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Bij de Gids Mecenas draait het erom dat een potentiële major donor
die informatie vindt waarmee hij of zij uitkomt bij het goede doel dat
bij hem of haar past.
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beschermheer of -vrouwe van kunstenaars, geleerden, goede doelen
of sporters optreedt door ze van financiële middelen te voorzien,
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Effectief major donors bereiken?
Dat kan met USP’s van de Gids Mecenas.
• Overzichtelijk
Prettige leesbaarheid door ruimtelijke indeling.
• To the point
Heldere artikelen, praktisch met precies de benodigde tekst en informatie.
• De bal, niet de man

Wij kregen een spontaan telefoontje van een
mevrouw. Zij wilde een bedrag nalaten aan

De artikelen in Gids Mecenas gaan over het onderwerp van goede doelen,
niet over hun bestuurders of medewerkers.

Terre des Hommes. Op mijn vraag hoe ze bij mij
terecht kwam, antwoordde zij: “Hier naast mij ligt
een leuk en informatief boekje, de Gids Mecenas.

• Onafhankelijke uitgever
Wel een netwerk, maar geen relaties die bevoordeeld moeten worden.

Ik vind het zo’n sympathiek formaat, niet te dik,
niet te glossy, maar vooral veel informatie op een
overzichtelijke manier weergegeven. Nou, daar
ben ik u dus tegen gekomen.”

• Relevante doelgroep
De lezers van Elsevier Weekblad en Quote hebben een hoge dichtheid van
major donors.

Karin Vlug, Terre des Hommes

• Gunstige tarieven
Na de eerste reactie via Gids Mecenas, kregen

Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding door scherpe, concurrerende tarieven.

we zo’n grote gift dat we direct een breed
communicatiebeleid konden opzetten!
St. Eigen Muziekinstrument

• Bewezen effectief!
De testemonials hiernaast zeggen genoeg!

DOELGROEPEN
EN
INHOUD

Doelgroepen
•

Major donors onder abonnees van Elsevier Weekblad en Quote

•

Notarissen

Wat wil iemand weten wanneer hij een grote gift overweegt?
In de eerste plaats wat het onderwerp is waarmee de organisatie zich bezighoudt
en met welke visie. Voor elke gever is belangrijk dat zijn of haar gift impact heeft,
dat je -hoe klein of groot dan ook- bijdraagt aan het bereiken van het grotere doel.
Verder is betrouwbaarheid of integriteit vandaag de dag belangrijker dan ooit.
Wordt het geld zinvol besteed en welke mate van transparantie is er?
Daarom bestaat de Inhoud van de Gids Mecenas uit artikelen van en over
fondsenwervende organisaties, hun doelen en werkwijzen. Niet over hun
voorzitters of bestuurders. Major donors geven aan een organisatie
vanwege het onderliggende doel, punt.
Verder bevat de Gids Mecenas journalistieke artikelen met nieuws
en adviezen voor major donors. En interviews met grote gevers, hun
adviseurs en relatiebeheerders van goede doelen.

”ELKE GIFT, OOK EEN GROTE,
BEGINT MET GEWEKTE
BELANGSTELLING.”

ONLINE
MAAR
VOORAL
PRINT

Online
De website van de Gids Mecenas:
•

Omdat oriënteren en informatie zoeken online gebeurt.

•

Elke deelnemer krijgt een eigen synopsispagina met alle relevante gegevens,
hyperlinks en korte omschrijving.

•

Nieuwsberichten van deelnemers.

•

Praktische artikelen voor major donors.

Print
De impact van drukwerk is nog steeds groter dan die van online content. Vroeger
al werd iets verondersteld betrouwbaar te zijn als het gedrukt was. Die onbewuste
perceptie wordt sterker naarmate een gevoel van wantrouwen over online (nep)
nieuws toeneemt.
De voordelen van de gedrukte Gids Mecenas:
• Handig te bewaren.
• Chique uitstraling.
• Perceptie van betere betrouwbaarheid.
• Bijgesloten bij gerenommeerde bladen Elsevier Weekblad en Quote.
• Enkele tientallen deelnemers vallen meer op dan de duizenden op
internet.
• Major donor weet direct dat deze gids over hem gaat.

MOGELIJKHEDEN

Redactionele ruimte
•
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•

U schrijft, dus u bepaalt de exacte inhoud.

Vertel over uzelf, uw visie, uw missie en wat u drijft. Een major donor weet echt
wel wat u van hem wilt. De kans op succes is echter groter naarmate u er beter in
slaagt hem of haar in het hart te raken.

Liefde voor muziek doorgeven

Wij lezen en redigeren graag met u mee!

“Wie twijfelt aan de toekomst zou naar een voorstelling van het Nederlands Blazers
Ensemble moeten gaan. De musici van het NBE geven niet alleen een fantastische
luisterervaring: leven en liefde, daar is het waar het in hun muziek om gaat“.

Het Nederlands Blazers Ensemble (NBE)

In elke voorstelling proberen wij de kracht

is al ruim zestig jaar een fenomeen in

van al die prachtige noten te gebruiken om

het Nederlandse muzikale landschap.

ons publiek een verhaal te vertellen. Een

Het ensemble staat met zo’n tachtig

verhaal dat ontroert, verbaast en je hart

voorstellingen per jaar nationaal en

raakt.

internationaal bekend als vernieuwer van de

Jong talent heeft de toekomst. We vinden

klassieke muziekprogrammering.

het enorm belangrijk dat nieuwe generaties

Advertentie

blijven kennismaken met muziek. In de
Elke voorstelling vertelt een verhaal.

afgelopen jaren hebben we al duizenden

Enerzijds spelen we met heel veel liefde

kinderen en jongeren gestimuleerd eigen

en toewijding prachtige stukken uit

muziek te componeren en samen muziek te

het ‘grote’ repertoire van beroemde

maken. Onze rol als inspirator wordt steeds

componisten als Mahler, Bach, Beethoven

belangrijker, zeker nu het muziekonderwijs

en Mozart. Anderzijds slaan we onze armen

in het basis- en middelbaar onderwijs

hartstochtelijk om een bont gezelschap van

steeds meer verschraalt. Het betrekken van

collega musici uit de wijk of uit een ander

de nieuwe generatie in de wereld van de

werelddeel. Wij houden ervan om alle

muziek is niet alleen een kwestie van passie

muziekstijlen met elkaar te verbinden.

maar ook van pure noodzaak.

•

1/1 pagina

•

Duidelijk herkenbare pagina van uw organisatie.

•

Opmaak door de deelnemer zelf te verzorgen.

Meer informatie?
Een gift of nalatenschap is een bijzondere manier om uw verbondenheid met het NBE te
uiten. Uw steun draagt bij aan de cultuur verbindende voorstellingen en waarborgen de

Redactie en Advertentie

educatie- en talentontwikkelingsprogramma’s voor de toekomst. Elke bijdrage is meer dan
welkom!

Wilt u meer informatie over nalaten of schenken? U kunt informatie opvragen of

Een beproefd concept: redactie en advertentie die elkaar aanvullen en versterken.

persoonlijk contact opnemen met Lot Falkenburg, 020 – 6237806, lf@nbe.nl.
Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

www.nbe.nl
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Dat kunnen pagina’s naast elkaar zijn, of op verschillende plekken in de gids.
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Foto: Peter Lodder

Elk kind een familie

Onderwijs:

pakken met mooie herinneringen. Dat kost tijd en vraagt
geduld, een luisterend oor en veel liefde. Wij kunnen ze dat
geven.”
SOS Moeder Barbara heeft al veel kinderen grootge-

Wist u dat een jaar onderwijs later gemiddeld 10% meer inkomen oplevert?*

ontwikkelingslanden als Malawi en Ghana.

Met uw investering in
beter onder wijs, geeft
u kinderen een kans op
een goede toekomst.

Geef kwetsbare
kinderen een
liefdevol thuis

Rolmodel voor de regio
Chifundo is juf op een plattelandsschool school in Malawi. Bijzonder:
want leerkrachten zijn hier meestal
mannen. Chifundo: “Ik ben de eerste

en worden veel kinderen thuis aan het werk
gezet.
Edukans zet zich in voor een terugkeer van
alle kinderen, zodat corona niet nóg een
reden wordt om school niet af te maken.

Alle kinderen terug naar school
Door het coronavirus kunnen nog steeds
miljoenen kinderen niet naar school. In
Kenia bijvoorbeeld blijven de scholen zeker
tot 2021 gesloten. Ondertussen zien we
het aantal tienerzwangerschappen stijgen

gezonde voeding en leefomgeving werken we graag met u samen om duurzame

gezien hoe SOS Kinderdorpen zich inzet voor kinderen
staan wij achter en willen wij graag aan bijdragen.
Ook als we er niet meer zijn.”
Cees (70) en Henk (80) zijn al jaren nauw betrokken
bij SOS Kinderdorpen, onder meer met een Fonds

werk van SOS Kinderdorpen. Al ruim 70 jaar zet SOS Kinderdorpen zich in

op Naam. Ook namen zij SOS Kinderdorpen op in

voor kinderen die er alleen voor staan of die in een onveilige situatie leven.

Kinderen zonder ouderlijke zorg bieden we

“Ik had geen inkomsten, kon mijn kinderen niet geven wat ze

lijke plek om op te groeien, het liefst bij

een liefdevol thuis in een pleeggezin of in

nodig hadden. SOS Kinderdorpen regelde medische zorg en

de biologische ouders. Door zware leef-

een SOS familie in onze dorpen. Zo kunnen

een plek op school. Ook kregen we varkens om te fokken en te

omstandigheden zoals armoede en ziekte

ook deze kinderen veilig opgroeien met de

verkopen. Nu heb ik genoeg gespaard om een stukje land te

kunnen veel ouders hun kinderen niet

onvoorwaardelijke steun en liefde van een

kopen en een huis te bouwen. Ik ben er trots op dat ik dit als

geven wat ze nodig hebben.

familie.

alleenstaande moeder heb bereikt en mijn kinderen nu een

kwetsbare gezinnen in een familieverster-

Een mooie toekomst begint met liefde.

Harriet uit Oeganda is moeder van zes chronisch zieke kin-

kend programma, gericht op duurzame

Voor ieder kind. Samen kunnen we

deren. De vader liet het gezin in de steek. SOS Kinderdorpen

verandering van hun leefomstandigheden.

daarvoor zorgen. Geef ook uw liefde

steunde haar in een familieversterkend programma.

Ouders krijgen hulp bij de opvoeding en

aan deze kinderen.

elkaar vallen en kinderen er alleen voor
komen te staan.

Scan de QR code voor
een video over ons
werk en de kinderen
die wij helpen.

13

8

GIDS MECENAS 2020

economie en helpen wij deze overal in
de wereld toe te passen. Hiermee levert

maatschappelijke vraagstukken van deze

Wageningen Universiteit & Research een

tijd, zoals genoeg en gezond voedsel

bijdrage aan 9 van de 17 Sustainable

voor de snelgroeiende wereldbevolking,

Development Goals van de Verenigde

meer biodiversiteit of zwerfplastic in de

Naties. En natuurlijk leiden we als

oceanen. Vanuit onze missie bieden wij

universiteit jonge mensen op die hun eigen

kennis en expertise op het gebied van

bijdrage aan een duurzame toekomst

klimaat, biodiversiteit, voedselproductie,

willen leveren.

gezonde en veilige voeding en circulaire

Foto: Sam Rentmeester

stellen we u voor aan de betrokken onderzoekers en lichten we de (tussentijdse)

hart gaat. Samen met u zoeken we naar

resultaten van het onderzoek toe tijdens

een geschikt onderzoekproject van WUR

een bezoek aan de Wageningen campus.

om te steunen. Of misschien wilt u bijdra-

Daarnaast houden we u regelmatig op de

gen aan talentontwikkeling van studenten

hoogte van de voortgang van het project.

die van de wereld een betere plek willen
maken. Ook is het mogelijk om zelf een

Word partner van de wetenschap

fonds op naam in te stellen.

Veel van ons innovatieve onderzoek was
niet mogelijk geweest zonder de steun van

“Gedurende het project ontmoetten
we de onderzoekers om de voortgang
en resultaten te bespreken.
Daardoor konden we zelf zien wat
ze aan het doen waren. Door het
contact met de andere sponsoren,
kon je ideeën uit wisselen en nieuwe
contacten opdoen.”

Bent u geïnteresseerd in schenken of nalaten

een Fonds op Naam of een nalatenschap. Onze relatiebeheerder Lisette Fentener

aan WUR of heeft u een vraag? Neem contact

van Vlissingen gaat graag met u in gesprek om de verschillende mogelijkheden te

op met Arianne van Ballegooij

verkennen. Zij is te bereiken via +31 (0)20 - 303 25 43 of Lisette@soskinderdorpen.nl.

Foto: Guy Ackermans

Geeft u deze kinderen een mooie toekomst?

Foto: Wouter Jan Strietman

Bent u enthousiast over een project? Dan

Als donateur kunt u zelf kiezen welk van
onze onderwerpen u het meest aan het

Donateur Food for Thought campagne

Wilt u helpen? Er zijn vele mogelijkheden, bijvoorbeeld een periodieke schenking,

Hiermee voorkomen we dat gezinnen uit

www.edukans.nl/doneren

Wageningen University & Research (WUR)
werkt aan oplossingen voor de grote

goed thuis kan bieden.”

het verbeteren van hun ﬁnanciële situatie.

(c.vd.heijden@edukans.nl) of ga naar edukans.nl/doneren.

hun testament.

Deze kinderen bieden wij de best moge-

SOS Kinderdorpen ondersteunt deze

haar gezin zorgen én zorgt er vaker
voor dat haar eigen kinderen ook naar
school gaan.

* Bron: World Bank: Comparable Estimates of Returns to Schooling Around the World.

Uw keuze

dienen liefdevolle zorg en een toekomst. Wij hebben

warme stabiel thuis te bieden. Een mooie toekomst. Het is de basis van het

Foto: Joris Schaap

oplossingen aan te dragen zodat we deze toekomst veilig kunnen stellen.

“Kinderen kun je niet aan hun lot overlaten. Zij ver-

U herkent zich vast in de wens om kinderen het allerbeste te gunnen en een

noemden ze me regelmatig ‘meester’”.
Het nieuws van Chifundo’s komst naar
het Mangochi-district verspreidt zich
razendsnel. Ze is een voorbeeld voor
haar eigen leerlingen én voor meisjes
in de regio.
Meisjes in Malawi gaan minder vaak
naar school dan jongens en maken nog
veel vaker hun school niet af. Edukans
werkt aan gelijke onderwijskansen
voor meisjes. Hiermee verbeteren we
de kansen voor meerdere generaties:
een meisje dat naar school is geweest,
verdient later meer, kan beter voor

Juf Chifundo

thema’s. Als wereldwijd toonaangevende universiteit op het gebied van landbouw,

en hoe zij hen begeleiden naar zelfstandigheid. Daar

vrouwelijke leerkracht op deze school.
Dat is voor veel kinderen en ouders
nogal wennen! De eerste paar weken

Investeert u in de toekomst van een kind? Neem contact op met Christina van der Heijden

12

biodiversiteit, gezonde en veilige voeding, duurzaamheid en educatie belangrijke

nog vaak even op bezoek.

uitbetaalt. Daarom werkt Edukans aan de verbetering van onderwijs in

Gebrek aan kwaliteit
In de meeste ontwikkelingslanden waar
kinderen wél naar school gaan, leren zij
veel te weinig. Leerkrachten zijn vaak
amper opgeleid en klassen tellen soms wel
honderd leerlingen.

Wat vindt ú belangrijk voor de toekomst? Voor veel mensen zijn klimaat,

bracht. Sommigen staan nu op eigen benen, maar komen

Een heel leven lang! Onderwijs is dus een investering die zich gegarandeerd

Daardoor halen veel van hen niet eens het
einde van de basisschool. Ze kunnen niet
doorleren en hun kans op een baan is nihil. Met actieve les- en leermethodes zorgt
Edukans dat docenten én leerlingen meer
uit de lessen halen. We zetten ons in voor
goed getrainde leerkrachten, een veilige
leeromgeving en we betrekken ouders bij
het onderwijs: allemaal succesfactoren om
een kind te laten slagen op school.

koﬀer vol nare ervaringen. Het is onze taak als moeders
om al die ellende uit de koﬀer te halen en deze weer in te

de investering die zich uitbetaalt

Een kind dat leert, is een kind met kansen.
Maar wereldwijd gaan 258 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze
stoppen voortijdig. Onderwijs geeft kinderen vaardigheden waarmee ze aan een
goede toekomst kunnen bouwen. Want op
school leer je veel meer dan alleen lezen
en rekenen: voor jezelf opkomen bijvoorbeeld, relaties opbouwen en je talenten
ontwikkelen.

Wetenschap
met impact

“De meeste kinderen in onze zorg komen binnen met een

donateurs. Fundamenteel onderzoek biedt
vaak de meest innovatieve oplossingen,
en daar is ﬁnanciering voor nodig. Daarom
nodigen we u uit om partner van de
wetenschap te worden om samen met ons
een duurzame toekomst te realiseren.

“Dit zijn de soort initiatieven
die de wereld echt wil! Ik
zou zeker nog een keer
betrokken willen zijn.”
Donateur Food for Thought campagne

Arianne.vanballegooij@wur.nl
0317 483 800

www.soskinderdorpen.nl
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TARIEVEN
&
SPECIFICATIES

Pakket 1

Pakket 3

•

1 pagina redactioneel

•

1 pagina advertentie*

•

Eigen synopsispagina op website

•

Eigen synopsispagina op website

•

Nieuwsberichten op website

•

Nieuwsberichten op website

•

Tarief: € 1.995,00

•

Tarief: € 2.995,00

Pakket 2

Pakket 4

•

2 pagina’s redactioneel

•

1 pagina advertentie*

•

Eigen synopsispagina op website

•

2 pagina’s redactioneel

•

Nieuwsberichten op website

•

Eigen synopsispagina op website

•

Tarief: € 2.995,00

•

Nieuwsberichten op website

•

Tarief: € 4.990,00

* Advertenties zijn uitsluitend mogelijk op coverpagina’s 2, 3 en 4, formaat 1/1 pagina.

Specificaties
Oplage
Gids Mecenas is een uitgave van
Insite Media, sinds 2004 uitgever
van gidsen die fondsenwervende
organisaties en hun donateurs
met elkaar verbinden.

insitemedia
Insite Media

92.000 ex.

Verspreiding
75.000 ex. – Elsevier Weekblad

Verschijnt

november 2021

15.000 ex. – Quote
1.500 ex. – Nederlandse
notarissen

Formaat Gids

A5 staand

Advertentie formaat

148x210 mm + 3 mm afloop

Papier

115 grs mat mc

Postbus 209
3770 AE Barneveld

Redactioneel 1/1 pagina: 225 woorden tekst, 1 of 2 foto’s, JPG, hoge resolutie
Redactioneel 2/1 pagina: 450 woorden tekst, 2 of 3 foto’s, JPG, hoge resolutie

www.insitemedia.nl
KvK nr. 08122654
BTW nr. NL8224.61.948.B01
www.gidsmecenas.nl

Informatie of reserveren?
Voor nadere informatie over deelname aan de Gids Mecenas kunt u contact
opnemen met Bertel Bertelsen, tel. 030 890 66 67 of b.bertelsen@insitemedia.nl.

