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Gerwen, november 2018 
 
Beste adverteerder, 
 

Het carnavalsseizoen 2018-2019 staat weer voor de deur. Zoals u waarschijnlijk wel weet is D’n Nar de carnavalskrant van 
carnavalsvereniging De Narre-Kappen uit Gerwen. De redactie van D’n Nar is gestart met de editie voor het nieuwe 
seizoen. Een bijzonder seizoen dit jaar, want onze vereniging bestaat 55 jaar. Een jubileum in carnavalsland! Ongetwijfeld 
zal er een mooie jubileumeditie uit de drukpersen rollen dit jaar. 

Gerwen is rijk aan verenigingen. Sponsoring is onontbeerlijk voor verenigingen om jaarlijks hun exploitatie rond te krijgen, 
maar ook om reserves op te bouwen. Gerwen zelf kent veel adverteerders en sponsoren die CV De Narre-Kappen een 
warm hart toe dragen. Ook bedrijven uit omliggende dorpen weten onze carnavalsvereniging te waarderen. Wij zijn daar 
erg blij mee. 

Sinds een aantal jaar bieden we zogenaamde “Advertentiepakketten” aan. Binnenkort zal een van onze leden u benaderen 
of u (weer) interesse heeft om een van deze pakketten af te nemen. Naast de gelegenheid om uw bedrijf te profileren 
steunt u daarmee onze carnavalsvereniging zodat wij de vele activiteiten voor jong en oud kunnen blijven organiseren.  
 
Advertentiepakketten: 

Pakket 1 € 333,=  Pakket 4 € 77,= 
• 33 consumptiebonnen 
• Hele pagina (A4) advertentie in carnavalskrant 
• Logo / naamsvermelding op projectieschermen 

in de residentie tijdens alle activiteiten 
• 4 vrijkaarten voor een zwamavond naar keuze 

(22, 23 februari of 1 maart 2019) 

 • 1/4 pagina advertentie in carnavalskrant 
• Logo / naamsvermelding op projectieschermen 

in de residentie tijdens alle activiteiten. 

 
Pakket 2 € 222,=  Pakket 5 € 55,= 

• 22 consumptiebonnen 
• Halve pagina (A5) advertentie in carnavalskrant 
• Logo / naamsvermelding op projectieschermen 

in de residentie tijdens alle activiteiten 
• 2 vrijkaarten voor een zwamavond naar keuze  

(22, 23 februari of 1 maart 2019) 

 • 1/8 pagina advertentie in carnavalskrant 
• Logo / naamsvermelding op projectieschermen 

in de residentie tijdens alle activiteiten 

 
Pakket 3 € 111,=  Pakket 6 € 44,= 

• 11 consumptiebonnen 
• 1/4 pagina advertentie in carnavalskrant 
• Logo / naamsvermelding op projectieschermen 

in de residentie tijdens alle activiteiten. 
• 2 vrijkaarten voor een zwamavond naar keuze  

(22, 23 februari of 1 maart 2019) 

 • 1/12 pagina advertentie in carnavalskrant 
• Logo / naamsvermelding op projectieschermen 

in de residentie tijdens alle activiteiten. 

 
Pakket 7                               € 33,= 

• Logo / naamsvermelding op projectieschermen in de residentie tijdens alle activiteiten. 

 

http://www.narre-kappen.nl/
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Standaard adverteren 
Naast de advertentiepakketten bestaat er de mogelijkheid om een losse advertentie te plaatsen in onze carnavalskrant.  
 
Hiervoor zijn de volgende mogelijkheden beschikbaar: 

- A1 1/1 pagina (A4-formaat)  € 175, =  afm. ± 190 x 227 mm 
- A2 1/2 pagina (A5-formaat)  €   88, =  afm. ± 190 x 137 mm 
- A4 1/4 pagina (staand-formaat) €   55, =  afm. ± 93,5 x 137 mm 
- A8 1/8 pagina (liggend-formaat) €   25, =  afm. ± 93,5 x 67 mm 
- A12 1/12 pagina   €   15, =  afm. ± 93,5 x 43,7 mm 

 
1. Indien de advertentie nieuw of gewijzigd is, of hij is niet geheel naar tevredenheid geplaatst, dan kunt u als 

adverteerder de nieuwe of gewijzigde advertentie sturen naar redactie@narre-kappen.nl 
2. Op onze website staat meer aanvullende informatie: https://www.narre-kappen.nl/over-ons/adverteren 

Daar kunt u een bestand downloaden met een voorbeeld van de advertentieformaten die wij bieden in D’n Nar 
en uitleg over de verschillende mogelijkheden voor aflopende advertenties op hele en halve pagina’s. 

3. De redactie is in het bezit van de advertentie zoals die in de vorige editie van D’n Nar is geplaatst. Indien in deze 
advertentie wijzigingen moeten worden aangebracht, dan draagt u daar als adverteerder zelf zorg voor. Als de 
redactie geen gewijzigde advertentie ontvangt, wordt dezelfde advertentie als in de vorige editie geplaatst.  

4. Nieuwe en of gewijzigde advertenties ontvangen wij graag vóór 14 december 2018.  
 

Betaling 
Wanneer u een advertentiepakket of een losse advertentie heeft afgenomen kunt u het verschuldigde bedrag contant of 
per bank betalen. Bij contante betaling wordt er direct een kwitantiebon uitgeschreven. Geeft u aan om een factuur te 
willen ontvangen dan zal de penningmeester u deze toesturen. Onze penningmeester geeft er de voorkeur aan om zoveel 
mogelijk via e-mail de facturering te laten verlopen. 
 
Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking en gaan er samen met u voor zorgen dat het carnaval in Gerwen ook in 
2019 weer een groot succes wordt! 

Met vriendelijke groet, 
Namens CV De Narre-Kappen 

 

De redactie 

Rick van de Sande 
Piet Verhagen 
Femke Mol 
Sander Bontje 
Pieter van Erp 

redactie@narre-kappen.nl 
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