
Redactieprotocol van de Gereformeerde Kerk Twijzelerheide (GKT) 
 

Artikel 1) Inleiding 

De GKT communiceert via het kerkblad Foarearst en de website gkt. Hierna samen te 

noemen “media “. Beide media hebben een zelfstandig redactiebeleid. 

 

Artikel 2) Doelstelling 

Het gebruik van de media heeft tot doel de GKT te ondersteunen en aan de omgeving 

bekend te maken wat zich in onze gemeente afspeelt. 

 

Artikel 3) Doelgroep 

De doelgroep van de website bestaat uit de leden van de GKT en geïnteresseerden. 

 

Artikel 4) Middelen 

Deze doelgroep wordt bereikt door: 

a) De bezoekers van de website zo goed mogelijk te informeren over wat zich in de GKT 

afspeelt 

b) Het publiceren van berichten/ artikelen  waarmee onze gemeente zich bezig houdt. 

c) Door de vermelding van contact e-mail adressen de gelegenheid geven om contact 

op te nemen met de verschillende onderdelen ten behoeve van activiteiten. 

 

Artikel 5) Redactiegroep en onderdelen 

Alle onderdelen zijn zelf verantwoordelijk voor de zaken die zij op de site plaatsen. Men 

heeft zelf alléén toegang tot het eigen onderdeel. Men kan hier zelf de content plaatsen. De 

redactiegroep levert algemene informatie. 

 

Artikel 6) Verantwoordelijkheden van de redactiegroep en de onderdelen 

a) Voor de inhoud en de vormgeving zijn de redactiegroep en de verschillende 

onderdelen verantwoordelijk 

b) De website valt onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de kerkenraad. 

c)  De redactiegroep en de onderdelen leggen verantwoording af aan de kerkenraad. 

 

Artikel 7) Bevoegdheden van de redactiegroep 

De redactiegroep is bevoegd tot: 

a) Het redigeren, inkorten of aanpassen van ingeleverde bijdragen 

b) Het niet plaatsen of verwijderen van bijdragen 

 

Artikel 8) Afleggen van verantwoording 

De redactiegroep en de onderdelen beantwoorden alle reacties t.a.v. inhoud en vormgeving. 

 

 



 

Artikel 9) Beroep 

Vragen, problemen en geschillen die de redactiegroep of de onderdelen niet kunnen 

oplossen worden voorgelegd aan de kerkenraad. 

 

Artikel 10) Eigendom 

Alle geplaatste tekst en beeldmateriaal is en blijft eigendom van de GKT. Het is niet 

toegestaan om materiaal over te nemen zonder toestemming. Kopieerbeveiliging zal worden 

ingeschakeld. 

 

Artikel 11) Aanlevering bijdragen 

Bijdragen voor de website kunnen worden gestuurd naar de contact e- mail adressen van de 

onderdelen of redaktiegroep. 

 

Artikel 12) Protocolwijzigingen 

De redactiegroep kan voorstellen tot wijziging in het protocol voorleggen aan de kerkenraad. 

Deze kan de wijzigingen bekrachtigen, aanpassen of afwijzen. 

 

 

Richtlijnen 
1) De website is geen kopie van het jaarboekje maar een aanvulling. Er wordt actuele 

informatie gegeven. Een website is een dynamisch gebeuren.  

2) Het plaatsen van foto’s dient met grote zorgvuldigheid te geschieden. De privacy van 

een persoon mag niet worden aangetast.Bij voorkeur plaatst men groepsfoto’s die 

een sfeer aangeven. Portretfoto’s zijn niet toegestaan. Zowel foto,s als informatie 

moeten op tijd verwijderd worden. 

3) Er mogen geen namen, adressen, telefoonnummers en privé e-mail adressen worden 

genoemd. 

 

 

Onderdelen (voorstel): 

Redactiegroep 

Kerkenraad d.m.v. scriba 

Commissie van Beheer 

Pastoraat 

Diaconie 

Missionaire werkgroep 

Jongeren pastoraat 

Algemeen? 

 


