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VDAB Nieuwsbrief wordt regelmatig verzonden aan:  

a) Leden en belangstellenden van de VDAB ( Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer ) 

b) Assurantie tussenpersonen                         E-mail  1600     

c) Banken en Verzekeringsmaatschappijen E-mail    700 

d) Financiële Planners    E-mail   1400 

e) Hypotheekaanbieders    E-mail     750 

f) Notariskantoren.                                           E-mail     850 
 

De mail en E-mail verzending is afhankelijk van actualiteit en de inhoud van de nieuwsbrief. 
 

De VDAB Nieuwsbrief op papier wordt aan de leden en belangstellenden naar huisadres en het 

werkadres verzonden. Ook wordt deze nieuwsbrief per E-mail naar de doelgroepen toe verzonden.  
 

Naaste de versie op papier worden bovengenoemde groepen geïnformeerd per E-mail. 

( 9 maal per jaar uitgezonderd juli en augustus ) De oplage van de E-mail is afhankelijk van 

de nieuwswaarde voor de bovengenoemde doelgroepen. 
 

Persberichten worden uitsluitend gratis opgenomen indien dit een vakinhoudelijk een  ver-

rijking is voor onze doelgroep. Advertorials worden in de VDAB Nieuwsbrief uitsluitend op 

papier en per E-mail opgenomen € 1000.— /per uitgave. 
 

Sponsorpagina op Website  geen VDAB lid  €   500.— /jaar 

Sponsorpagina op Website  wel locatielid VDAB  €   250.— /jaar 
 

De activiteiten van de VDAB bestaan uit het organiseren van drie Thema bijeenkomsten. 

a) Vlootschouw en Uitgeversdag en Leden- en Jaarvergadering februari jaarlijks. 

b) Docentencongres april ( Uitgevoerd door Stichting VDAB-Talent ) jaarlijks. 

c) Docentenstudiedag november jaarlijks. 
 

Kosten voor deelname aan de Vlootschouw. 

Uitgever die geen lid is van de VDAB €  250.—/jaar 

Uitgever wel locatielid van de VDAB  €    50.—/jaar  

Eigen Webpagina wel locatielid VDAB €    50.— /jaar Uisluitend voor info aan Docenten 

Assurantie- en Bankleer in een aparte directory bereikbaar vanaf VDAB site en domeinnaam   

www  vdab-XXX . nl   (XXX staat voor afkorting uitgever) voorbeeld  www.vdab-vkg.nl  
 

Ondersteunend locatielidmaatschap VDAB  €  98.—  /jaar   Aanmelden op: Lidmaatschap 
 

VDAB - Persdienst  voor plaatsing van NIEUWS - en (Pers)berichten in branchegroepen: 

 Banken 

 Pensioenen 

 Verzekeringen 

 Fiscaal - Finance 

 MBO – HBO  Finance 

 WFT - Financiële Dienstverlening 

 Vastgoed / Notarissen en Woningcorporaties 

Uitsluitend voor ondersteunende VDAB – Locatieleden worden er drie geautoriseerde doorplaatsingen 

van Pers- en Nieuwsberichten gratis (per kalenderjaar) in de  digitale Pers - Nieuwsbank.nl opgenomen.  

van drie  . Geautoriseerde doorplaatsing opgeven via website www.VDAB-Persdienst.nl    
 

A.W. (Arnoud)  Bosch 

       Tel: 0252-532182 Mob. 06-26166449    Info:  VDAB-Persdienst @ xs4all.nl     Pers 
 

   VDAB-Persdiensten Pensioenen  VDAB-Persdienst WFT-VDAB  VDAB-Proefexamens  Mini - Update  

http://www.vdab-vkg.nl/
http://www.vdab.nl/content/Mutatie%20Lidmaatschap%20VDAB.pdf
http://www.nieuwsbank.nl/light/rubrieken/04
http://www.vdab-persdienst.nl/
http://www.vdab-talent.nl/VDAB-Pensioen/VDAB-Persdienst-TL.pdf
http://www.vdabpersdiensten.nl/
http://www.vdab-talent.nl/VDAB-Pensioen/
http://www.vdab-persdienst.nl/
http://www.vdab-talent.nl/Docenten-Info/examen/WFT-VDAB.pdf
http://www.vdab-wftexamens.nl/
http://www.mini-update.nl/

