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Steun je parochie, 
lees Katholiek Nieuwsblad!

KN in de kerk 
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‘Goed nieuws’ is het delen waard! 
Deelt u het met uw parochianen?
Katholiek Nieuwsblad is vanaf nu ook los verkrijgbaar bij parochies. De op-
brengsten komen de deelnemende parochies direct ten goede! Doet u ook mee?

Zeer geachte parochiebestuurders, 
priesters, diakens, pastoraal werkers 
van Nederland en Vlaanderen,

“Ik zou allen willen uitnodigen om 
de mensen van onze tijd verhalen 
te bieden die worden gekenmerkt 
door de logica van het ‘goede 
nieuws’.” Die uitnodiging van paus 
Franciscus geldt voor ons allemaal. 
Wij als redactie van Katholiek 
Nieuwsblad hebben deze woorden in 
elk geval ter harte genomen. Weke-
lijks bieden wij de Nederlandstalige 
katholieke gemeenschap betrouw-
baar nieuws, achtergronden, opinie, 
geloofsverdieping en inspiratie 
vanuit een katholiek perspectief. 

Helpt u mee die prachtige verhalen 
– altijd geënt op het ‘goede nieuws’ 
waar ook de paus over sprak –  
te delen met die mensen voor wie 
ze geschreven zijn, namelijk:  
uw (mede-)parochianen? 

Het hogere, immateriële belang 
daarvan staat altijd voorop, maar 
wij hebben natuurlijk ook over de 
praktische, materiële kant van de 
zaak nagedacht. In deze tijd staan 
de inkomsten van veel parochies 
onder druk – daar weten we alles 
van, we berichten er met regelmaat 
over. En niet alleen dat: we willen er 
met deze actie ook iets aan doen! 
Door u de gelegenheid te geven 
KN-edities voordelig in te kopen, en 
de opbrengsten ervan als parochie 
zelf te houden.

Hoe het precies werkt? Daar leest 
u in deze brochure alles over! Hebt 
u nog vragen, overweegt u mee te 
doen? Wij vernemen graag van u!

Wij wensen u en uw parochie Gods 
zegen toe, en uiteraard ook veel 
leesplezier met ons unieke weekblad!

Anton de Wit
Hoofdredacteur 
Katholiek Nieuwsblad 
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KN in uw kerk 
zo gaat het in z’n werk

Wat bieden we?
We bieden parochies de gelegenheid om losse edities van KN te 
verkopen tegen een aantrekkelijke verkoopprijs van €4,50 per 
stuk. Dit is de adviesprijs. In onze webshop betaalt men €4,95 
voor een losse krant. Een krant via de parochie kopen is daarmee 
aantrekkelijker. Omdat de parochie het (bij meer exemplaren 
ook goedkopere) abonnementsgeld betaalt, blijft er een ruime 
marge over. Dat gaat rechtstreeks naar de parochie! Ook als u in 
een bepaalde week niet alle kranten verkoopt, houdt u er per saldo 
vaak geld aan over (zie het rekenmodel op pagina 8 en 9).

Hoe werkt dit?
De parochie neemt een vrij te kiezen aantal jaarabonnementen (*) 
af voor de reguliere abonnementsprijs en betaalt KN per auto-
matische incasso. Bij een afname van tenminste 5 abonnementen, 
krijgt u gratis extra’s van ons, zoals een verkoopdisplay, promo-
tiemateriaal en de mogelijkheid van een lezing in uw parochie. 
Vanaf 8 abonnementen geven we bovendien een speciale korting 
op de abonnementsprijs. (Zie pagina 8 en verder voor alle prijzen 
en extra’s.)

Het display met kranten kan bijvoorbeeld achter in de kerk, bij 
het secretariaat of parochiecentrum of op een andere zichtbare 
plaats worden opgesteld. Hierover beslist de parochie zelf.

(*) Voor de actuele kosten en abonnementsvoorwaarden verwijzen wij u graag naar 
onze website: kn.nl/abonnementen

Hoe worden de kranten aangeleverd?
De kranten worden wekelijks per post bezorgd op een door u 
gekozen afleveradres. Normaliter is de bezorgdatum op vrijdag. 
Maar donderdag of zaterdag komt ook voor. Een en ander is 
afhankelijk van de plaatselijke postbezorging.(*) De kranten 
worden per stuk in seal van (duurzaam) plastic aangeboden.  
Dit is om de krant te beschermen. Het geeft daarnaast een 

http://kn.nl/abonnementen
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ongelezen (nieuw) uiterlijk. De krant oogt echter uitgepakt wel 
ordelijker. Het is aan u als parochie om te bepalen hoe u de 
kranten presenteert in de display; met of zonder seal. 

(*) Katholiek Nieuwsblad wordt verzonden via de diensten van PostNL. Katholiek 
Nieuwsblad is niet aansprakelijk voor de postbezorging en verzorgt geen nazendingen 
per post. Indien er problemen zijn met de postbezorging vernemen wij het graag 
om tot een oplossing te komen.

Hoe verloopt de verkoop van de krant?
Dat is geheel aan u! Afhankelijk van de plaatselijke situatie, kunt 
u immers het beste zelf bepalen hoe u de verkoop organiseert en 
de gelden voor de kranten int. Hieronder geven we vrijblijvend 
enkele suggesties:

Contant bij medewerker/vrijwilliger 

Bij (grotere) parochies met een receptie/ontvangst of verkooppunt voor 
religieuze artikelen, ligt het voor de hand om ook de krantendisplay daar 
onder te brengen.

Voordelen: er is een persoonlijk 
contactmoment en controle op de 
verkoop. Het beschikken over 
contanten kan handig zijn i.v.m. 
overige administratieve processen. 
Mensen geven eerder iets meer; 
“Laat maar zitten.”

Nadelen: betalen bij een parochie-
medewerker/vrijwilliger maakt het 
arbeidsintensiever. Er is een contante 
geldstroom wat ook betekent dat er 
wisselgeld benodigd is en tussentijds 
een bankafdracht gedaan moet 
worden. 

Met pinpas bij medewerker/vrijwilliger

Voordelen: het is veilig, vertrouwd 
en digitaal. Ook wie geen contant 
geld op zak heeft, heeft meestal wel 
een pinpas bij zich. Geen gedoe met 
wisselgeld en bankafdrachten.

Nadelen: de parochie moet in bezit 
zijn van een pin-betalingsapparaat 
(al bestaan daar ook steeds meer 
betaalbare oplossingen voor, kijk 
bijvoorbeeld eens op: zakelijkban-
kieren.nl/mobiel-pinapparaat/). Men 
is minder geneigd meer te geven of 
bedragen naar boven af te ronden.

Contant zonder tussenpersoon 

Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om gewoon een geldkistje naast de 
display te zetten, waar mensen zelf hun bijdrage in kunnen doen. 

Voordelen: het straalt goed 
vertrouwen uit naar de gemeen-
schap en er is weinig arbeid aan. 

Nadelen:  dat goede vertrouwen kan 
wel eens beschaamd worden

NB: Bij de keuze voor contante betaling zonder tussenpersoon kan nog een 
andere overweging meespelen. De parochie accepteert een mogelijk ‘verlies’ 
op de inkomsten, omdat men een meerwaarde ziet in de evangeliserende missie 
van krant en parochie. (Zie ook het kopje ‘sponsoring’ onderaan deze pagina.)

Via Givt-app 

Steeds meer parochies maken voor de collecte gebruik van de zeer gebruiks-
vriendelijke smartphone-app Givt (zie givtapp.net). Uw parochie ook? Dan 
ligt het voor de hand om de app ook voor de krantenverkoop te gebruiken!

Voordelen: het is eenvoudig, veilig 
en digitaal. Mensen geven makkelijker 
meer. Er kan een QR-code op de 
display worden afgedrukt waar men 
het bedrag (en eventueel een extra 
gift) mee kan betalen.

Nadelen: men moet wel de app op 
een smartphone of tablet gebruiken, 
een deel van de parochianen zal dat 
niet willen of kunnen. Een combina-
tie met een andere betaalmethode 
is daarmee (vooralsnog) wenselijk.

Via sponsoring

Misschien vindt u het zó belangrijk dat parochianen ongeacht hun financiële 
draagkracht toegang hebben tot degelijke katholieke informatie en inspiratie, 
dat u afziet van het vragen om een vergoeding – of hooguit een vrijwillige 
bijdrage vraagt. U kunt dan natuurlijk overwegen om de kranten in uw kerk 
(geheel of gedeeltelijk) te laten sponsoren door een of enkele particuliere 
donateurs, relevante fondsen waar u een beroep op zou kunnen doen, een 
extra collecte of eigentijdse vormen van ‘crowdfunding’ onder parochianen. 

http://zakelijkbankieren.nl/mobiel-pinapparaat/
http://zakelijkbankieren.nl/mobiel-pinapparaat/
http://givtapp.net
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KN in uw kerk
wat kost het en 
wat levert het op?

Het uitgangspunt
Zoals gezegd hopen we met u een samenwerking aan te gaan die 
op de eerste plaats aansluit bij de gelovige missie die wij delen, 
maar die ook zowel voor u als voor ons financieel aantrekkelijk is. 
De investeringen zijn gering, waarbij er ook geen grote financiële 
risico’s bestaan. Als u het goed aanpakt, moet het vrij eenvoudig 
zijn de investering terug te verdienen, ook wanneer niet alle 
kranten verkocht worden. 

Rekenmodel

	 	Wij gaan in de kostenberekening uit van een standaard 
jaarabonnement à € 150,- (*). Het staat u vrij de hoeveelheid 
abonnementen te kiezen die past bij de omvang van uw 
parochie.

  Om aanspraak te maken op de verderop beschreven gratis 
extra’s (een display, promotiemateriaal, een lezing) gaan wij 
uit van een minimum van 5 jaarabonnementen. Wilt u 
minder dan 5 abonnementen afnemen, maar toch graag een 
of meer extra’s ontvangen, dan kan dat, maar dan moeten wij 
daarvoor wel kosten in rekening brengen.

  Bij afname van 8 abonnementen of meer, rekenen we een 
speciale korting op de abonnementsprijs: u betaalt dan €120,- 
i.p.v. €150,- per abonnement per jaar. Deze korting van €30,-  
per abonnement wordt verrekend middels een creditfactuur. 

(*) Tarieven per 1-1-2021. Afhankelijk van eventuele prijsstijgingen en inflatie kan KN 
per kalenderjaar de tarieven aanpassen; abonnees worden daarover altijd tijdig 
geïnformeerd.
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Rekenvoorbeelden
Voorbeeld 1 betreft een rekenvoorbeeld uitgaande van 5 
abonnementen. In voorbeeld 2 gaan we uit van een afname van 
10 abonnementen en is gerekend met de speciale korting op de 
abonnementsprijs

Verkoop adviesprijs losse krant in parochie € 4,50

Jaarprijs per abonnement (ca. 51 edities) € 150,00

Abonnementsgeld per jaar voor 5 abonnementen € 750,00

Jaarlijks, redement voor parochie bij totale verkoop 
(5x€4,50x51-€750)

€ 397,50 

Verkoop adviesprijs losse krant in parochie € 4,50

Jaarprijs per abonnement (ca. 51 edities) € 120,00

Abonnementsgeld per jaar voor 10 abonnementen € 1.200,00

Jaarlijks, redement voor parochie bij totale verkoop 
(10x€4,50x51-€1.200)

€ 1.095,00 

Rekenvoorbeeld 1 

Bij verkoop van minimaal 4 exemplaren per week tegen de gestelde adviesprijs,
 is er een positief rendement voor de parochie.

Bij verkoop van minimaal 6 exemplaren per week is er al een positief rendement 
voor de parochie.

Rekenvoorbeeld 2

De voorwaarden en (niet zo) kleine lettertjes
Om onze kaarten op tafel te leggen: het materiële belang dat wij 
er als weekblad bij hebben, en dat ook maakt dat we u gunstige 
tarieven en gratis extra’s kunnen aanbieden, is dat wij door zo’n 
samenwerking met u verzekerd zijn van een minimale afname 
voor een wat langere periode. Om die reden vragen wij uw begrip 
voor het feit dat wij er deze voorwaarden aan verbinden:

•  Dit aanbod is alleen geldig voor jaarabonnementen, niet 
voor maandabonnementen. Het opzeggen van (een deel van) 
de abonnementen kan dus ook enkel per jaar, en wel schriftelijk 
uiterlijk een maand voor het verstrijken van de abonnements-
periode.

•  Niet verkochte kranten kunnen niet teruggestuurd worden, 
en evenmin kunt u aanspraak maken op restitutie. Wel wijzen 
we u op de mogelijkheid om overgebleven kranten te gebruiken 
in uw diaconale of pastorale activiteiten: u kunt er bijvoorbeeld 
parochianen blij mee maken die krap bij kas zitten, een krant 
als aardigheidje weggeven bij huisbezoeken, of als extra bron 
van bezinning en verdieping uitdelen aan deelnemers van een 
catechesebijeenkomst, vormselvoorbereidingen, open kerk, etc.

•  Als eerder gezegd zijn wij voor de bezorging afhankelijk van 
de diensten van PostNL en kunnen wij niet aansprakelijk 
worden gesteld voor het te laat of niet bezorgen van kranten. 
Wel vragen we u in zulke gevallen altijd contact met ons op te 
nemen, zodat we samen kunnen zoeken naar een passende 
oplossing.
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De extra’s We helpen u graag op weg!
Ook wij hebben er alle belang bij dat het aanbieden van kranten in 
uw parochie zo soepel mogelijk verloopt, en effectief is bovendien. 

Display
Presentatie is belangrijk: niemand zit te wachten op een slordig 
stapeltje kranten in een hoekje. Daarom voorzien we u graag van 
een elegant vormgegeven kartonnen display, zichtbaar maar 
niet schreeuwerig, die dus in geen enkele kerk zal misstaan.  
In de vormgeving hanteren wij de huisstijl van KN, met voldoende 
ruimte voor de eigen wensen van de parochie: zo kunnen wij 
desgewenst uw parochielogo toevoegen, een QR-code voor de 
Givt-app of andere betaalgegevens. De tekst en vormgeving is dus 
maatwerk per parochie, waarover wij graag met u in overleg gaan.

katholiek

nieuwsblad

Steun je parochie, lees Katholiek Nieuwsblad! Koop hier je exemplaar voor €4,50
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Promotiemateriaal
Vervolgens is het natuurlijk belangrijk om het onder uw parochi-
anen bekend te maken dat ze voortaan KN kunnen kopen in de 
kerk, en daarmee tevens de eigen parochie steunen. We kunnen 
daarvoor een fraaie advertentie aanleveren voor plaatsing op de 
website, sociale-mediakanalen en/of nieuwsbrief van de parochie. 
Daarnaast kunnen we posters laten opmaken en drukken die in 
de parochiekerk(en) en/of het secretariaat/parochiecentrum 
opgehangen kunnen worden.

Lezing
Ook een persoonlijke kennismaking met onze krant en onze 
missie is mogelijk! Wij bieden u graag de volgende boeiende 
lezing aan, die u in uw parochie kunt programmeren (datum ed. 
in nader overleg). Daarmee biedt u uw parochianen extra 
verdieping, en trekt u mogelijk ook geïnteresseerden van buiten 
uw parochie aan.

Titel: K atholieke journalistiek; een missie voor
  kerk en maatschappij.
Spreker: Anton de Wit
Duur:  ca. 1 uur (met mogelijkheid tot vragen/discussie)
Deelnemers: Minimaal 20.
Inhoud:  In tijden van ‘fake news’ en ‘media bias’ vragen 

veel mensen zich af: wie kan ik eigenlijk nog 
vertrouwen? Is de journalistiek wel 
eerlijk, juist ook als het gaat om 
berichtgeving over kerk en religie? 
Zijn journalisten wel zo neutraal als 
 zij beweren? Kan dat überhaupt?  
KN hoofdredacteur en religie-
journalist Anton de Wit, geeft  
antwoord op deze vragen en houdt 
een bevlogen pleidooi voor degelijke 
katholieke journalistiek

De kosten

Extra dienst 1-4 abonnementen (*) 5+ abonnementen

Krantendisplay € 100,00 € 0,00

Promotiemateriaal € 150,00 € 0,00

Lezing € 350,00 € 0,00

(*) Deze prijzen zijn indicatief en afhankelijk van uw wensen. Neem voor een offerte op maat 
contact met ons op.
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Uw kerk in KN Redactionele aandacht
Katholiek Nieuwsblad wil een spiegel zijn van het kerkelijk leven 
dichtbij huis en ver weg. Ook úw parochie kan daarin een plaats 
krijgen, zodat KN niet alleen in uw kerk aanwezig is, maar uw 
kerk ook in KN! Uiteraard maakt de redactie daarin haar eigen 
onafhankelijke en professionele keuzes. Maar wij bieden u graag 
de mogelijkheid om uw suggesties aan te dragen. Organiseert u 
bijvoorbeeld een activiteit die in onze wekelijkse, goed gelezen 
agenda niet zou misstaan? Heeft u een bijzonder jubileum te 
vieren, of een ander nieuwsfeit te melden dat voor de bredere 
katholieke gemeenschap belangwekkend kan zijn? U kunt het 
direct melden bij uw contactpersoon, zodat u er zeker van bent 
dat de redactie het zo spoedig mogelijk onder ogen krijgt!

Adverteren
Met een advertentie in Katholiek Nieuwsblad en/of op KN.nl kunt 
u in één klap tienduizenden geïnteresseerde lezers bereiken. 
Een zeer goede keuze dus, als u bijvoorbeeld aandacht wil vragen 
voor een evenement dat u organiseert, of voor een vacature.  
Ook familieberichten (overlijdensadvertenties, maar ook doop- 
of huwelijksberichten) kunnen bij ons geplaatst worden.

Onze actuele advertentietarieven en -voorwaarden vindt u op  
kn.nl/advertenties. Als ‘partnerparochie’ van KN (met een 
minimale afname van 5 abonnementen) ontvangt u 10% korting 
op uw advertenties!

http://kn.nl/advertenties
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Interesse? Neem 
contact met ons op!
Uw contactpersoon: Marjolijne du Maine
Heeft u vragen, speciale wensen? Wilt u eens 
vrijblijvend doorpraten over alle mogelijkheden? 
Zij zal u graag verder informeren en het gehele 
proces begeleiden om u optimaal van dienst te zijn. 

Email:  m.dumaine@kn.nl
Telefoon: +31 (0)73 750 23 17
   +31 (0)6 18 247 647

Katholiek Nieuwsblad
Postbus 1270
5200 BH ‘s-Hertogenbosch
+31 (0) 73 750 23 19

Uitgave maart 2021

info@kn.nl
www.kn.nl
KvK 16058386
IBAN NL 67 INGB 0652 8275 35

mailto:m.dumaine%40kn.nl?subject=
mailto:info%40kn.nl?subject=
http://www.kn.nl
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je eigen beleving 
van al het nieuws

hoe geloof, hoop 
en liefde zegevieren

Katholiek 
Nieuwsblad

VERDIEP ZIE ONTDEK

‘Ik vind zelf de kleine verhalen, 
de menselijke verhalen, de 
mooiste verhalen’.

- Anton de Wit, hoofdredacteur -

Wat is de meerwaarde van 
katholieke journalistiek? 

Scan de QR-code en 
bekijk de video. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hq-mJjmu0PM&feature=youtu.be
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