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W Brabant Cultureel is een digitaal podium voor kunst en cultuur.

De actie leverde negen Begunstigers op en twee Partners, waarbij

In 2017 onderging Brabant Cultureel een belangrijke vernieuwing.

dient te worden vermeld dat zich ook anonieme geldschieters

In plaats van zesmaal per jaar te verschijnen ging de redactie

hebben aangesloten.

over op een actueel plaatsingsbeleid, hetgeen inhield dat vanaf 1
januari de pagina’s elke dag kunnen worden ‘ververst’. Daardoor
adres, indien venster, let op positie
zijn in 2017 in totaal 207 artikelen verschenen, waaronder ook
adres, naam organisatie
columns van vaste medewerkers en literaire inzendingen van
adres, straat en huisnummer
derden. Daarnaast verschenen met regelmaat cartoons en soms
adres, postcode, stad
een
stripverhaal. Het aantal artikelen lag op gemiddeld 17 à 18
adres indien buitenland
per maand. 34.228 personen bezochten in 2017 de website van

Brabant Cultureel. Het digitale podium tekende 43.631 bezoeken
op, die 70.307 paginaweergaven opleverden.

W

W Verdere informatie over redactie, bestuur:
www.brabantcultureel.nl/colofon/

Financieel Jaarverslag 2017
Inkomsten
Saldo per 31-12-2016
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Met aanhef 400 woorden, al zitten relatief veel korte woorden in deze plaatsaanduidingstekst.
Zo, dat was dan nog een lang woord. Breedte tekstkolom: 145 mm. Letter: Geneva 9 pt. Interlinie 14 pt.
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