
VERSLAG BULTE NIJS REDACTIE EN BEHEERCOMMISSIE april 2019 t/m maart 2020 

In deze periode is de BN 10 x verschenen (8 keer 12 pagina’s, 2 keer 8 pagina’s). De vakantiemaanden 

juli en augustus niet. Binnen de redactie hebben zich wijzigingen voorgedaan: Wouter van der Molen 

is erin gekomen per  september 2019  en Jantje Muizelaar heeft per 1 september 2019 afscheid 

genomen. De redactie bestaat nu uit 4 personen en dat werkt prima. We zoeken voorlopig niet naar 

een 5e redactielid. Ook is er een nieuwe advertentie acquisiteur sinds september 2018: Menno 

Fraterman. Hij behoort niet tot de redactie, maar valt onder het bestuur van DBK. In september is de 

300e BN uitgebracht. Ter gelegenheid hiervan is deze huis- aan- huis bezorgd met een wervingsbrief 

van DBK. Deze actie heeft 24 nieuwe abonnees opgeleverd. Ook is de beheercommissie opnieuw in 

het leven geroepen. Deze bestaat uit twee bestuursleden van DBK (Bas Oosterbaan en Ria Hiemstra) 

en twee redactieleden (Dita Meijering en Lourens de Vries). De beheercommissie houdt het reilen en 

zeilen van alles rondom een uitgave van de BN in de gaten, adviseert en neemt beslissingen over de 

financiën, het te volgen traject rond het drukwerk of andere organisatorische zaken. 

Beslissingen genomen door de beheercommissie: 

- Het aantal advertenties wordt vastgesteld op 18 (kleine) met af en toe 1 extra op de 

voorpagina. Ipv 2 kleine kan ook één dubbele geplaatst worden. 

- Miv 2021 verschijnt de BN 9 keer per jaar elke keer met 12 pagina’s. Niet in de maanden 

januari, augustus, september. 

- In 2020 wordt de wijziging in het verschijnen in de zomermaanden al doorgevoerd: ipv niet in 

de maanden juli, augustus wordt het: niet in de maanden augustus, september. Dit om reden 

van het voorwerk in de vakantiemaand augustus. 

- Elk jaar zal de editie van oktober huis- aan- huis bezorgd worden, wederom met een flyer van 

DBK ter werving van leden. 

- Bij wijze van proef ( +/- 1 jaar) worden de advertenties per 9 stuks op 2 pagina’s geplaatst en 

niet meer verspreid over alle pagina’s. Dit biedt de redactie de mogelijkheid de kopij 

makkelijker te verdelen over de pagina’s en de bijbehorende foto’s beter tot zijn recht te 

laten komen. 

- De verhuizing van Deco reclamewerk, verantwoordelijk voor de lay-out en de druk van de BN 

bracht in eerste instantie ongemak met zich mee in de organisatie en de vraag of een 

dorpsblad door een lokale partij gedrukt moet worden. Besloten is voorlopig door te gaan 

met Deco reclamewerk en over een jaar de balans op te maken. 

- DBK doet onderzoek naar de gewenstheid en de mogelijkheden om fysieke abonnementen 

van buiten Koudum over te laten gaan in een digitaal abonnement. 

De beheercommissie komt 4 x per jaar bijeen. 

Koudum, maart 2019. Redactie Bulte Nijs en de beheercommissie. 


