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Jaarverslag PR-commissie (PRC) 2012 
 
Net als voorgaande jaren heeft de PRC zich in 2012 voornamelijk bezig gehouden met alle zaken rondom 
het clubblad ‘de Boei’. Daarnaast heeft de PRC zorg gedragen voor de invulling van de advertentieruimte 
in het clubblad, het (mede) bijhouden van de website en het prikbord. 
 
Clubblad ‘de Boei’ 
In 2012 is het clubblad de Boei 11 keer verschenen in een oplage van circa 165 stuks. De PRC-leden 
hebben gezorgd voor het ontwerpen, samenstellen, laten drukken en verspreiden van het clubblad. Het 
drukken en nieten van de Boei is verzorgd door Dagservice Repografie. De bezorgers hebben ervoor 
gezorgd dat de Boei daadwerkelijk bij de leden, sponsors en adverteerders terecht kwam. Wij willen alle 
bezorgers bedanken voor hun inzet en hopen ook in 2013 weer op jullie hulp te kunnen rekenen! 
 
Digitale versie clubblad 
Vanaf eind 2011 wordt de Boei digitaal verstuurd naar leden die buiten het normale bezorggebied 
wonen. Sinds begin 2012 hebben de overige leden ook de mogelijkheid om aan te geven dat zij de Boei 
voortaan liever digitaal willen ontvangen. In de loop van 2012 hebben steeds meer leden zich aangemeld 
voor de digitale Boei. Inmiddels wordt de Boei digitaal verstuurd naar ongeveer 45 leden. Dit levert niet 
alleen een voordeel op voor het milieu, maar ook de drukkosten worden hierdoor verminderd. Ook 
levert digitale verzending tijdswinst op. Sinds augustus 2012 wordt de digitale Boei in kleur verzonden. 
 
Advertenties 
In de eerste helft van 2012 waren er diverse lege plekken op de advertentiepagina’s. Er is daarom 
besloten om de advertentiepagina’s opnieuw in te delen, waardoor er sinds augustus een 
advertentiepagina minder is. De lagere advertentie-opbrengsten worden gedeeltelijk gecompenseerd 
door het kostenvoordeel van de digitale verzending van de Boei. Uiteraard zijn wij de huidige 
adverteerders erg dankbaar voor hun belangrijke bijdrage aan ons clubblad. Zonder advertenties zou het 
immers financieel niet mogelijk zijn om de Boei te blijven maken en verspreiden. Wij hopen in 2013 
opnieuw op de steun van alle adverteerders te kunnen rekenen! 
 
Bezetting PRC 
Begin 2012 bestond de PRC uit Carolina Loeve, Jan Meerkerk, Marinthe Harrewijn en Johan Heikoop. 
Carolina had in 2011 al aangegeven te willen stoppen, maar op dat moment was er geen vervanger 
beschikbaar. In januari 2012 heeft Carolina haar taken alsnog over kunnen dragen aan Petra den Breejen. 
In juni heeft Jan een groot deel van zijn taken overgedragen aan Ciska van Herwijnen. Helaas was Petra 
in het najaar genoodzaakt om haar taak als redacteur weer neer te leggen. Gelukkig diende Rina de 
Zeeuw zich al snel aan als vervanger voor Petra. Wij willen Carolina en Petra nogmaals bedanken voor 
hun enthousiaste inzet! In 2013 bestaat de PRC uit Ciska van Herwijnen, Rina de Zeeuw en Johan 
Heikoop. Jan en Marinthe hebben aangegeven hun PRC-taken neer te willen leggen. Er zal gezocht 
worden naar 2 vrijwilligers die hun taken over willen nemen. 


