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Dit jaarverslag kan nagenoeg geheel een kopie zijn van het vorige jaarverslag. In 2014 verscheen 
Teugje Nieuws wederom vijf keer, in januari, maart, mei/juni, augustus/september en november.  
Het concept van Teugje Nieuws staat nog steeds overeind. De productie verliep afgelopen jaar op 1 
nummer na steeds zonder problemen. Er wordt veel aangeleverd door de bestuursleden van ABT, 
maar ook door anderen. Het novembernummer moest zelfs uitgebreid worden tot 12 pagina’s. 
Een flink aantal schrijvers levert iedere keer keurig een stuk kopij aan.  Er zijn vaste rubrieken, zoals 
het nieuws van Peco, dat steevast door Leonie van den Belt wordt aangeleverd, de column van Jan 
Geschiere over de Natuur rondom Teuge, maar ook organisaties die frequent kopij aanleveren. 
Helaas liet in 2014 met  name  de sportclub Teuge de kans liggen om via Teugje Nieuws de verbinding 
met de inwoners van Teuge te leggen. 
Er hebben wel enkele adverteerders afgehaakt, nog altijd de naweeën van de economische crisis, 
maar er melden zich ook geregeld nieuwe potentiële adverteerders aan.  De advertentietarieven zijn 
voor het tiende achtereenvolgende jaar niet verhoogd. Waar is dat nog mogelijk!  
Naast de kopij en de advertenties wil de redactie het blad ook altijd luchtig en prettiger ogend en 
lezend maken door het plaatsen van foto’s. Als er teveel kopij is moeten de foto’s, voor een deel 
aangeleverd door Bob Bakker, helaas kleiner geplaatst worden.  Het is steeds zoeken naar de balans. 
Meer pagina’s (12 in plaats van 8) betekent hogere kosten en dan zullen de advertentietarieven wel 
omhoog moeten gaan.  
 
In financieel opzicht is Teugje Nieuws gezond. Mede dankzij de nog immer lage drukkosten (hoe 
kunnen ze het doen…..) en het feit dat redactie (Lineke Güth en Peter Cornelisz), opmaak (Rik 
Klanderman) op vrijwillige basis uitgevoerd worden, kan het blad nog altijd, in een oplage van 1.000 
stuks voor een zeer bescheiden budget, ca. 350 euro per nummer, geproduceerd worden.  
Sinds afgelopen jaar is de facturering, en in feite dus het boekjaar van Teugje Nieuws ook van 1 
januari tot 1 januari.  
 
Marianne Wieggers verzorgt sinds een jaar de activiteitenkalender en onderhoudt het contact met 
de adverteerders. Het verkrijgen van informatie voor de activiteitenkalender loopt nog immer 
moeizaam. Er wordt niet actief aangeleverd, en dus is het veelal zoeken op websites naar 
interessante activiteiten en evenementen. Met name de sportclubs en de luchthaven laten hier 
kansen liggen om de bevolking meer bij de activiteiten te betrekken.   
 
Afgelopen 2 jaar is gepoogd om Teugje Nieuws ook via digitale kanalen onder de aandacht te 
brengen. Mensen kunnen zich opgeven voor toezending van Teugje Nieuws als pdf. Helaas melden 
zich maar heel weinig mensen hiervoor aan. Toch wil de redactie gaan proberen om komend jaar de 
digitale weg verder te bewandelen. Via de website www.teuge.eu zijn alle Teugjes Nieuws vanaf 
2006 te downloaden.  
Vorig jaar schreven wij al het volgende: Naast de gedrukte versie wil de redactie ook tussendoor de 
inwoners van nieuws voorzien, maar dan in de vorm van een digitale Nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief 
kan verzonden worden zodra er belangrijk nieuws is, of als er meerdere actualiteiten gedeeld moeten 
worden. Voorwaarde is wel dat mensen zich aanmelden voor die digitale nieuwsbrief. In eerste 
instantie kan gebruik gemaakt worden van het mailbestand van Algemeen Belang Teuge, maar in 
principe zou iedereen zich er voor kunnen aanmelden. Het beheer van de database met mailadressen 
is wel een belangrijk aandachtspunt. 
Zodra deze nieuwsbrief goed loopt kan het aantal nummers van Teugje Nieuws terug naar 4 per jaar, 
waarbij de inhoud vooral achtergrondinformatie zal gaan betreffen.  
Aan deze ontwikkeling is afgelopen jaar verder nog geen invulling gegeven, maar blijft als ambitie wel 
overeind. 
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