
 
 

JAARVERSLAG 2018 PUBLIC RELATIONS EN PUBLICITEIT 
 

Ten behoeve van publiciteit via fotomusea 
Bezoek aan Nederlands Fotomuseum in Rotterdam op 19 januari en 14 september, 
Fotomuseum Den Haag op 18 januari 2018 en 13 september en Museum Hilversum op 4 
februari, 5 juli en 18 september. 
 
Ten behoeve van coördinatie publiciteit en beursorganisatie 
Gedurende 2018 nam bestuurslid PR & publiciteit deel aan de vergaderingen van de 
beursorganisatiecommissie. 
  
Ten behoeve van beurs 11 maart 2018 
Verzorgen van advertentie en redactionele kolom in het tijdschrift Verzamelkrant. 
Opslag en vervoer van fotograficatijdschriften en andere artikelen voor verkoop vanaf de 
bestuurstafel. 
 
Fotograficabeurs Doesburg 19 augustus 2018 
Inrichten van bestuurskraam en bemannen namens Fotografica met tijdschriften en 
publiciteitsmateriaal. 
 
Ten behoeve van de beurs 11 november 2017 
Verzorgen van 2x advertentie en 1x redactionele kolom in het tijdschrift Verzamelkrant. 
Opslag en vervoer van jubileumnummer en overige fotograficatijdschriften en andere 
artikelen voor verkoop op de bestuurstafel.  
 
Verzending flyers, posters, folders en vrijkaarten  
Zorgen voor ontwerp en druk van flyers/poster en folder. Daarvan voorraad houden. Op 20, 
21 en 31 augustus 2018 verzonden aan 51 publiciteitsmedewerkers, fotomusea en 
publiciteitspartners (zoals de Kamera Express keten en Photodeal) 5000 flyers en 200 
posters voor de jubileumbeurs van 11 november 2018. Gedurende het jaar werd op verzoek 
aan individuele adressen publiciteitsmateriaal vanuit de opslag in Dordrecht per post 
gezonden. Op 29 december 2018 verzonden aan 53 publiciteitsverspreiders 5000 flyers en 
200 posters voor de beurs van 11 maart 2018.  

De huidige publiciteitsmedewerkers doen waardevol en onmisbaar werk voor de vereniging 
door hun persoonlijke contacten in hun regio. Er is voortdurend behoefte aan meer 
vrijwilligers die met behulp van het publiciteitsmateriaal reclame maken voor Fotografica en 
haar activiteiten als de beurzen en Photohistorisch Tijdschrift.  
 
Fotografica Nieuws 
Redactie van de 4 pagina’s verenigingsnieuws Fotografica Nieuws in alle vier in 2018 
verschenen nummers van Photohistorisch Tijdschrift.  

W.(Pim) van der Veer 
 


