
 
 

Toelichting promotiedocumenten cursus Vissen voor kids 
 

 

Sportvisserij MidWest Nederland stelt een serie promotiedocumenten beschikbaar voor 

jeugdcommissies van hengelsportverenigingen die een jeugdcursus gaan organiseren.  

Het betreffen standaarddocumenten die elke jeugdcommissie specifiek kan maken voor haar 

vereniging. Hiervoor volgt onderstaande uitleg/toelichting:   
 
 

Poster Cursus Vissen voor kids 

 

In de tekstvakken van dit document dienen de volgende zaken gewijzigd te worden: 

 

1) Naam van de vereniging dient ingevuld te worden voor <naamhsv>. 

2) Het logo van de vereniging dient geplaatst te worden in plaats van het logo van 

H.S.V. “De Leede”.  

3) De cursusdata en aanvangstijd dient vermeld te worden bij <Cursusdata> en 

<aanvangstijd>. Als u de poster in zwart/wit print, kan de tekst beter in het zwart in 

plaats van wit gezet worden  

4) Adres website van de vereniging dient vermeld te worden bij <adreswebsitehsv.nl>.  

5) De kosten van deelname dienen ingevuld te worden. Of Deelname gratis. 

6) De naam, adres en omschrijving van de locatie waar de cursus wordt gegeven, dient 

ingevuld te worden bij <naam/omschrijving locatie> en <adres en plaats locatie>.  

7) Eventueel kan de naam van de cursus anders genoemd worden of de leeftijdsgroep 

van de cursisten gewijzigd worden.  
 

 

Folder Cursus Vissen voor kids 

 

Deze bijbehorende folder bestaat uit twee documenten: de voorzijde en de achterzijde.  

De folder dient dus dubbelzijdig geprint te worden en daarna dubbel gevouwen te worden.  

Ook in deze folder dienen een aantal zaken gewijzigd te worden:  

 

Voorzijde links: 

Naam vereniging dient ingevuld te worden bij <naamhsv>.  

In de vier vakken kunnen advertenties van wederverkopers van de VBL’s en vergunningen 

van de verenigingen of sponsors van de cursus geplaatst worden. De indeling kan uiteraard 

naar eigen wens aangepast worden.  

 

Voorzijde rechts:  

Zie wijzigingen bij poster Cursus Vissen voor kids hierboven.  

 

Achterzijde rechts:  

Alle rood gekleurde teksten dienen specifiek gemaakt te worden. 

In plaats van het onderste kader bij “Je kunt lid worden van onze vereniging bij:” kan ook 

verwezen worden naar de advertenties op de voorzijde links. Een tekst als:  

Onze wederkopers, voor meer info zie de advertenties op de achterzijde van deze folder!  

 

Achterzijde links:  

Alle rood gekleurde teksten dienen specifiek gemaakt te worden. 

 

 

 



Flyer Cursus Vissen voor kids 

 

Deze bijbehorende flyer (formaat A5) bestaat uit twee documenten: de voorzijde en de 

achterzijde. De flyer dient dubbelzijdig geprint te worden en daarna in het midden 

doorgeknipt te worden. Ook in de flyer dienen een aantal zaken gewijzigd te worden:  

 

Voorzijde links en rechts: 

Zie wijzigingen bij poster Cursus Vissen voor kids hierboven.  

 

Achterzijde links en rechts: 

Alle rood gekleurde teksten dienen specifiek gemaakt te worden. 


