
KOMMISSIE VOOR WERVING ABONNEES
RKHTZ1CHNUTOTU
Vergroting van aantal abonnees
is noodzakelijk

Vergroting van het aantal abonnementen
van 3000 tot tenminste 5000 is nodig. Dit om
het voortbestaan van het tijdschrift op de
lange duur te verzekeren. Voor de belangen
van natuur en milieu is het een goede zaak
dat zoveel mogelijk mensen kennis nemen van
Noorderbreedte.

Over de kommissie
Als sinds een jaar is de akwisitiekommis-

sie van Noorderbreedte aktief. De groep telt
momenteel zes leden en vergadert ongeveer
één maal per drie weken in Groningen.
Tussendoor en na de vergaderingen worden er
veel aktiviteiten ontplooid. Zo worden wer-
vingsfolders verstuurd, stands bij manifesta-
ties verzorgd, reklamemateriaal en borden
gemaakt, exemplaren van Noorderbreedte ver-
spreid en worden organisaties benaderd om
de kommissie op één of andere wijze te
steunen.

Oproep kontaktpersonen
De huidige zes leden van de kom-

missie wonen allen in de provincie Gro-
ningen. Zij zijn op zoek naar regionale
kontaktpersonen in met name Friesland
en Drente. In overleg met de kommissie
worden de werkzaamheden verdeeld.
Wij streven er ook naar een grotere ver-
tegenwoordiging te krijgen van abon-
nees uit Friesland en Drente in het totale
bestand. Maar natuurlijk is ook elke
nieuwe abonnee uit de provincie Gro-
ningen van harte welkom.

U kunt helpen
U kunt de kommissie bij de abonnemen-

tenwerving op vele manieren helpen.
1 Verspreiding 'Noorderbreedte'
Van de meeste afleveringen zijn nog een
aantal exemplaren over. Hierin bevinden zich
abonneerkaarten. Deze nummers kunnen gra-
tis worden uitgereikt of verzonden aan een
potentieel geïnteresseerd publiek. U kunt
helpen als u mogelijkheden heeft of weet om

deze nummers goedkoop te verspreiden.
2 Verspreiding wervingfolders
De kommissie beschikt over twee soorten
folders. Een vouwfolder en een folder met
ongeveer dezelfde tekst, maar dan gedrukt op
de binnenkant van oude Noorderbreedte-om-
slagen. De folders kunt u aanvragen. Ook
kunnen wij adressen gebruiken van potentiële
belangstellenden.
3 Stands op manifestaties
De kommissie wil voor manifestaties, die
raakvlakken hebben met de natuur- en milieu-
bescherming, gratis materiaal van Noorder-
breedte ter beschikking stellen. Mogelijk heeft
u op een stand van uw organisatie nog plaats *
voor Noorderbreedte. Bij belangrijke manifes-
taties wil de kommissie zelf een stand verzor-
gen. Dit is bijv. gebeurd bij de demonstratie
in Gasselte tesamen met de Waddenvereniging
en de Werkgroep Eemsmond.

4 Reklameborden Noorderbreedte
Er zijn een aantal reklameborden gratis ver-
krijgbaar met knipsels uit Noorderbreedte.
Hierbij kunnen doosjes met gratis proefnum-
mers en/of folders worden geplaatst. Tevens
beschikt de kommissie over een fraaie stan-
daard met een reklamebord. Deze is bedoeld
voor plaatsing op tentoonstellingen en mani-
festaties. Suggesties voor gunstige plaatsings-
mogelijkheden worden graag ontvangen.

5 Financiële steun
Door schenkingen, bedoeld voor abonneewer-
ving zien we gaarne tegemoet en kunt u
storten op girorekening 3733929 tnv. penning-
meester Noorderbreedte, Nieuw Roden, onder
vermelding 'Akwisitiekommissie'.
6 Andere ideeën
Ongetwijfeld zijn er nog veel meer mogelijk-
heden voor ledenwerving. Bijv. een kollektief
abonnement van een instelling of berichten
over Noorderbreedte in andere bladen enz.
Indien u hierover ideeën heeft neem dan
kontakt op met de kommissie.
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Omslagen kado bij aanbrengen
nieuwe abonnee
Wij starten met een nieuwe aktie! U
krijgt vier verschillende omslagen thuis-
gestuurd bij het aanbrengen van een
nieuwe abonnee. Maakt deze aktie tot
een sukses. Dit aanbod geldt zolang de
voorraad strekt. Voor opgave zie de uit-
scheurbare abonneerkaart.

Kontaktadres kommissie
p/a Claartje van Leeuwen, Verlengde
Hereweg 20, 9722 AC Groningen,
telefoon 050-265093, na 18.00 uur.
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