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Geachte

Via deze digitale weg val ik even in uw mailbox.

We zijn www.sportindekijker.be vzw, bedoeling is om sport en hun sporters extra in de kijker te zetten. Een aantal 

vrijwilligers zetten zich in om mooie reportages te maken die kan je bekijken via onze website en ons uniek e 

magazine.

Op vraag van lezers zend ik deze mail naar diverse personen, het is niet onze bedoeling om u meermaals lastig te 

vallen maar rekenen op uw medewerking.

Neutrale informatie geven kan enkel dat meer clubs ons de mogelijkheid geven tot het verspreiden van deze 

informatie. Ons uitnodigen op persconferenties, ons opnemen in uw malinglist en informatie doorgeven die we 

kunnen verwerken op onze website en magazine.

Als vzw zijn we totaal neutraal, we gebruiken enkel ons eigen materiaal en/of materiaal opgezonden door mensen 

die gekend zijn door de organisatie waar de tekst over gaat.

Fotomateriaal: Hoe beter de kwaliteit hoe groter we het in beeld kunnen zetten. Vermeld steeds de naam van de 

originele auteur. Of de naam van de club die de foto’s verzend, bij latere problemen met de auteur gaan we steeds 

de verzender van mail aanspelen.

We willen echt ook u en uw sport meer in de kijker zetten. Hierbij willen we beantwoorden aan de vraag van veel 

lezers. Voor ons zijn er geen onbelangrijke sporters en sporten.

Komt deze mail niet bij de juiste persoon, gelieve deze dan door te zenden naar een betrokken medewerker.

Wens je meer informatie, heb je andere voorstellen? Aarzel niet om me te mailen of bellen. Zet de mail niet in uw 

prullenbak, werk mee om uw sport te promoten via www.sportindekijker.be.

We beantwoorden elke mail, mocht dit niet zijn dan is er wat fout. Ons adres is sportindekijker@telenet.be en zet 

mij zeker in cc marc.demartin@telenet.be

Ik heb twee nummers 0496-97.44.90 en 03-290.64.61

Volgend magazine verschijnt deze week, we zijn er al met een voor publicatie te bekijken via deze link

https://sportindekijker.be/magazine-editie-84/

Maak promotie voor uw sport

Marc Demartin 0496-97.44.90

https://sportindekijker.be/magazine-editie-84/



