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Rijwiel Toer Club TWENTE
p.a. Jos Hermelink
Hopmanstraat 11
7591 EB DENEKAMP
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ons kenmerk:

JW/WVIJW

brief van:

hengelo,

29

oktober

19 80

Betreft: Krant Wielerveldrit Denekamp '81.
Geachte heer Kamphuis,
In aansluiting op ons telefoongesprek betreffende een krant
t.b.v. de Wielerveldrit Denekamp '81, hierbij de bevestiging
van de gemaakte afspraken alsmede de offerte voor de door de
Twentsche Courant te drukken krant.
Oplage:
18.000 exemplaren
Omvang:
2 4 pagina's
Formaat:
Week-end formaat (dus Twente Intiem formaat)
Kleur:
Op pagina 1 en 24.
Verspreiding:
In gehele Vizier op N/O Twente gebied
Drukkosten
Verspreidingskosten

f 5.975,=
f

600,= (in combinatie met het Vizier)

f 6.575,=
Exclusief rasterkosten: f 20,= per foto
Bovengenoemde prijzen zijn exclusief 18% B.T.W.
Uitgaande van 6 tekstpagina's en 18 advertentiepagina's komen
we tot het volgende opbrengstenopzet.
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blad 2

aan de heer A.G. Kamphuis

vervolgschrijven d.d.

31 oktober 19 80.

Voorstel advertentiekosten:
1/1 pagina f 500,= x 5 pagina's
%
pagina f 275,= x 4 pagina's
%
pagina f 150,= x 4 pagina's
1/8 pagina f 75,= x 5 pagina's

Iwentsche.
eoiimiit m:
f
f
f
f

=
=
■
=

2.500,=
2.200,= (8 x ^ pago)
2.400,= (16 x ^ pag.)
3.000,= (40 x 1/8 pag.)

f 10.100,=
+ 1 x 1/1 pagina extra kleuropbr,
t.w. achterpagina

f

Totale kosten

t 10.350,=
f 6.575,=
f

250,=

3.775,= netto opbrengst.

De voorgestelde advertentieprijzen zijn excl.

18% B.T.W.

Advertentie-acquisitie door U zelf te verzorgen.
Aanleverschema van tekst/foto's en advertenties, alsmede door
U gemaakte pagina-schetsen in nader overleg te regelen, na
ontvangst van een schriftelijk accoord betreffende deze offerte.
Verder zal de Twentsche Courant een sponsorbedrag beschikbaar
stellen van f 1.000,= en zult U 800 exemplaren van bovengenoemde
krant gratis ontvangen tbv verspreiding op het parcours.
Tevens zal de Twentsche Courant enkele kleine advertenties tbv.
de aktiviteit plaatsen op de voorpagina.

xc

Als tegenprestatie zal de Twentsche Courant uitgebreide reclamefaciliteiten krijgen in de vorm van: spandoeken - reclametoren start/finishdoek - omroepreclame en het Twentsche Courant vignet
+ kleine reclametekst, op de voorpagina van de krant (zie als
voorbeeld de krant van oudjaarsdag 19 79)
Hopelijk hebben wij U hiermede een goede offerte geboden en
de gemaakte afspraken naar wens vastgelegd.
Wilt U indien accoord met de offerte een kopie van deze brief
getekend retourneren aan ondergetekende.
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groeten,
Drukkerij Twentsche Courant b.v..
j^B-riyrr
publ

handtekening voor accoord;
namens het bestuur van
de Rijwiel Toer Club Twente,

A.J.M, van Deth, penningmeester.
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Stichting Wielerevenementen Denekamp,
Secr.: De heer H.B.M. Leferink,
Oude GiPiarden 1,
7591 HC DENEKAMP.

atd. PR.

onskenmerk: JW/WVL

uwbriefvan:

hengelo, 18 november

198l.

Geachte heer Leferink,
In aansluiting op ons gesprek op 12 november jl. te Oldenzaal,
hierbij de bevestiging van de daarin gemaakte afspraken.
Voor de Internationale Wielerveldrit Denekamp op zondag 10
januari 1982 zullen diverse publiciteitsmiddelen gebruikt worden.
Wat betreft de Wielerbijlage van 8 pagina's in het Vizier op
N.0.-Twente van 7 januari 1982 zult U via de heer Hoek nadere
bijzonderheden ontvangen.
De Twentsche Courant draagt ƒ 1.000,— bij in de organisatiekosten.
^\no%QOhfi/l/v
Ook zullen wij 5 advertenties plaatsen op de voorpagina van de 'OP* ƒ
*
Twentsche Courant van 5- 6- 7- 8- en 9 januari 1982.
h P-iqfid" ^v^jy
In deze advertenties zal een Twentsche Courant vignet geplaatst
"^
worden.
Tevens zullen wij zorgdragen voor een start-en finishdoek.
Als tegenprestatie kunnen we de TC.-toren plaatsen alsmede
enkele reklameborden.
Ook zal onze naam regelmatig genoemd worden middels de omroepreklame. Wij zullen nog bekijken of wij de Twentsche Courantinformatietent zullen plaatsen; dit kan mede afhangen van de
functionaliteit met betrekking tot de aktiviteiten van de
organisatie.
Op de voorpagina van de speciale Vielerkrant, welke door ons
kan worden ontworpen, zal een vignet van de Twentsche Courant,
alsmede het Vizier-vignet geplaatst worden.
Wij zouden graag vooraf van U vernemen aan welke renner onze naam
verbonden gaat worden.
Hopelijk zijn hiermede onze afspraken naar genoegen vastgelegd.
Met vriendelijke groeten,
Drukkerij Twentsche Courant b.v.,
J.B.M^
public relat;
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St. WieLerevenementen,
dhr. H.B.M. Lefennk,
Oude Gaa rden 1,
DENEKAMP.

OLdenzaaL, 18 november 1981.

Mij nheer.
Middels uw schrijven om sponsenng van de wi e Le rve Ldn t in januari
heeft ondergetekende voor woensdag 25 november in het weekblad Vizier
op Noord Oost Twente een uitgebreid artikel over dit gebeuren gemaakt.
Natuurlijk willen wij onze

lezers graag op de hoogte houden van dit

unieke evenement, terwijl dit daarnaast voor u betekent dat in de gehele regio Noord Oost Twente huis aan huis aandacht aan de wielerveldnt wordt besteed.

Dit zal in ieder geval een grotere publieke belang-

stelling betekenen.
iGaarne zou ondergetekende u dan ook willen verzoeken persinformatie
in de komende weken ook hem te doen toekomen. Uw informatie dient dan
uiterlijk de donderdag voorafgaande aan de volgende woensdag op het
onderstaande adres t.a.v. ondergetekende binnen te zijn.
Hopende op een prettige daraenwerking nu en in de toekomst, teken ik,
Paul Bulters,
redakteur Vizier op N.O.Twente,
Markt 13,
0 Idenzaa l.
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Stichting Uieler-evenementen
Denekamp,
De Heer H.B.M.Leferink,
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ons kenmerk:

hh/yh

uw brief van:

hengelo,

26

nav/embBr

1g81

Geachte Heer Leferink,

Hierbij bevestigen wij Uu opdracht tot het drukken van
8 pagina's groot formaat, als speciaal katern in het
Uizier op IM.O.Tuente van uoensdag S januari a.s,,
êên steunkleur op de voor- en achterpagina.
Prijs exclusief 18% B.T.LJ.
Rasterkosten per foto, exclusief 18% B.T.LJ.

f. 3.800,=
f.
20,=

De duidelijk leesbare tekst en advertenties dienen uiterlijk
21 december a.s. in ons bezit te zijn.
U dankend voor Uu opdracht, verblijven wij met vriendelijke groet,

Hoogachtend,
Drukkerij Tuentsche Courant b.v.,
afd.u itgeverij,
H.J.M.Hoek
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Rijwiel Toer Club Twente,
p.a. Jos Hermelink,
Hopmans traat 11,
7591 EB DENEKAMP.

afd.

Uitg. ons kenmerk:

HH/WVL

uw brief van:

hengelo,

1 december 19 80.

Geachte heer Hermelink,
Hierbij bevestigen wij Uw order tot het drukken van:
19.000 kranten, omvang 2 4 pagina's, op formaat 29 x 40 cm.
(weekendformaat); gedrukt in zwart op ca. 50 grams
machineglad courantstof;zetwerk door ons te verrichten
aan de hand van goed leesbare kopij.
Steunkleur op de pagina's 1 en 24.
Prijs, exclusief 18% B.T.W. - af drukkerij

ƒ

5.975,=

Rasterkosten - per foto

ƒ

2 0,=

Verspreiding in combinatie met het Vizier op Noord/
Oost Twente

ƒ

6 00,=

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief 18% BTW.
Het aanleveringsschema is alsvolgt:
8 december
80% advertenties en tekst
11 december
20% advertenties en tekst
Uiteraard kunnen wij vanaf vandaag al kopij (ingedeeld per pagina)
gebruiken.
Hopende U met bovenstaande informatie van dienst te zijn en vertrouwende
op een prettige samenwerking, verblijven wij,
hoogachtend,
drukkerij Twentsche Courant b.v.,
H.J.N. Hoek,
afd. uitgeverij.
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Stichting Wielerevenementen,
Oude Gaarden 1,
7591 HC Denekamp.
REK

orderno. A 78361

leveringsdatum:

8 Pagina's, groot formaat, als speciaal
katern in het "Vizier op N.O. Twente", d.d.
06-01-1982, volgens offerte d.d. 26-11-1981
Meerkosten voor 2 Pagina's
5 Foto's rasteren a f. 20,—
B.T.W. 18%

hengelo.

11-01-1982

f.
•
—
•

3 .800,—
950,—
100,—

f.

4, .850,—
873,—

—

f. 5, ,723,—
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