
Van: Jeannette Eversen <jeannette@haarlemse-stadsglossy.nl>  

Verzonden: woensdag 6 januari 2021 13:39 

Aan: Griffiebureau <griffiebureau@haarlem.nl> 

Onderwerp: Aanvraag ondersteuning 

 

Beste gemeente Raadsleden van Haarlem, 

 

HRLM Haarlemse stadsglossy is een uniek tijdschrift dat door en voor Haarlemmers 6x per jaar wordt 

gemaakt en uitgegeven. Het blad is gratis verkrijgbaar en omvat zowel redactionele artikelen (zoals 

reportages, historische bijdragen en interviews met bekende en minder bekende Haarlemmers) als 

nieuws uit de stad, pagina's voor shopping, horeca en andere bedrijven en natuurlijk ruimte voor 

kunst en een uitgebreid cultuur katern. 

 

HRLM is een blad waar inwoners, ondernemers en bezoekers van Haarlem en omgeving, zowel jong 

als oud, iedere keer weer naar uitkijken en trots op zijn, zoals ze dat ook zijn op Haarlem. HRLM is 

naast een informatief en inspirerend tijdschrift tevens een blad dat een maatschappelijke en 

verbindende functie; het biedt een podium voor het culturele hart van Haarlem, de LHBTIQ+ 

gemeenschap, verschillende buurten en stadsdelen, ondersteunt redactioneel lokale ondernemers, 

sociaal maatschappelijke initiatieven en Haarlemmers in het algemeen en uiteraard met de column 

van onze burgemeester Jos Wienen.  

 

HRLM is een uitgave die niet meer weg te denken valt uit het straatbeeld van Haarlem. Het is van 

belang dat we met elkaar het voortbestaan van HRLM waarborgen. Met advertentie- en advertorial 

verkoop is het HRLM steeds gelukt om uit te komen. Het is echter geen geheim dat deze manier van 

financiering een behoorlijke uitdaging is en in deze corona-tijd al helemaal. 

 

HRLM Haarlemse stadsglossy bestaat 12 jaar en is al 12 jaar voor iedereen gratis verkrijgbaar. 

Haarlem en haar inwoners, ondernemers en bezoekers verdienen het om ook de komende jaren uit 

te kijken naar de verschijning van HRLM.  

Daarom is een samenwerking ook met de gemeente Haarlem op financieel- en redactioneel vlak 

essentieel. 

 

PS. We hebben ca ander half haar geleden ook contact gehad met xxxxx (hoofd communicatie 

Gemeente Haarlem) betreffende ondersteuning vanuit de gemeente uit de ‘Regio Mediapot’, we 

zouden worden uitgenodigd samen met Haarlem 105 en Haarlemse Dagblad voor een gesprek, maar 

helaas hebben we daar - ondanks onze vele mailtjes - niets meer van vernomen. 

 



Ons verzoek aan de gemeenteraad leden om ons verzoek voor financiële ondersteuning in 

behandeling te nemen. 

 

Alvast onze hartelijk dank.   

 

 

Met Haarlemse groet, 

 

Jeannette Eversen 

hoofdredacteur HRLM  

- niet aanwezig op vrijdag -  

 

HRLM Uitgevers bv, Lange Boogaardstraat 8 zwart, 2011 WV Haarlem, (023) 551 1227 

Onze titels: HRLM Haarlemse stadsglossy | HRLMtje | HRLM Z Haarlemse zakenglossy 

www.hrlm-online.nl en volg ons ook op: www.facebook.com/HRLMhaarlemsestadsglossy en 

www.twitter.com/HRLMstadsglossy 

 

 

 

 

 

 

 

 


