
M A G A Z I N E

Collectegids voor diaconieën 
De Collectegids is een bijlage bij het inmiddels 
bekende en zeer gewaardeerde DiaconieMagazine.
In de Collectegids staan vele goede doelen 
overzichtelijk weergegeven. Met precies de informatie 
die diaconieën nodig hebben bij het opstellen van 
collecteroosters of het doen van giften.

DiaconieMagazine
Het DiaconieMagazine is inmiddels een bekend en 
zeer gewaardeerd magazine voor diaconieën. 
Met nieuws, tips en artikelen voor diakenen. Met goede 
verhalen uit de praktijk. Een magazine ter inspiratie en 
om te bewaren.

Aanbieding
Als u vóór 15 juli 2019 een pagina reserveert in 
de Collectegids, krijgt u 1/3 pagina redactionele 
aandacht in DiaconieMagazine gratis!

Collectegids in het kort
- Eén goed doel per pagina.
- Elke pagina overzichtelijk en identiek ingedeeld.
- Overzichtelijk hulpmiddel voor diaconie.
- Overzichtelijk kiezen per thema of ‘alles zien’.
- Eigen webpagina voor deelnemers op 
 www.collectegids.nl
- Collecterooster met jaaroverzicht en kerkelijke 
 feestdagen.

Webpagina op www.collectegids.nl
Elke deelnemer aan de collectegids krijgt een eigen 
pagina op bijbehorende website. De pagina bevat:
- Adresgegevens
- Indeling op thema’s
- Gebied waar u actief bent.
- Link naar uw eigen website.
- Link naar uw social media accounts.
- Uw eigen PowerPoint dia(‘s)
- PDF-bestand(en) voor diaconie en gemeenteleden.
- Link naar uw Youtube-filmpje(s)

Deelnemers aan de 
Collectegids ontvangen 
het rapport ‘Geefgedrag 
Diaconieën’ GRATIS!

Enquête Geefgedrag Diaconieën
Helderblauw onderzoekt het geefgedrag van 
Diaconieën m.b.t. goede doelen. Hoeveel 
geven zij en hoe vaak? Op basis van welke 
criteria? Hoeveel goede doelen? Moeten die 
verbonden zijn aan de eigen denominatie of 
plaatselijke kerk?

Voorbeelden
Kijk op de website www.collectegids.nl 
voor een voorbeeldpagina uit de gids en 
de webpagina per organisatie.

www.col lectegids.nl
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Doelgroep
Diaconieën van alle kerken in de protestantse en 
evangelische gezindte.

Verschijning
Oktober 2019 
Aanleveren materiaal 10 september 2019.

Oplage
4.000 ex.

Formaat Collectegids
In de Collectegids is het uitsluitend mogelijk een 1/1 
pagina af te nemen. Verdere informatie onder het 
kopje ‘Opmaak’.

Formaten DiaconieMagazine
1/1 pag. 210x297 mm staand + 3 mm afloop
1/2 pag. 190x133 mm liggend
1/4 pag. 90x133 mm staand

Opmaak Collectegids:
Elke pagina wordt op gelijke wijze ingedeeld en door 
Helderblauw vormgegeven. U ontvangt daarvoor een 
PDF-proef.
Voor de Collectegids levert u aan:
- Ca. 150 woorden tekst.
- Foto, hoog resolutie JPG-bestand
- Logo bij voorkeur als EPS-bestand, anders als 

JPG-bestand
- NAW-gegevens

Technische gegevens
Formaat afgewerkt Collectegids: A5
 DiaconieMagazine: A4
Papier 135 grs hv mat mc, 
 selfcover
Druk full colour
Bestand Collectegids: zie 
 ‘Opmaak Collectegids’
 DiaconieMagazine: 
 certified PDF

Uitgever
Helderblauw BV
Postbus 209
3770 AE Barneveld
www.helderblauw.nl
KvK 08178996
BTW nr. 8197.23.393.B01

Advertentie exploitatie
Eddy Morren
E eddy@helderblauw.nl
T 0623056672

Tarieven zijn excl. BTW en gebaseerd 
op aanlevering van compleet, drukklaar 
aangeleverd materiaal. Voor Collectegids 
geldt: tarief incl. twee beperkte correctie-
rondes. Tarieven gelden voor één plaatsing.

Helderblauw is uitgever van Kerkmagazine, 
DiaconieMagazine, Collectegids en Gids 
Nalatenschap.

uitgeverij & beursorganisatie

Tarieven
   Collectegids + 
 Collecte gids DiaconieMagazine DiaconieMagazine
1/1 pag. € 695,00 € 1.095,00 € 1.295,00
1/2 pag. - €    695,00 €    795,00
1/4 pag. - €    475,00 €    775,00

Toeslagen
Omslag pagina 2, 3 en 4 van DiaconieMagazine: 25%. 
Bijsluiters en meehechters op aanvraag.

Thema’s: ontwikkelingshulp, kinderen

Actief in: Ethiopië, Zuid Afrika

Test Goede Doel Nederland

Postbus: Postbus 123

Postcode: 4567 AB

Plaats: Amersfoort

Telefoon: 033-4455700

E-mail: email@testadres.nl

Website: www.testadres.nl

IBAN: NL12 RABO 0123 4567 89

Voorbeeld Goede Doel suspendisse luctus 

pellentesque ipsum eu consequat. Sed lobortis 

lorem placerat tristique pulvinar. Phasellus ac 

nisl varius, tincidunt velit et, consectetur odio. 

Integer ac euismod nibh, in tincidunt libero. 

Cras enim urna, semper sed ultricies ut, dictum 

nec purus. Praesent sit amet dapibus eros, vel 

elementum arcu.

Praesent posuere tortor mi, ut finibus arcu 

efficitur vehicula. Etiam eu sapien magna. Pha-

sellus mollis urna nec ex consectetur, vel porta 

lectus lacinia. Pellentesque euismod blandit.

Sed lobortis lorem placerat tristique pulvinar. 

Phasellus ac nisl varius, tincidunt velit et, 

consectetur odio. Integer ac euismod nibh, in 

tincidunt libero. Cras enim urna, semper sed 

ultricies ut, dictum nec purus. Praesent sit amet 

dapibus eros, vel elementum arcu.

Praesent posuere tortor mi, ut finibus arcu 

efficitur vehicula. Etiam eu sapien magna. Pha-

sellus mollis urna nec ex consectetur, vel porta 

lectus lacinia. Pellentesque euismod blandit.

Cras enim urna, semper sed ultricies ut, dictum 

nec purus. Praesent sit amet dapibus eros, vel 

elementum arcu.

GOED DOEL

L O G O

“Ik ben dankbaar voor 

de mensen die mijn droom 

en doel waarmaken.”

www.testadres.nl

Links naar social media 

accounts, folders, Power 

Point dia’s en filmpjes 

vindt u op de website 

www.collectegids.nl. 

U kunt ook de QR-code 

gebruiken!

Layout pagina Collectegids

Voorbeeld Goede Doel

Thema's: christelijk, ontwikkelingshulp, kinderen

Actief in: Ethiopië, Bolivia, Zuid Afrika

Test Goede Doel Nederland Telefoon 033-4455700

Postbus 123
E-mail email@testadres.nl

4567 AB
Website www.testadres.nl

Amersfoort
IBAN NL12 RABO 0123 4567 89

Logo

Links naar social media accounts, folders, 

Power Point dia's en filmpjes vindt u op de 

website www.collectegids.nl. U kunt ook 

de QR-code gebruiken!

Voorbeeld Goede Doel 

suspendisse luctus 

pellentesque ipsum eu 

consequat. Sed lobortis lorem 

placerat tristique pulvinar. 

Phasellus ac nisl varius, 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi 

dapibus viverra orci eu fermentum. Cras a vestibulum augue, ac 

fringilla felis. Pellentesque pretium feugiat augue, suscipit ornare 

lacus sodales eget. Phasellus sagittis, nulla id rhoncus blandit, dui 

nulla feugiat massa, eu feugiat eros orci eu ante. Morbi sed 

vulputate sapien, et imperdiet lorem. Donec sit amet tortor at elit 
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