
 PARTNERSHIP BESLISSERS IN DE SPORT, BEWEEG- EN 
GEZONDHEIDSBRANCHE 

Door de bundeling van een viertal titels c.q. communities kunnen wij u een partnership 
aanbieden met een uniek bereik bij de beslissers op het gebied van sportaccommodaties 
in Nederland.  
 
HET GAAT HIERBIJ NAAST SPORT & GEMEENTEN OM  
 

SPORT BESTUUR EN MANAGEMENT EN SPORT.NL/VOORCLUBS 
Tijdschrift en platform over besturen en managen in de  
sport.  
Oplage: 3.500 exemplaren 
Verschijnt 6x per jaar 
Doelgroep: Sportbestuurders, -vrijwilligers, -managers, 
sportbeleidsmakers. 

 
 

SPORTACCOM 
VAKBLAD over beleid, management, realisatie, beheer en 
exploitatie van sportaccommodaties.  
Oplage: 1.500 exemplaren 
Verschijnt: 4x per jaar 
Doelgroep: Gemeenten (gemeentewerken, sportzaken), 
sportaccommodaties (beheerders en managers), sportbonden 
(technische dienst), bouwbedrijven, toeleveranciers, architecten 
en opleidingsinstituten. 
 
 
SPORT & STRATEGIE EN SPORTENSTRATEGIE.NL 
Opiniërend en gezaghebbend vakblad over (inter)nationale 
ontwikkelingen op het gebied van sport. 
Oplage: 1.250 exemplaren 
Verschijnt 6x per jaar 
Doelgroep: Executives in de sport, bij overheid, bedrijven, media 
en sportbonden. 

 
 

 
 
Afhankelijk van het beslissingsproces bij uw doelgroep kunnen wij, tailormade, een 
pakket aan exposuremogelijkheden samenstellen. Er is al een partnership vanaf € 400,- 
per maand. 
 
Kijk op www.sportsmedia.nl/adverteren voor meer informatie.  

VAKTIJDSCHRIFT VAN DE VERENIGING SPORT EN GEMEENTEN 

Oplage: 1.500 
Uitgever: Arko Sports Media 
 

BLADFORMULE 
Sport & Gemeenten 
beschrijft ontwikkelingen en 
achtergronden in de lokale 
sport- en beweegsector op 
het gebied van 
accommodatie, economie, 
maatschappelijke 
ontwikkelingen en 
beweegstimulering. S&G 
brengt het belangrijkste 
nieuws voor lokale 
overheden in de sport.  

 
DOELGROEP 
Sport & Gemeenten bereikt wethouders en beleidsmakers 
van Nederlandse gemeenten, managers van 
sportaccommodaties, managers van alle openbaar 
toegankelijke zwembaden en vertegenwoordigers van 
gerenommeerde bedrijven. 
 
VERSCHIJNINGSDATA 
Editie 1       10/11 maart   
Editie 2       16/17 juni   
Editie 3       22/23 september   
Editie 4       8/9 december   
  
 

FORMATEN (BxH) 
Bladspiegel  210 x 280 mm   
Zetspiegel  180 x 245 mm  
 
1/1 pagina aflopend 210 x 280 mm   
                    +3 mm rondom voor afloop   
1/1 pagina   180 x 245 mm  
1/2 pagina liggend  180 x 120 mm  
 
Advertenties aanleveren als HR PDF of cPDF. 
 
TARIEVEN 
                       1x  3x       6x  
1/1 pagina      € 2.150 € 1.925       € 1.775 
1/2 pagina      € 1.500 € 1.350       € 1.240 
          Alle prijzen zijn exclusief btw. 
 
TOESLAGEN 
Pagina 2/3 omslag  + 10%   
 
BIJSLUITERS & VOORKEURSPLAATSINGEN 
Neem contact op over de mogelijkheden.  

WIERSEDREEF 7 
3433 ZX  NIEUWEGEIN 
 

T +31 (0)30 707 30 00 
 

WWW.SPORTSMEDIA.NL 
INFO@SPORTSMEDIA.NL 

TWITTER: @ARKOSPORTSMEDIA 
FACEBOOK.COM/ARKOSPORTSMEDIA 

CONTACTPERSOON 
Wendy Coppers 
E wendy.coppers@sportsmedia.nl 
T +31 (0)6-155 242 26 


