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Aan alle leden en sympathisanten 
 
 
Betreft:  SPONSORS GEZOCHT  
 
 
Beste, 
 
met een stijgend aantal leden heeft AVKA zich ook dit winterseizoen bevestigd als een dynamische 
club met een duidelijke opdracht namelijk het bieden van een kader voor vriendschappelijke 
sportbeoefening onder gespecialiseerde begeleiding om enthousiaste atleten te vormen. 
 
In november vorig jaar lanceerden we bij de start van het winterseizoen een clubblad: “Baan 8“.   
De naam staat symbool voor al hetgeen gebeurt op en rond de piste, het sportieve met een aantal 
toppers maar ook het familiale en sociale. Daarnaast is baan 8 ook de baan van de informatie.   
 
De reacties op het eerste nummer waren onverdeeld positief zowel wat betreft de inhoud als de stijl 
en de kwaliteit.  Een heuse aanmoediging om dit initiatief verder te zetten.  Dit doen we nu met een 
tweede nummer bij de aanvang van het zomerseizoen (richtdatum 31 maart). 
 
Het blad verschijnt in een oplage van 250 exemplaren in een luxe uitvoering gedrukt op A5 formaat.  
Het leesbereik van deze uitgave is geschat op meer dan 2.000 lezers.  Actieve, sportieve, jeugdige 
en minder jeugdige lezers uit de regio Hemiksem, Niel, Reet, Kontich, Aartselaar en Wilrijk. 
 
In ons blad wordt ongeveer 20% van de ruimte voorbehouden voor reclame ... U hebt het goed 
begrepen, via deze weg zoeken we sponsors om deze ruimte te vullen.  Een sympathiebetuiging 
voor AVKA een groeiende club met een positieve uitstraling naar een breed publiek. 
 
Voor dit tweede nummer gelden eveneens aantrekkelijke tarieven:  125 euro voor de achterkaft 
buiten en 100 euro voor de binnenkaften, het betreft hier telkens vierkleurendruk.  Een zwart-wit 
advertentie op een binnenblad kost 85 euro voor een volledig en 55 euro voor een half blad. 
Betaling bij bevestiging.   
 
Spreek met uw ouders, uw vrienden, kennissen of bekende bedrijven en nodig ze uit om mee te 
verschijnen in nummer twee.  Het loont zeker de moeite en de club en haar leden zullen de 
aanwezigheid van haar sponsors erg waarderen. 
 
Uw redacties graag tegen uiterlijk 14 maart aan Nancy Smets, nancy.smets@skynet.be. 
Een exemplaar van nummer één is verkrijgbaar op vraag. 
 
 
Met sportieve groeten, 
 
 
De Redactie 
 
 

AVKA vzw 
Maatschappelijke zetel : Bochtstraat 30 te 2550 Kontich 

www.avka.be 
 


