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Redactiestatuut wijkblad en website   

oktober 2017 
 
 
1. Wijkblad en website  
De vereniging Wijkbelang Westeinde geeft een wijkblad uit BuitenWesten genaamd, en 
beheert een website, internetdomein www.wijkbelangwesteinde.nl 
 
 
2. Frequentie, doelstelling en inhoud wijkblad 
Het blad verschijnt, in principe, vier maal per jaar en heeft ten doel: 

1. wijkbewoners en andere belanghebbenden op de hoogte te houden van  
ontwikkelingen en initiatieven in de wijk; 

2. verhogen onderlinge betrokkenheid in en met de wijk; 
3. de deelname te bevorderen van wijkbewoners aan activiteiten van Wijkbelang  

 
3. Doelstelling en inhoud website 
De website heeft ten doel: 

1. wijkbewoners op de hoogte te houden van initiatieven van het bestuur en 
ontwikkelingen in de wijk; 

2. verhogen onderlinge betrokkenheid in en met de wijk; 
3. de deelname te bevorderen aan activiteiten in de wijk; 
4. podium te bieden voor ideeën uit in de wijk. 

 
 
4. Relatie redactie met bestuur 

1. De redactie bestaat uit minimaal drie redacteuren, waaronder een bestuurslid. 
2. Het bestuur wijst de redacteuren aan, in overleg met de bestaande redactie. 
3. Het bestuur kan bij meerderheid van stemmen een redactielid van zijn taak 

ontheffen en vervangen. 
4. Ingrijpende wijzigingen van de formule van het wijkblad en/of de website behoeven 

de goedkeuring van het bestuur. 
5. Het bestuur stelt de redactie tijdig op de hoogte van alle besluiten die gevolgen 

hebben voor het wijkblad en/of de website. 
6. Het bestuur bepaalt jaarlijks in overleg met de redactie het budget voor het wijkblad 

en voor de website. De redactie legt over de besteding verantwoording af aan het 
bestuur. Bij (dreigende) afwijkingen van de begroting vindt vooraf overleg met het 
bestuur plaats 

7. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële-, organisatorische- en technische 
voorzieningen van de website en voor de financiële voorzieningen  ten behoeve van 
uitgaven en bezorging van het wijkblad.  

http://www.wijkbelangwesteinde.nl/
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5. Taak redactie 

1. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van het wijkblad  en van de website. 
2. De redactie werkt volgens beginselen van betrouwbaarheid en kundigheid bij de  
3. bepaling van de inhoud van het blad en de website en gaat de betrouwbaarheid van 

de informatie na.  
4. Persoonlijke beledigingen, kwetsende en discriminerende uitlatingen worden niet 

getolereerd. Dit geldt ook voor het promoten van politieke- en geloofsovertuigingen.  
Reactie van bestuur is mogelijk op de inhoud van het wijkblad en de website. 

5. Besluiten neemt de redactie als eenheid. Is overeenstemming onmogelijk dan wordt 
de kwestie aan het bestuur voorgelegd. 

6. Binnen de redactie worden afspraken gemaakt over de taakverdeling  betreffende 
het wijkblad en de website.  

7. De redactie legt aan het bestuur verantwoording af over de financiën. Per jaar wordt 
er een begroting ingediend en goedgekeurd door het bestuur. Bij 
(dreigende)afwijking, vindt vooraf overleg met het bestuur plaats. 

 
 
6. Beheer wijkblad 

1. De redactie wijst één van haar leden aan als eindredacteur van het wijkblad.  
2. De eindredacteur is verantwoordelijk voor de eindredactie, de redactie voor de 

inhoud van het blad. 
3. De eindredacteur onderhoudt de contacten met de opmaker van het blad en de 

drukker. 
4. Het bestuur contracteert de drukker en opmaker in overleg met de redactie. 

 
 
7. Beheer website 

1. De redactie wijst een van haar leden aan als webbeheerder.   
2. De webbeheerder is verantwoordelijk voor de technische zaken, de redactie voor de 

content (inhoud) van de site. 
3. De webbeheerder fungeert als gesprekspartner voor de administrator als het om 

technische zaken gaat.  
4. De administrator kent in opdracht van de redactie een wachtwoord toe.  
5. De webbeheerder heeft het toezicht op de website en verwijdert in overleg met de 

redactie ongewenste uitingen. 
6. De webbeheerder zorgt ervoor dat de techniek en inhoud van de site ten allen tijde 

overdraagbaar is en inzichtelijk voor het bestuur en de redactie. 
 
 
8. Inhoud wijkblad en website 

1. In het wijkblad en op de website worden in elk geval artikelen opgenomen over: 
a. bestuursaangelegenheden, aangeleverd door het redactielid dat tevens 

bestuurslid is; 
b. nieuws en ontwikkelingen, aangeleverd door de redactie. 

2. In het wijkblad kunnen daarnaast artikelen van wijkbewoners of ingezonden stukken 
worden opgenomen. 
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9. Regels voor artikelen en berichten 

1. Discussies worden uitsluitend gevoerd: 
a. voor zover het wijkblad betreft: onder vermelding van naam en achtergrond 

van de opsteller en indien van toepassing onder vermelding van het 
standpunt van het bestuur;  

b. voor zover het de website betreft: op een daarvoor bestemd gedeelte. 
2. Bestuursleden en vaste contactpersonen houden in principe het standpunt van  

het bestuur aan. In geval van twijfel legt de redactie het bericht voor aan het 
bestuur. 

3. Anonieme berichten of stukken worden niet geplaatst. 
4. De redactie kan ingezonden berichten of stukken redigeren en inkorten ten behoeve 

van de leesbaarheid. 
5. De redactie kan ingezonden berichten of stukken weigeren. 


