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Artikel 1 

Missie 

De website is bedoeld om te informeren en te activeren in het werkveld 

van het dorp en de leefbaarheid in Hitzum in het bijzonder 

 

Artikel 2 

Verantwoordelijkheden 

1. Vereniging van dorpsbelang is de formele eigenaar van de website en 

is primair verantwoordelijk voor alle handelingen die nodig zijn om de 

website operationeel te houden. Daartoe betaalt zij de 

domeinnaamregistraties, de hosting en onderhoud van een externe 

server en het beheer en het onderhoud van het content-

managementsysteem. Bij grote onderhoudswerkzaamheden, waar 

financiële gevolgen aan vast zitten, zal er eerst overleg met de 

vereniging van dorpsbelang plaatsvinden. 

2. Vereniging van dorpsbelang beperkt zich alleen tot dit 

voorwaardenscheppende beheer en bemoeit zich in principe op geen 

enkele andere wijze met de inhoud van de website. 

3. Vereniging van dorpsbelang draagt het inhoudelijk beheer van de 

website over aan benoemde webcommissie. De websitecommissie is 

daarmee eindverantwoordelijk voor de inhoud van de website. Bij een 

geschil heeft vereniging van dorpsbelang de beslissende stem.  

4. Vereniging van dorpsbelang en de webcommissie komen één maal per 

jaar, in februari, bij elkaar voor een evaluatie. 
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Artikel 3 

Redactie 

Bij de aan haar gedelegeerde verantwoordelijkheid zorgt de redactie voor 

de volgende taken: 

1. Dat de website van content voorzien wordt. Deels door daartoe zelf 

activiteiten te ontplooien, deels door andere dorpsbewoners daartoe in 

de gelegenheid te stellen.  

2. Dat de informatie van de website actueel is. 

3. Dat er regelmatig redactievergaderingen plaats vinden. 

4. Dat er zoveel mogelijk bekendheid wordt gegeven aan het bestaan van 

de website. 

5. 1. De duur van een commissiefunctie wordt aangegaan voor een     

     periode van 3 jaar. Met wederzijds goedvinden van alle commissie 

     leden zal de functie van het betreffende commissielid gecontinueerd 

    worden voor de volgende periode van 3 jaar.  

2. Indien het aftredend commissielid niet herbenoemd wil worden,  

    zullen de overige 2 commissieleden een vervanger gaan zoeken.  

3. Ieder commissielid behoudt zich het recht tussentijds op te zeggen,  

    waarna automatisch artikel 5 punt 2 van toepassing is.  

 

Artikel 4 
Toegang 

1. Alle bewoners en andere betrokkenen die in woord of beeld een 

bijdrage willen leveren aan de website, hebben het recht tot het 

aanleveren van kopij.  

2. Een ieder die kopij wil aanleveren, dient eerst kennis genomen te 

hebben van het reglement van toegang. 

3. De redactie heeft te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, het recht 

om kopij voor de website te weigeren. Beroep hiertegen is niet 

mogelijk. 
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4. Een ieder die een bijdrage levert aan de website is zelf (juridisch) 

verantwoordelijk en aansprakelijk voor wat hij of zij schrijft of 

afbeeldt.  

5. Hetgeen op de website staat geschreven of afgebeeld vertegenwoordigt 

niet de mening of opvattingen van de redactie. De redactie kan slechts 

op het feit dat men publiceert aangesproken worden.  

Artikel 5 

Regels 

Voor iedereen die kopij aanlevert voor de website gelden de volgende 

regels: 

1. ….produceert geen woorden of beelden die discriminerend, racistisch, 

seksistisch of anderszins beledigend zijn voor derden.  

2. ….produceert geen materiaal dat pornografisch of anderszins 

aanstootgevend is voor derden. 

3. ….gebruikt geen teksten of beelden, gemaakt door derden, zonder 

bronvermelding. 

4. 1. Gebruik van beelden met duidelijk herkenbare personen zullen als 

zodanig worden geplaatst, tenzij hier uitdrukkelijk van te voren 

schriftelijk bezwaar tegen is gemaakt.  

2. Bezwaren tegen het gebruik van dergelijke foto’s dienen van te 

voren, schriftelijk bij de voorzitter van de vereniging van dorpsbelang 

ingediend te worden.  

5. ….probeert in correct Nederlands te schrijven. 

6. ….is terughoudend in het vermelden van commercieel getinte   

      boodschappen. 

7. ….produceert geen sarcastisch of ironisch getoonzette informatie 

        (m.u.v.       eventuele column), omdat dit gemakkelijk verkeerd valt te   

       interpreteren. 

8. ….vermeldt zijn/haar naam bij hetgeen geproduceerd is.  

9. ….stelt zijn/haar eventuele toegang tot de website niet beschikbaar aan  

     anderen. 



 

  5 

 

 

 


