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Overzicht van diensten van TIP-3Provinciënland aan donateurs in 2017. 
  

Medium 
Voor 

donateur 
Toelichting 

TIP-kiosk V  

 folders presenteren in uw doelgroep V  

 Informatie over uw bedrijf verschaffen V  

 Versterken recreatie 3 Provinciënland V  

 Bijdrage aan ontwikkelen van activiteiten V  

 Beoogde verhuizing naar TOP-lokatie V  

Vermelding in professionele brochure V 
Klik hier voor nieuwe brochure 
 
Klik hier voor oude brochure 

Advertentie in de brochure (7000 stuks) X Is niet meer mogelijk 

Distributie van brochure via o.a. beurzen V 
Ook distributie via kantoren buiten 
ons gebied. 

Vermelding op de ontdek-/beleef-/fietskaart X Is voltooid in de versie van 2017. 

Recht op advertentie wandelroutes V 
Klik hier voor voorbeeld 
wandelroute 

Recht op advertentie thematische fietsroutes V 
Worden in de loop van 2017 
ontwikkeld. 

Artikel in krant Bakkeveen Actief V  “Bakkeveen Actief” 2017 

Advertentie in krant Bakkeveen Actief - 
Voor iedereen mogelijk, geen 
verplichting. 

Maandelijkse activiteiten agenda (in de zomer) V 
Klik hier voor voorbeeld 
maandagenda. 

Folderpunt V  

Samenwerking met andere omliggende regio’s V Friese Wouden / Appelscha 

Website 3 Provinciënland V In ontwikkeling (www.3beleef.nl)  

 
Toelichting 

 Op de ontdek-/beleef-/fietskaart worden in principe alleen donateurs en algemene 
bezienswaardigheden vermeld, incl. fietsknooppunten. De kaart bestrijkt het gebied globaal 
begrensd door Beetsterzwaag, Oosterwolde, Norg, Leek, Marum. Oplage 1500 stuks.  
Verkoopprijs € 4,95. Verkoop van TIP aan donateurs: € 3,30, zodat 50% marge op verkoop 
gemaakt zal worden. 

 

 Brochure 
Adverteren in de professionele brochure. Oplage ca 6000 stuks. Distributie binnen, maar vooral 
ook buiten 3 Provinciënland; distributie samen met TIP-Appelscha en andere partners (beurzen).  
Hiermee worden gasten naar ons gebied getrokken.  
Er zijn ca 20 advertenties van ½ A5 formaat beschikbaar van € 140,-- per stuk.  
Eventueel is ook een ¼ A5 beschikbaar voor € 75,--. De brochure is gratis voor verspreiding.  
 

 De Bakkeveen Actief  
Deze krant wordt uitgegeven door Kiwi media. De artikelen worden door TIP-3Provinciënland 
gecoördineerd. Wordt er een artikel over uw bedrijf geplaatst, dan is het niet verplicht een 
advertentie te plaatsen.  Oplage 25.000 stuks en verspreiding is lokaal. Alleen donateurs hebben 
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recht op een artikel over hun bedrijf. 
 

 Het Friese Wouden Magazine 2017 is afgelopen voorjaar verschenen. TIP-3Provinciënland heeft 
daarin een aantal specifieke pagina’s gecoördineerd; dit is mede mogelijk gemaakt door 4 
donateurs / adverteerders. 

 
Toekomst: de verdere ontwikkeling van TIP 
1. Het is de bedoeling dat de TIP-kiosk gaat verhuizen van de Slotplaats naar de nieuwe TOP-locatie. 

Dit is het nieuwe parkeerterrein bij Dúndelle en het sportpark in Bakkeveen. Hier worden 
substantieel grotere aantallen bezoekers verwacht en reikt de service van het TIP-kantoor dus 
verder. Een A-locatie dus. 

2. Er wordt gewerkt aan een nieuwe website voor 3Provinciënland. Voorlopig nog: www.3beleef.nl  
3. TIP organiseert de Avond-4-daagse, kerstwandeling, 3 Provinciën wandeltocht, 3 Provinciën fiets-

3-daagse. De bedoeling is door deze activiteiten ons gebied verder op de kaart te zetten en de 
bedrijven te ondersteunen. 

Als donateur ondersteunt u: het verder ontwikkelen van de TIP-organisatie tbv donateurs, de 
beoogde verhuizing, het informeren van gasten in de omgeving, het verwijzen naar u als donateur, 
etc,  

 
Bent u nog geen donateur? 
Kosten donateurschap zijn afhankelijk van de omvang van uw bedrijf en de relatie met recreatie. 
Er zijn de volgende categorieën (kosten per jaar): 

€  35,--  : B&B, appartement verhuur  en diverse bedrijven,  
€  70,--  : kleinschalige horeca, camping tot 35 plaatsen. 
€ 105,-- : horeca, medium camping (tot 100 plaatsen) 
€ 140,-- : camping tot 200 plaatsen 
€ 190,-- : grote camping (> 200 plaatsen). 
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