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Hieronder zijn de Taken en Verantwoordelijkheden commissie web redactie. 

 
COMMISSIE WEBREDACTIE ONDERDEEL VAN BESTUURSLID MEDIA EN PR 

 
Algemeen: 
De website is het belangrijkste communicatiemiddel om de leden van de vereniging te informeren en 
te betrekken. Verder is de website het visitekaartje van onze club naar derden. De leden van het web 
team zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de website en het plaatsen van informatie van de 
website.  
 

Taken en verantwoordelijkheden:  

 Het onderhouden en verder professionaliseren van de website;  

 Het plaatsen van informatie op de website. Deze informatie wordt geleverd door bestuur en 
commissies. Ook leden kunnen informatie aanleveren;  

 Het in overleg met de Sponsorcommissie plaatsen van sponsoruitingen op de website;  

 Het web team is gemachtigd aangeboden informatie te weigeren indien het volgens de mening 
van de leden van het web team niet aan de algemene voorwaarden voldoet. Doet dit na overleg 
met het bestuurslid PR Communicatie.  

 

Algemene voorwaarden:  

 Houd het taalgebruik altijd netjes;  

 Beledig nooit anderen;  

 Wees niet onnodig negatief;  

 Iedere vorm van discriminatie waaronder, maar niet beperkt tot: racisme, andere geaardheid, 
andersvalide, is niet toegestaan;  

 Dit geldt zowel voor kwetsende nicknames, handtekeningen, idents, hostnames, boodschappen 
en elke andere vorm van uitingen. Ook als grapje worden dit soort opmerkingen niet getolereerd 
en leidt tot een onherroepelijke ban zonder waarschuwing vooraf;  

 Spammen is niet toegestaan;  

 Het plaatsen van links en/of afbeeldingen met commerciële inhoud, en als doel naamsbekendheid 
of omzet te genereren, gebeurt alleen na toestemming van de Sponsorcommissie;  

 Het is niet toegestaan enige vorm van overdadig naakt te plaatsen in een bericht. 
 
 

Organogram 

 U valt in de organisatie onder het bestuur. 
 


