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BIJLAGE II bij Huishoudelijk Reglement  

Redactiestatuut BVN 25 maart-2019 

 

I. ALGEMEEN 

Paragraaf 1. 

1. De Bewonersvereniging maakt gebruik van Nieuwsbrieven, de website en e-mails als 

communicatiekanalen naar de leden, wijkbewoners en andere belanghebbenden en 

belangstellenden. Zij zet deze middelen in voor de berichtgeving van verenigingsbesluiten en –

voornemens, voor nieuws vanuit de commissies van de vereniging, nieuws over ontwikkelingen in 

de wijk en voor berichten van derden, die van belang worden geacht voor de bewoners van 

Nellestein.  

 

Paragraaf 2. 

2.1 Alle publicaties, ongeacht het medium, vinden plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur 

en worden geredigeerd door de redactiecommissie. Gezien de rechtstreekse lijn met het bestuur 

worden de volgende taken als volgt vastgelegd:  

 

2.2 In overleg met het bestuur, mede aan de hand van de wensen en voorstellen van de commissies 

richt zij de website in, vernieuwt zij de berichten hierop en onderhoudt de site. Binnen de redactie 

wordt een webmaster aangewezen met een achterwacht. 

 

2.3 De redactie ontvangt de stukken van het bestuur en van de commissies ter publicatie. 

 

2.4  De redactie corrigeert de te publiceren stukken op taal, en kan zo nodig in overleg met de 

schrijvers van de stukken tot tekstwijziging en/of inkorting komen ten behoeve van de leesbaarheid 

en de beschikbare plaatsingsmogelijkheid.  

 

2.5 De redactie regelt de vermenigvuldiging van de Nieuwsbrieven.  

 

2.6 Voor de verspreiding van de Nieuwsbrieven in Nellestein werft de redactie de bezorgers en regelt 

met hen de bezorging. 

 

II. WEBSITE     

Ten aanzien van de website gelden de volgende afspraken.  
 

Paragraaf 3.  Algemeen uitgangspunt 

In principe wordt alleen informatie (incl. fotomateriaal en/of advertenties) opgenomen die speciaal 

van belang is voor de bewoners van Nellestein. Informatie kan ook zaken betreffen die betrekking 

hebben op de directe omgeving van Nellestein, met een uitloop naar Amsterdam Zuidoost. 

Informatie die voor elke Nederlander van belang wordt in principe niet opgenomen, tenzij gewenst 

bij een bepaald artikel als link/doorverwijzing naar meer informatie/foto’s. 

Paragraaf 4.  Informatie over de vereniging 

Op de website wordt alle informatie over de vereniging geplaatst voor zover deze voor leden van 

belang wordt geacht door redactiecommissie en bestuur. De website beschikt over een 

archiefpagina, met een overzicht van de agenda’s, vergaderstukken, besluiten en verslagen van de 

Algemene Vergaderingen van de BVN, evenals officiële correspondentiestukken van het bestuur.  
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Paragraaf 5.  Informatie / bijeenkomsten met een politiek karakter 

Onderwerpen met een uitgesproken politiek karakter worden niet geplaatst. Dit wordt per keer 

beoordeeld. Bij verkiezingen besteden we geen aandacht aan welke partij dan ook. 

Bij twijfel over plaatsing overlegt de redactie met het bestuur. 

Paragraaf 6.  Negatieve uitlatingen  

Teksten waarin op een negatieve manier wordt gesproken over personen (met name genoemd) 

worden niet opgenomen. Bij twijfel vindt redactieoverleg plaats. 

Paragraaf 7.  Persberichten over Nellestein 

Deze teksten kunnen door de redactiecommissie zelf gesignaleerd worden of aangeleverd worden 

door bewoners. De redactiecommissie besluit in overleg (indien wenselijk met het bestuur) of 

berichten worden geplaatst, in dat geval met bronvermelding; een verenigingsstandpunt kan 

worden toegevoegd. 

Teksten uit andere media worden zo min mogelijk overgenomen. Wel kunnen links naar bestaande 

teksten van deze media worden geplaatst. 

Paragraaf 8.  Links naar andere sites 

Na verificatie plaatsen we links naar andere sites die specifiek zijn voor Nellestein in het bijzonder 

of Amsterdam Zuidoost in bredere zin. Links naar algemene websites worden alleen opgenomen, 

wanneer deze voor informatie van de wijkbewoners van belang worden geacht.  

Paragraaf 9.  Ingezonden informatie 

Nellesteiners kunnen berichten inzenden. Op basis van bovengenoemde criteria beoordeelt de 

redactiecommissie (indien nodig in overleg met het bestuur) of plaatsing op de website relevant is 

voor de wijkbewoners. Anonieme teksten worden niet geplaatst. Wel kan informatie worden 

opgenomen met de toevoeging: ‘Inzender is bij de redactie bekend’. 

Paragraaf 10.  Overlijdensberichten 

Worden in principe alleen opgenomen wanneer de betreffende een rol van betekenis heeft gehad 

voor de BVN of de wijk. 

Paragraaf 11.  Informatie van derden 

Berichten van andere organisaties kunnen verkort worden weergegeven, met daarin 

links/doorverwijzingen naar hun eigen sites. Deze aangeleverde kopij wordt  gecheckt op juistheid 

op de site van de desbetreffende organisatie. Bij twijfel wordt de informatie niet opgenomen. 

Paragraaf 12.  Discussies over onderwerpen 

De website biedt leden de mogelijkheid te reageren op berichten van het bestuur of andere 

geplaatste artikelen. Reacties op geplaatste meningen over zaken (bijv. voor- en/of tegenstanders 

van een specifiek onderwerp) worden opgenomen, wanneer er nieuwe argumenten of 

standpunten aan de discussie worden toegevoegd. De redactiecommissie behoudt zich het recht 

voor een discussie gesloten te verklaren. Daarvan wordt mededeling gedaan op de website.  

Paragraaf 13.  Reacties op ingezonden stukken of redactionele info  

Ingezonden stukken en reacties daarop, verzonden per mail, worden - indien geplaatst op de site – 

voorzien van de naam van de inzender. 
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NB Wanneer in reacties links en/of doorverwijzingen naar (commerciële) websites worden 

vermeld, zullen deze niet op de website worden geplaatst. 

Paragraaf 14.  Vragen, klachten over zaken of problemen in Nellestein 

Klachten, problemen of vragen over wijkzaken worden alleen geplaatst wanneer deze zinvol zijn 

voor andere bewoners of in het belang van de wijk. Wanneer de redactiecommissie besluit om de 

info niet op te nemen, ontvangt de inzender hiervan een gemotiveerd bericht met wanneer 

mogelijk het juiste adres waar ze het naar toe kunnen sturen, bijvoorbeeld VVE, CWO, 

gebiedsmakelaar enz. 

Paragraaf 15.  (Commerciële) Advertenties 

In overleg kunnen betaalde advertenties worden opgenomen. De adverteerder moet bij voorkeur 

een relatie/belang hebben met Nellestein en/of Amsterdam Zuidoost. 

Paragraaf 16.  Wijzigingen, c.q. aanvullingen 

Op grond van voortschrijdend inzicht, ontwikkelingen en/of gewijzigde omstandigheden kunnen 

geplaatste artikelen worden aangepast, gewijzigd, of bij veroudering verwijderd. Dit vindt plaats in 

gezamenlijk overleg met de redactieleden. 

Paragraaf 17.  Klachten over het redactioneel beleid  

Per klacht overlegt de redactiecommissie hoe daar mee om te gaan. In principe wordt deze niet op 

de website opgenomen. De inzender van de klacht kan indien gewenst contact opnemen met het 

BVN-bestuur. 

Paragraaf 18.   

Over zaken waarin dit redactiestatuut niet voorziet, besluit de redactiecommissie in overleg met 

het bestuur. 


