Redactiestatuut website SOW Kudelstaart
Een redactiestatuut geldt als referentiekader voor de vastlegging van de positie van de redactie binnen
de geschreven media.
Zo staat er duidelijk omschreven wat het doel, de beginselen, uitgangspunten, organen en verhouding
kerkenraad/redactie is alsmede afspraken rondom redactiebudget, structuurwijzigingen, eventuele
conflicten en persoonlijke verantwoordelijkheid.
Redactiestatuut voor de website van de Protestantse gemeente Samen Op Weg te Kudelstaart
Dit redactiestatuut is bedoeld om de kerkenraad en bezoekers van de website, inzicht en duidelijkheid
te verschaffen over het doel van de website en de daarmee samenhangende afspraken.
De webredactie van Protestantse Gemeente Kudelstaart (hierna te noemen PGK) onderhoudt de website sow-kudelstaart.nl. Onder deze website vallen alle pagina's die onderdeel zijn van het domein
www.sow-kudelstaart.nl.
Doelstelling
Het doel van de website sow-kudelstaart is:
a) de betrokkenheid van de gemeente te bevorderen door het plaatsen van interviews en artikelen;
b) gemeenteleden en andere bezoekers te informeren over algemene en overkoepelende informatie die met de PGK te maken heeft;
c) niet-gemeenteleden te informeren hoe de PGK invulling geeft aan haar identiteit en iets laten
proeven van de sfeer van de wijkgemeenten;
d) ambtsdragers en pastoraal werkers te ondersteunen bij de uitoefening van hun taken;
e) De website bevat algemene informatie over aangelegenheden en activiteiten die de gemeente
betreffen of van instanties waarmee de gemeenten samenwerken;
f)

De website is niet bedoeld voor opiniestukken of als discussieplatform.

Verantwoordelijkheden
a) De kerkenraad van de PGK is algemeen eindverantwoordelijk voor de inhoud van de website.
De redactiecommissie heeft het mandaat van de raad om het verzorgen van de inhoud van de
website uit te voeren. Het beheer van de website heeft de kerkenraad ondergebracht bij een
team van gemeenteleden, webredactie genoemd.
b) De site is feitelijk eigendom van de kerkenraad; dientengevolge berust de financiële en juridische verantwoordelijkheid bij de kerkenraad in deze vertegenwoordigd door het College van
Kerkrentmeesters.

Webredactie
Vooralsnog tot anders wordt beslist bestaat de webredactie uit vier leden, inclusief een eindredacteur.
De eindredacteur heeft de (behoudens de inhoudelijke kant) de eindverantwoordelijkheid voor de teksten op de website.
De webredactie (hierna te noemen de redactie) draagt zorg voor:
a) het plaatsen van informatie die in overeenstemming is met de doelstellingen van de website;
b) het schrijven en doen schrijven van artikelen die in het raamwerk van PGK vallen;
c) het verzorgen van informatie van algemene en overkoepelende aard, d.w.z. de informatie over
de organisatie van PGK (informatie die niet valt onder een specifieke gemeente/commissie/werkgroep of organisatie-eenheid);
d) de juiste plaatsing van informatie op de website;
e) het borgen van de kwaliteit en actualiteit van de informatie;
f)

het jaarlijks rapporteren aan de kerkenraad over het gebruik van de website en de daarbij
opgedane ervaringen;

g) het bewaken van de gebruikersvriendelijkheid;
h) het borgen van de privacy van groepen en individuen.
De redactie regelt zelf haar werkwijze.
4. Auteursrecht
Artikelen en berichten die geplaatst worden op deze website vallen onder het auteursrecht. Gedeeltelijke of volledige overname kan en mag alleen onder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.
5. Aanleveren van informatie
a) Elke gemeentelid kan bij de redactiecommissie via het e-mailadres informatie voor de website
aanleveren. De aan te leveren informatie moet voldoen aan de doelstellingen van de website.
b) Alle aangeleverde artikelen worden vóór definitieve plaatsing beoordeeld door de redactie. De
auteur blijft verantwoordelijk voor de inhoud van het artikel.
c) De aanbieder van de informatie is gebonden aan de opmaak en stijl voor deze website. De
aangeboden berichten en het beeldmateriaal moeten voldoen aan de normen van de auteurswet en het privacyreglement. De redactie beslist of aangeboden berichten en beeldmateriaal
hieraan voldoen en over het al dan niet plaatsen op de website.
d) De website mag niet gebruikt worden voor doeleinden die niet stroken met de doelstellingen
van de website. Tevens is het gebruiken van de site voor commerciële of politieke doeleinden
niet toegestaan, evenals banners en logo's van commerciële of politieke instanties.
e) De redactie heeft het recht om informatie te weigeren indien deze niet stroken met de doelstellingen van de website.
f)

De redactie is bevoegd tot redigeren, inkorten of aanpassen van geleverde bijdragen.

g) De redactie verstrekt geen persoonlijke gegevens zonder goedkeuring van de desbetreffende
persoon met uitzondering van foto’s (zie privacyreglement).
h) De redactie overlegt bij twijfel en in voorkomende gevallen met de scriba en/of de voorzitter
van de kerkenraad.

6. Technisch beheer
a) Voor het technisch beheer van de website wijst de kerkenraad een technisch beheerder/webmaster aan, eventueel twee beheerders/webmasters.
b) De technisch beheerder kan lid zijn van de redactiecommissie.
c) De technisch beheerder draagt zorg voor de technische inrichting en het technische onderhoud
van de site.
d) De beheerder plaatst alleen informatie die is goedgekeurd door de redactie.
e) Nieuwe functionaliteiten worden pas na goedkeuring van de redactie in gebruik genomen.

Overige bepalingen
Over wijzigingen van dit redactiestatuut beslist de kerkenraad. De redactie kan hiertoe voorstellen doen.

Vastgesteld in de vergadering van de kerkenraad op 14 mei 2020.

