fotograaf verdiepingsmogelijkheden.

ORGANISATIE
De Fotobond is een vrijwilligersorganisatie en heeft een 
Dagelijks Bestuur wat wordt ondersteund door taakgroepen 
en specialistische teams.

De Fotobond heeft zestien regionale afdelingen die de 
fotoclubs in hun regio samenbrengen. Deze afdelingen 
coördineren en organiseren activiteiten en ondersteunen  
hun clubs. Elke afdeling heeft een eigen bestuur en een 
website of -pagina.

LIDMAATSCHAP EN CONTRIBUTIE
Het lidmaatschap van de Fotobond bedraagt voor leden  
van aangesloten fotoclubs € 22 per jaar (inbegrepen in hun 
clubcontributie) en voor persoonlijke leden € 28 per jaar. 

BRANDED CONTENT
Uw verhaal, geschreven door de redactie, is een krachtig 
middel om uw boodschap te vertellen. Onze media-adviseur 
denkt graag mee over een passende campagne.
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Titel    In Beeld
Ondertitel   Kwartaalblad voor leden  
   van de Fotobond
Uitgave van  Virtùmedia B.V., 
   Postbus 595, 3700 AN Zeist
Hoofdredacteur  Wim Broekman
Verschijningsfrequentie 4 x per jaar
Abonnementsprijs  Gratis voor leden

ADVERTENTIEFORMATEN-PRIJZEN
Formaat b x h in mm Tarief *
1/1 pag. 220 x 280** € 1.245,–
1/2 pag. liggend 195 x 130 € 695,–
1/4 pag. staand 95 x 115 € 395,–

* Alle prijzen zijn excl. BTW.          **   3 mm afloop noodzakelijk. 

Tarieven voor Brandend Content, instekers en bijsluiters op 
aanvraag.

AANVULLENDE TARIEVEN
 - Bij reservering van meerdere advertenties in één keer, 

ontvangt u een aantrekkelijke korting.
- Alle tarieven zijn gebaseerd op full color

Plaatsingstoeslagen
- Pagina 2 omslag: +15%, pagina 3 omslag: +10%
- Pagina 4 omslag: +20%, speciale plaats: +10%

AANLEVEREN MATERIAAL
Digitaal advertentiemateriaal aanleveren als certified pdf, 
300 dpi. (of als Adobe InDesign, EPS of TIFF.) Het materiaal 
dient voorzien te zijn van alle gebruikte fonts en illustraties 
(minimaal 300 dpi). Let u er op geen RGB-kleuren gebruikt  

of naast full colour nog steunkleuren toevoegt. 
De adver tentiebestandsnaam bevat bedrijfsnaam, titel van 
het tijdschrift en editienummer. Als Virtùmedia het materiaal  
niet volgens de aanlevervoorwaarden ontvangt kunnen er 
kosten doorberekend worden voor de te maken aan-
passingen. 

Aanleveren materiaal o.v.v. titel en editienummer naar 
traffic@virtumedia.nl.

Voor veel klanten verzorgen wij ook de (advertentie)opmaak. 
Neem contact op en bespreek de mogelijkheden.

VERSCHIJNINGSDATA 2023
Nummer Verschijningsdatum Sluitingsdatum
1 24 februari 27 januari
2 14 april 17 maart
3 1 september 4 augustus
4 1 december 3 november

CONTACT
Rob van der Linden     
T  030 - 3031295   
E  rvanderlinden@virtumedia.nl

Patrick van den Bosch     
T  030 - 3072249   
E  pvandenbosch@virtumedia.nl

Onze algemene voorwaarden zijn ten allen tijde van toepassing.
https://virtumedia.nl/algemene-advertentievoorwaarden
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