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Als voortzetting van het geliefde NVAV clubblad Profiel (op papier) is er ook in 2020 halverwege elke 

maand een digitale nieuwsbrief naar de leden gestuurd. De voordelen zijn duidelijk: je kunt sneller 

inspringen op de actualiteit en de kosten zijn gering. Voor de meer diepgaande artikelen wordt een 

“lees meer…” link gelegd naar de NVAV website waar deze artikelen dan zijn terug te vinden.  

2020 

Afgelopen jaar is er in twaalf nieuwsbrieven aandacht besteed aan allerhande onderwerpen zoals 

het verslag van verenigingsdagen, fly-ins, bouwprojecten van leden, eerste vluchten, techniek, 

vliegen, overleg met overheid en zusterverenigingen en het lief en leed van leden voor zover dit bij 

het bestuur ter kennis is gekomen. Vanwege de pandemie zijn in 2020 nauwelijks verenigingsdagen 

geweest waarover te rapporteren viel.  

Belangstelling. 

De nieuwsbrief werd verstuurd naar alle NVAV leden plus een aantal geïnteresseerden en soms ook 

naar (model-)vliegclubs. Gemiddeld wordt de nieuwsbrief email geopend door 65% van de 

geadresseerden. De statistiek toont een enorme variatie in belangstelling voor de publicaties in de 

NVAV website, waarbij het aantal hits een veelvoud bereikt van het aantal NVAV leden! Er blijkt een 

grote belangstelling voor de technische onderwerpen en de rolling agenda van evenementen. Na 

verloop van jaren zien we soms duizenden hits op de oudere publicaties en er is ook buitenlandse 

interesse die hopelijk nog verder gaat toenemen door de vernieuwde NVAV website. Reisverhalen 

krijgen minder aandacht. Jaarstukken en het ALV verslag blijken het minst populair met nog geen 20 

hits. Dus ook niemand leest dit verhaal! 

2021 

• Het bestuur heeft besloten om de verschijningsdatum van de nieuwsbrief voortaan te 

koppelen aan de bestuursvergaderingen, waarvan er ongeveer negen per jaar staan gepland. 

De strakke maandelijkse verschijning vervalt hiermee. 

• Ook de vormgeving is aangepast met het nieuwe NVAV logo. 

• De distributie verloopt voortaan via Mailchimp.  

 

Doe mee De nieuwsbrief is alleen maar een succes wanneer er voldoende kopij vanuit de leden komt 

om anderen te vertellen over hun bouwproject, tips en tricks, eerste vlucht, wat er goed of fout ging, 

dromen, reisverhalen, enzovoort. Dus: foto’s plus een verhaaltje van je project, een belevenis, een 

experiment, uitvinding of evenement zijn uitermate welkom bij redactie@nvav.nl! Schroom niet 

want ook van ruwe tekst kunnen wij meestal wel een mooi verhaaltje maken. 
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