REDACTIESTATUUT TOPENTWELONLINE

Artikel 1. Doel
De nieuws-en informatiesite www.topentwelonline.nl, hierna genoemd “de website”, is een
initiatief van de Vereniging Dorpsbelang Oppenhuizen – Uitwellingerga. De website is op 17
april 2007 officieel in gebruik gesteld en geldt als de enige erkende dorpssite van Oppenhuizen
en Uitwellingerga. Het doel van de website is het ondersteunen van de onderlinge samenhang in
de dorpen door een snelle en correcte communicatie van verenigings-en ander nieuws. Alle
verenigingen en bedrijven in Oppenhuizen en Uitwellingerga, alsmede de vaste adverteerders in
dorpskrant “De Twilling” komen in aanmerking voor een eigen pagina op de website. Naast het
informatieve deel van de website wordt er een dagelijkse kroniek van actualiteiten uit en over de
dorpen bijgehouden door de redactie om ervoor te zorgen dat de website zo vaak mogelijk wordt
bezocht en bekeken.
Artikel 2. Verantwoordelijkheden
2.1. Financiën Mediastichting Top en Twel e.o., hierna te noemen “de stichting”, is de eigenaar
van de website en verantwoordelijk voor alle handelingen die nodig zijn om de website
operationeel te houden. Daartoe betaalt zij ook de domeinnaamregistratie, de hosting en
onderhoud van een externe server en het beheer en het onderhoud van het
contentmanagementsysteem. De eindredactie en de redactie doen hun werk onbezoldigd. De
inkomsten uit advertenties en de contributies van verenigingen en bedrijven komen ten goede van
de stichting.
2.2. Technisch beheer De stichting geeft voor het technisch beheer en het operationaliseren van
een technische helpdesk opdracht aan TTT Software.
2.3. Nieuws Het dagelijkse nieuws wordt bijgehouden door de redactie. Gestreefd wordt naar een
min of meer gelijke mix van Nederlands-en Friestalige berichten. Het is de verantwoordelijkheid
van alle redactieleden om deze verhouding van taalgebruik zo goed mogelijk te bewaren. Elke
redacteur is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn eigen berichten. De eindredacteur en
corrector dragen zorg voor eventuele correctie van spel-en taalfouten.
2.4. Pagina’s Het inhoudelijke beheer van de pagina’s van verenigingen en bedrijven is
overgedragen aan de betreffende verenigingen en bedrijven. Verenigingen betalen daarvoor
eenmalig toegang, bedrijven jaarlijks. Zij kunnen hun pagina’s naar eigen inzicht beheren mits
dit, algemeen gesteld, niet in strijd is met de goede smaak (zie artikel 5. Regels) en mits er niet
getornd wordt aan de uniforme opzet van de plaats voor het logo en de contactinformatie
bovenaan de pagina’s. De algemene informatiepagina’s worden beheerd door de redactie van de
website.
2.5. Advertenties Commerciële uitingen worden uitsluitend als zodanig herkenbaar geplaatst en
moeten afkomstig van bedrijven die een aantoonbare binding hebben met Oppenhuizen en/of
Uitwellingerga. Inhoud en volume behoeven de goedkeuring van zowel de redactie als de
stichting. Als zij het niet met elkaar eens zijn, wordt een advertentie niet geplaatst of wordt het
volume niet veranderd. De inkomsten uit advertenties komen ten goede van de stichting, die
daarvan mede de uitgifte van dorpskrant “De Twilling” bekostigt.

Artikel 3. Redactie
De eindredacteur van de website wordt benoemd door het bestuur van de stichting. Hij/zij
benoemt de redactieleden van de website, in overleg met het bestuur van de stichting. De
redactie bestaat uit minimaal drie personen, inclusief de eindredacteur, die woonachtig
moeten zijn in Oppenhuizen of Uitwellingerga of de directe omgeving daarvan. De
redactieleden moeten ervoor zorgen:
3.1. Dat zij het redactiestatuut kennen en zich zullen houden aan de daarin vastgelegde regels.
3.2. Dat er zo vaak mogelijk, bij voorkeur dagelijks, korte nieuwsberichten met foto’s op de
website worden geplaatst over actuele zaken betreffende de dorpen en haar bewoners.
3.3. Dat zij elkaar onderling op de hoogte houden van de planning van nieuwsberichten.
3.4. Dat de gegevens op de informatiepagina’s over de dorpen actueel zijn.
3.5. Dat er geregeld bekendheid wordt gegeven aan het bestaan van de website.
3.6. Dat participatie door bewoners actief gestimuleerd wordt.
3.7. Dat zij de toegang tot de website niet beschikbaar stellen aan derden zonder dat hierover
overeenstemming is bereikt in een redactievergadering.
Artikel 4. Toegang
In principe kunnen alle bewoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga toetreden tot de redactie,
mits zij er blijk van geven duidelijk en in vrijwel foutloos Nederlands en/of Fries berichten te
kunnen opstellen, zich akkoord verklaren met de bepalingen in het redactiestatuut en zich houden
aan de daarin vastgelegde regels. Bij gebleken niet-geschiktheid, langdurige inactiviteit of
overtreding van een of meerdere regels kan men worden geschrapt als lid van de redactie en
wordt de toegangscode van de betreffende persoon ingetrokken. E.e.a. staat ter beoordeling van
de eindredacteur in samenspraak met het bestuur van de stichting.
Artikel 5. Regels
5.1. Alleen actueel nieuws uit of over Oppenhuizen, Uitwellingerga of de directe omgeving van
deze dorpen of de bewoners daarvan komt in aanmerking voor plaatsing op de website.
5.2. Bewoners kunnen tips aandragen maar het is aan de redactie om te beoordelen of, en zoja
hoe, er een nieuwsbericht van gemaakt zal worden. Nieuwsberichten kunnen alleen worden
geschreven en geplaatst door leden van de redactie.
5.3. Redactieleden mogen zich uitsluitend laten leiden door het algemeen belang en dus geen
berichten op de website plaatsen waarmee alleen het eigen belang wordt gediend. In geval van
twijfel beslist de eindredacteur.
5.4. Er worden geen teksten, foto’s of links opgenomen die discriminerend, racistisch of
anderszins beledigend kunnen zijn.
5.5. Er worden geen teksten, foto’s of links opgenomen die seksistisch, pornografisch of
anderszins aanstootgevend kunnen zijn.
5.6. Er worden geen teksten, foto’s of links opgenomen die het gebruik van drugs, tabak of
alcohol aanprijzen, in welke vorm dan ook.

5.7. Er worden geen berichten gepubliceerd die als hoofdinhoud hebben het expliciet aanprijzen
of afkeuren van een bepaalde politieke partij, godsdienst, maatschappelijke organisatie,
commercieel bedrijf of product.
5.8. Berichten over, en foto’s van, individuele personen mogen alleen worden geplaatst als
betrokkenen daarvan op de hoogte zijn en ermee akkoord gaan. Alleen als er uitzonderlijke
(sport)prestaties geleverd zijn of bewoners anderszins in het nieuws komen
(krant/radio/tv/internet), mag de redactie daarvan melding maken zonder overleg met
betrokkenen.
5.9. Berichten moeten in zo correct mogelijk Nederlands dan wel Fries worden geschreven.
5.10. De toon van berichten mag niet sarcastisch, ironisch, beschuldigend of suggestief zijn
omdat dit gemakkelijk verkeerd opgevat kan worden.
5.11. Nieuwsberichten uit andere media mogen uitsluitend met bronvermelding worden
overgenomen.
Artikel 6. Inwerkingtreding
Dit statuut treedt in werking op: 1 januari 2010.
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