Statuut website KerkinCamminghaburen
KerkinCamminghaburen
KerkinCamminghaburen is de website van de Protestantse Wijkgemeente
Camminghaburen.
De missie van de website is om de kerkleden en de wijk Camminghaburen te informeren
over en te betrekken bij haar activiteiten. De website is er dus ook voor niet-kerkleden of
potentiële gemeenteleden en wijkbewoners.
De doelstelling
De website heeft ten doel alle gemeenteleden en lezers te informeren over en te betrekken
bij de ontwikkelingen en activiteiten van de geloofsgemeenschap als een plek waar dit geloof
gevierd, gevoed en geleefd wordt. De website geeft inzicht in de opbouw en de kleur van de
gemeente (vaste tekst) en voorziet daarnaast vooral in de actualiteit van het gemeenteleven.
De doelgroep
Tot de primaire doelgroep van de website behoren alle kerkbezoekers, zowel de betrokken
leden als de mensen die incidenteel meedoen aan een activiteit of op wat grotere afstand
staan. De website richt zich zowel op activiteiten voor volwassenen, jongeren en kinderen
met kort en krachtig nieuws.
Opbouw van de website
De website kent een vaste indeling:
•
•
•

HOME
AGENDA
GELOOF VIEREN

•
•
•
•
•

Kinderen
Tieners
Jongeren
Volwassenen
Senioren

LIEF EN LEED DELEN
Bezoekgroepen
Bezoek predikant

WIJK EN WERELD

•
•
•
•

Speciale diensten

ONTMOETEN IN GELOOF

•
•
•

Kinderen in de kerk

MUZIEK EN ZANG

•
•
•
•
•
•

Kerkdiensten

Diaconie
Missionair werk
ZWO

OVER ONS

•
•

Kerkzaal
Predikant

•

Gemeente

•
•
•
•

ANBI
Communicatie
Beheer en zaalhuur
Geschiedenis

Daarnaast staat er op de rechterkolom van de website een aantal vaste rubrieken:
Agenda-items van de huidige week
Contact
Korte gedachte voor vandaag

Uitstraling en actualiteit
Het webteam zorgt dat de site er verzorgd uitziet en actueel is. Het webteam maakt gebruik
van foto’s die passend zijn bij de uitstraling van deze gemeente.
Er is een vaste banner van foto’s bovenaan de site, rond de kerkelijke feestdagen zijn er
speciale banners (Pasen, Pinksteren, Allerzielen, Kerst).
Bij elk nieuw bericht zet het webteam een treffende kleurenfoto.
De homepage bevat altijd actueel nieuws van activiteiten, gerelateerd aan de agenda.
Twee keer per jaar actualiseert het webteam de vaste tekst, bij twijfel raadpleegt het
webteam de predikant.
Achtergrondartikelen uit de Kick worden niet automatisch doorgeplaatst naar de website om
zo beide media een eigen karakter te geven.
Het webteam
Het webteam bestaat uit drie leden die om de beurt in onderling overleg 2 maanden dienst
hebben. Ieder lid draagt tijdens zijn/haar dienst de verantwoordelijkheid voor de inhoud en
actualiteit van de site.
- Het webteam ontvangt kopij van gemeenteleden en anderen en neemt activiteiten over uit
de KICK en liturgie.
- Het webteam neemt kopij voor de website over die relevant zijn voor de doelgroep. Het
webteam bepaalt de timing (van/tot) en de omvang van de kopij.
- Het webteam is bevoegd om aangeleverde kopij (tekst en/of foto’s en/of plaatjes) te
redigeren, in te korten of niet te plaatsen. Het webteam stelt de schrijvers daarvan op de
hoogte en verwijst zo nodig naar alternatieve media zoals de KICK, de liturgie en/of de app.
- Het webteam gaat met respect om met de kopij of suggesties die worden gedaan. Er kan
twijfel rijzen als er kopij wordt aangeleverd met gevoelige kerkpolitieke of geloofsinhoudelijke
onderwerpen. Bij twijfel gaat het webteam in gesprek met degene die de kopij heeft
aangeleverd en zo nodig betrekt het webteam de predikant om tot een besluit te komen. Zo
nodig wordt het besproken in het DB van de kerkenraad alvorens de kerkenraad beslist.
- Het webteam is niet verantwoordelijk voor de website schakeltv.
Fotografie
Het webteam maakt gebruik van rechtenvrije foto’s of foto’s die zij zelf maakt.
Geportretteerden worden voor publicatie per e-mail om toestemming gevraagd.
Het webteam is ervoor verantwoordelijk dat er geen aanspraak wordt gemaakt op
portretrecht.
Evaluatie en geschillen
Ten minste eenmaal per jaar wordt in een gezamenlijke vergadering van kerkenraad en
webteam de website op inhoud en andere aspecten geëvalueerd. Het DB nodigt daartoe de
redactie uit.

Het webteam kan achteraf ter verantwoording worden geroepen door het DB, waarbij
toetsing plaats vindt op basis van dit statuut.
Bij verschil van mening tussen webteam en derden beslist de kerkenraad.
Middelen
De kerkenraad stelt het webteam in staat zijn werk te doen door jaarlijks in de begroting de
kosten, het onderhoud en het in de lucht houden van de website op zich te nemen.
Eventuele onderhandelingen daarover doet de kerkrentmeester.
Wijziging statuut
Het webteam van kerkincamminghaburen kan een voorstel tot wijziging van het statuut
voorleggen aan de kerkenraad. Deze kan de wijzigingen bekrachtigen, aanpassen of
afwijzen.
Het van kracht zijnde statuut is aanwezig en opvraagbaar bij het webteam van
kerkincammingahaburen.nl en bij het DB.
Vaststelling statuut website kerkincamminghaburen.nl
Dit statuut is vastgesteld door de kerkenraad op 1 april 2019.

