
mediafiche 2022

Lokaal
maandblad
abonnees print 7.800
abonnees online 3.000
bereik 26.000 lezers

> kwart pagina: 770 euro
> halve pagina: 1.470 euro
> hele pagina: 2.680 euro
> korting bij meerdere inlassingen
> alle tarieven z.o.z.

bladprofiel 

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten 
vzw is de ledenorganisatie van alle Vlaamse lokale  
besturen. Zij vertegenwoordigt meer dan 10.500  
lokale politici met een mandaat en 200.500 arbeids-
plaatsen. Zij zet zich in voor zowel de politieke  
mandatarissen als de medewerkers van het bestuur.

lezersprofiel 

Alle 300 Vlaamse steden en gemeenten
> burgemeesters
> schepenen
> gemeenteraadsleden
> algemeen directeurs, vakambtenaren  

en aankoopdiensten
OCMW’s

> voorzitters en leden van het BC
> rusthuisdirectie, hoofden sociale dienst

Politiezones en brandweereenheden
> alle leidinggevenden

Intercommunales en autonome gemeentebedrijven
> alle leidinggevenden

VVSG-nieuws
online newsletter
meer dan 30.000 lezers

> wekelijks op donderdag
> tekstadvertentie of banner met link(en) vanaf: 

780 euro
> korting bij meerdere inlassingen
> alle tarieven z.o.z.

thema’s 

> wonen en stadsvernieuwing
> water, milieu en klimaat
> energie en afval
> groenvoorziening
> mobiliteit en verkeersveiligheid
> politie en brandweer
> financiën en opleiding
> jongeren- en ouderlingenbeleid
> e-governance, IT en smart cities
> communicatie met de burger
> diversiteit
> armoede- en vreemdelingenbeleid
> economie en werk
> recreatie en ontspanning
> cultuur en erfgoed
> city-marketing
> facilitymanagement

 

Bereik de mandatarissen, beleids- en OCMW-medewerkers  
van alle Vlaamse steden en gemeenten.

Adverteer via het multimediaplatfom print en online  
van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw.
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 LOKAAL JANUARI 2022 _ 1

2022 _ 01

Het jaar van 
de hoop 
De gemeente weer  
een sterk gezicht geven

Outreachend sociaal werk  
laat mensen niet los

Talent werven:  
inspiratie uit de zorg

Nummer 01 _ januari 2022 _ Maandblad voor de lokale bestuurder _ Verschijnt 11 x per jaar _ P2A9746  
 LOKAAL DECEMBER 2021 _ 1

2021 _ 12

Lokaal werkt 

Talenten aantrekken  
en behouden

SDG’s, het gebeurt lokaal

Communicatie die  
iedereen bereikt

Nummer 12 _ december 2021 _ Maandblad voor de lokale bestuurder _ Verschijnt 11 x per jaar _ P2A9746  
 LOKAAL NOVEMBER 2021 _ 1

2021 _ 11

Bestemming 
in zicht
Bestuurskracht:  
samenwerking  
als rode draad

De veerkracht  
van kerken

Lokale economie  
en corona:  
de balans

Nummer 11 _ november 2021 _ Maandblad voor de lokale bestuurder _ Verschijnt 11 x per jaar _ P2A9746  



technische specificaties 

Certified, hoge resolutie pdf (300 dpi)
> Gebruikte beelden en illustraties hebben een minimum resolutie van 300 dpi
> Alle gebruikte lettertypen bijsluiten in de pdf
> Steunkleuren omzetten naar cmyk bij het aanmaken van de pdf

Het materiaal te bezorgen via e-mail (max. 10 Mb) aan peter@moizo.be 

Formaten
Bladspiegel
B 210 x H 297 mm
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tarieven advertenties 2022 in euro (excl. btw)tarieven 2022 in euro (excl. btw) 

Magazine ‘Lokaal’

aantal adv./jaar: 1x 2x 4x 10x
% korting: - -5% -10% -20%
Formaat  per inlassing in euro (excl BTW)

1/4 770 732 693 616
1/2 1.470 1.397 1.323 1.176
1/1 2.680 2.546 2.412 2.144
cover 4 3.350 3.183 3.015 2.680
cover 2 3.220 3.059 2.898 2.576
losse bijlage    prijs op aanvraag

Online newsletter ‘VVSG-nieuws’

aantal adv./jaar : 1x 2x 4x 10x
% korting : - -5% -10% -20%
Formaat  per inlassing in euro (excl BTW)

tekstadvertente 840 798 756 672
banner (600x150px) 780 741 702 624

verschijnings- en reservatiedata 2022 

Editie Maand Verschijning Reservatie Materiaal

1 januari 31 dec 2021 10 dec 2021 16 dec 2021
2 februari 1 feb 2022 7 jan 2022 13 jan 2022
3 maart 1 maart 2022 5 feb 2022 11 feb 2022
4 april 1 april 2022 11 maart 2022 17 maart 2022
5 mei 30 april 2022 8 april 2022 15 april 2022
6 juni 1 juni 2022 13 mei 2022 19 mei 2022
7/8 juli/augustus 1 juli 2022 10 juni 2022 16 juni 2022
9 september 1 sept 2022 12 aug 2022 18 aug 2022
10 oktober 1 okt 2022 9 sept 2022 15 sept 2022
11 november 28 okt 2022 7 okt 2022 13 okt 2022
12 december 1 dec 2022 10 nov 2022 17nov 2022

Liggend
B 186 x H 62 mm 
Staand
B 90 x H 130 mm

Liggend
B 186 x H 130 mm
Staand
B 90 x H 266 mm

Aflopend
B 210 x H 297 mm
+ 4 mm snit rondom

Info en reservatie
Moizo  Komiteitstraat 46-52, 2170 Antwerpen  
Peter De Vester  peter@moizo.be T +32 3 326 18 92  M +32 497 55 15 41   
Facturatie Sprintmedium bvba  Komiteitstraat 46-52, 2170 Antwerpen - BE 0598 778 822


