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Utrecht, 31 augustus 2017
Betreft: ons nieuwe ledenmagazine
Geachte KBO-afdeling,
Onlangs ontving u het eerste nummer van ons nieuwe magazine WijSr. We zijn erg blij met
de vele positieve reacties die we daarop hebben ontvangen.
Inmiddels is er een vervelende ontwikkeling. Het mediabedrijf WIJ Special Media publiceert
het blad WIJ, voor zwangere vrouwen en jonge moeders. De uitgever is bang dat er bij lezers
en adverteerders verwarring ontstaat tussen hun blad WIJ Jonge Ouders en ons magazine
WijSr. Wij hebben hen in diverse gesprekken laten weten dat we om veel redenen geen risico
op verwarring zien en dat de tijdschriften probleemloos naast elkaar kunnen bestaan, met
een totaal andere lezers- en adverteerdersgroep.
Vervolgens hebben wij niets gehoord totdat er eind juli een sommatiebrief van de advocaat
van WIJ Special Media kwam, waarin werd geëist dat wij de naam van ons magazine zouden
wijzigen. Wij hebben toen – op advies van de advocaat die wij inmiddels in de arm hadden
genomen – om een overleg verzocht. In eerste instantie heeft WIJ Special Media dat verzoek
afgewezen, maar uiteindelijk heeft toch een gesprek plaatsgevonden. Wij hebben daarin
diverse handreikingen gedaan, maar WIJ Special Media heeft toch besloten ons te dagvaarden
voor een kort geding.
Dit kort geding heeft op 14 augustus plaatsgevonden en gisteren hebben we de uitspraak
van de rechter ontvangen. Helaas heeft de rechter besloten dat wij met onmiddellijke ingang
geen magazine meer mogen verspreiden onder de titel WijSr.
Wij hebben er daarom gisteravond voor gezorgd dat WijSr niet meer digitaal vindbaar is op
onze website en op andere plaatsen. Ook kunnen we geen gehoor meer geven aan
verzoeken om nazending van extra exemplaren van het eerste nummer van het magazine.
Als we nu nog exemplaren van WijSr zouden verspreiden, staat daar een dwangsom op van
€25 per exemplaar.
We zullen voorlopig het blad gaan uitbrengen onder de tijdelijke titel Magazine van KBOPCOB. Ook het eerste nummer zal in beperkte oplage worden herdrukt onder deze naam,
zodat we het binnenkort kunnen verspreiden op de 50PlusBeurs. Tegelijkertijd beraden we
ons in overleg met onze advocaat op wat we het best kunnen doen voor de langere termijn.

IBAN NL 89 ABNA 043 725 74 01 BIC ABNANL2A KVK 67290353 RSIN 856915324

Heeft u nog exemplaren van WijSr over? Dan verzoeken wij u dringend die niet meer te
verspreiden en kosteloos retour te zenden naar KBO-PCOB, antwoordnummer 58790, 3508
WH Utrecht.
Al met al een vervelende situatie. Tegelijkertijd zijn we natuurlijk blij dat we nog steeds een
prachtig nieuw blad hebben.
Met vriendelijke groet,

Manon Vanderkaa
Directeur KBO-PCOB

