
Redactiestatuut voor de website, de Accu en de Nieuwsbrief van de Gereformeerde Kerk van 

Voorthuizen. 

Dit redactiestatuut is bedoeld om de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Voorthuizen, 

gebruikers en toekomstige leveranciers van informatie inzicht en duidelijkheid te verschaffen over 

het doel van de website, de Accu en de Nieuwsbrief en de daarmee samenhangende afspraken. 

1. Doel en karakter 

1.1. Doel en karakter website van de Gereformeerde Kerk van Voorthuizen  

1.1.2. Gereformeerde Kerk van Voorthuizen (PKN), hierna: de GKV, onderhoudt een website 

bereikbaar onder www.gk-voorthuizen.nl. Onder de website van de GKV vallen alle pagina's die 

onderdeel zijn van het domein www.gk-voorthuizen.nl.  

1.1.3. Het doel van website www.gk-voorthuizen.nl is: 

a. het informeren van gemeenteleden van de gemeente over alles wat met gemeente-zijn te maken 

heeft en een bindend element te vormen tussen gemeenteleden onderling en de kerkelijke 

organisatie; 

b. het informeren van niet-gemeenteleden over hoe de gemeente invulling geeft aan haar identiteit 

en iets van de sfeer van de gemeente te laten proeven;  

1.1.4. De website is niet bedoeld voor opiniestukken of als discussieplatform.  

1.1.5. Via de roostermodule van de website worden alle in de kerk functionerende roosters 

gecombineerd. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud. De kerkenraad regelt, wie 

verantwoordelijk is voor het inhoudelijk vullen en bijhouden van de roostermodule. 

1.2. Doel en karakter van de Accu  

1.2.1. De GKV geeft een maandelijks periodiek uit, waarin de gemeente wordt geïnformeerd over 

diverse zaken: 

a. wel en wee van de gemeenteleden, verzorgd door de predikanten. 

b. Informatie vanuit kerkenraad en diverse werkgroepen. 

c. Uittreksel van wat besproken is in de kerkenraadsvergadering. Hiervoor is de scriba 

verantwoordelijk. 

d. Roosters voor de kerkdiensten van de komende maand. Hiervoor is de scriba 

verantwoordelijk. 

e. Het is voor ieder gemeentelid mogelijk in de Accu een opiniestuk te plaatsen. 

1.2.2 Er is een redactie die bestaat uit minimaal twee leden en de ouderling bijzondere taken. 

Daarnaast is er iemand verantwoordelijk voor het vouwen en nieten en de verspreiding. De redactie 

mag artikelen weigeren. Weigering moet wel goed beargumenteerd kunnen worden. De redactie 

heeft ook het recht artikelen in te korten. 

1.2.3 De Accu wordt in papieren vorm verspreid. 



 

1.3.1 Doel en karakter van de Nieuwsbrief 

Op de Nieuwsbrief wordt informatie geplaatst die een relatie heeft met onze kerk als gebouw of 

geloofsgemeenschap. In principe  wordt alle kopij die aan deze definitie voldoet, geplaatst. Bij 

ruimtegebrek mag/moet de redactie tekst schrappen, maar zodanig dat alle ingezonden items wel 

vermeld worden. Bij ruimtegebrek kan ook een verwijzing worden geplaatst naar de website. 

1.3.2 Praktische uitvoering 

1.3.2.1. De Nieuwsbrief is uiterlijk zaterdagmorgen 10.00 uur bij de kopieerders. 

1.3.2.2. In de zomerperiode kan er een dubbele Nieuwsbrief voor twee weken worden uitgegeven. 

Dit wordt vooraf duidelijk aangegeven, zodat de mensen die kopij aanleveren, hier rekening mee 

kunnen houden. 

1.3.3. Er is binnen het team van de communicatiecommissie een vervanger voor de redacteur. Deze 

vervanger kan in actie komen bij ziekte of afwezigheid van de redacteur. 

1.3.4. De scriba kan worden gekoppeld aan het mailadres redactie@gk-voorthuizen.nl . 

 

2. Verantwoordelijkheden 

2.1. De kerkenraad van de GKV is eindverantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de inhoud 

van de website, de Accu en de Nieuwsbrief. De kerkenraad heeft het mandaat en de zorg voor de 

uitvoering van de verzorging van de inhoud van de website, de Accu en de Nieuwsbrief en het beheer 

van de website, de Accu en de Nieuwsbrief overgedragen aan de communicatiecommissie.  

2.2. De site is eigendom van de GKV; dientengevolge berust de financiële  en juridische 

verantwoordelijkheid bij de GKV in dezen vertegenwoordigd door het College van Kerkrentmeesters. 

 

3. Communicatiecommissie 

3.1. De communicatiecommissie  bestaat uit 2 geledingen: technische leden en de redactionele 

leden. In de persoon van ouderling bijzondere taken is de communicatiecommissie 

vertegenwoordigd in de kerkenraad.  

3.2. De commissie draagt de zorg voor: 

a. het plaatsen van de informatie die in overeenstemming is met de doelstellingen van de website, 

Accu en Nieuwsbrief; 

b. het verzorgen van informatie van algemene aard, d.w.z. de informatie over kerk en gemeente-zijn 

(informatie die niet valt onder een specifieke commissie/werkgroep of organisatie-eenheid); het 

verzorgen van overkoepelende informatie zoals bijvoorbeeld een agenda; 
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c. de juiste plaatsing van informatie; 

d. het borgen van de kwaliteit en actualiteit van de informatie; 

e. het bewaken van de gebruikersvriendelijkheid; 

f. het borgen van de privacy van groepen en individuen door de hantering van een privacy-reglement 

(zie bijlage); 

g. rapportage op verzoek van de kerkenraad over het gebruik van de website, Accu en Nieuwsbrief  

en de daarbij opgedane ervaringen. 

3.3. De commissie regelt zelf haar werkwijze. 

3.4. Een lid van de communicatiecommissie dat wil stoppen geeft dit twee maanden van te voren aan 

zodat de commissie binnen deze periode kan zoeken naar een opvolger. De voorgedragen opvolger 

kan alleen worden benoemd na goedkeuring  door de kerkenraad.  

3.5 De commissie maakt een rooster van aftreden. Leden treden in principe om de drie jaar af, met 

mogelijkheid tot verlenging.  

 

4. Aanleveren van informatie 

4.1. Elk gemeentelid, iedere commissie en werkgroep van de kerk kan bij de redactiecommissie via 

het mailadres redactie@gk-voorthuizen.nl informatie aanleveren. De aan te leveren informatie moet 

voldoen aan de doelstellingen. De commissies zijn verantwoordelijk voor het aanleveren en de 

juistheid van de informatie. 

4.2. De aanbieder van de informatie is gebonden aan de opmaak en stijl voor website, Accu en 

Nieuwsbrief. De aangeboden berichten en het beeldmateriaal moeten voldoen aan de normen van 

de auteurswet en het privacy-reglement. 

4.3. De website, Accu en Nieuwsbrief mogen niet gebruikt worden voor doeleinden die niet stroken 

met de doelstellingen. Tevens is het gebruiken van de organen voor commerciële of politieke 

doeleinden niet toegestaan, evenals banners en logo's van commerciële of politieke instanties.   

4.4. De commissie heeft het recht om: 

a. de tekst in te korten of tekstueel aan te passen indien nodig. 

b. informatie te weigeren indien deze niet in overeenstemming is met de doelstellingen van de kerk. 

4.5. De commissie overlegt bij twijfel met de scriba van de kerkenraad.  

4.6. De commissie verstrekt geen persoonlijke gegevens zonder goedkeuring van de desbetreffende 

persoon. 

4.7  De kopijrechten op alle te plaatsen of geplaatste informatie vallen onder de bescherming van de 

Auteurswet en het privacyreglement (bijlage bij dit redactiestatuut). 



 

5. Technisch beheer 

5.1. De webmaster/technisch beheerder draagt zorg voor de technische inrichting en het technische 

onderhoud van de site. 

5.2. Indien nodig wordt contact gelegd met een externe adviseur of de organisatie waarmee een 

servicecontract is afgesloten.  

5.3. Nieuwe functionaliteiten worden pas na goedkeuring van de communicatiecommissie in gebruik 

genomen.  

5.4 De website bevat een roostermodule die alle in de kerk functionerende roosters omvat en die de 

basis is voor het publiceren van roosters in Accu en Nieuwsbrief. De technische leden van de 

communicatiecommissie zijn verantwoordelijk voor het technisch mogelijk maken van deze 

toepassing. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud. De kerkenraad regelt, wie 

verantwoordelijk is voor het inhoudelijk vullen en bijhouden van de roostermodule. 

 

6. Overige bepalingen 

6.1. Over wijzigingen van dit redactiestatuut beslist de kerkenraad. De communicatiecommissie 

redactie kan hiertoe voorstellen doen. 

Dit redactiestatuut is op 8 oktober 2015 vastgesteld door het Moderamen van de kerkenraad van 

Gereformeerde Kerk van  Voorthuizen. 

 

 

 


