AFSPRAKEN WEBSITE www.ottergemsedries.be
1.

waarvoor dient de website?
• informeren van de buurt
• lopende projecten en thema's aan bod laten komen
• buurtinitiatieven in de kijker zetten
• linken naar verenigingen meegeven

2.

tekst:
max. 500 woorden
Het is een alom gekende tip: hou je webtekst kort, zodat lezers niet afhaken. In een
oogopslag beslissen bezoekers of ze dan ook maar iets van je tekst willen lezen.
We kunnen ook enkele tips meegeven:
• Hou je webpagina luchtig door de content te laten ademen.
• Wissel iets minder korte alinea’s af met ultrakorte.
• wees kort en krachtig.
• Om tot de essentie te kunnen komen moet je durven schrappen.

3.

Foto's / films:
• foto's met respect voor elke mens. Een website is publiek, niet iedereen wil met een privé
foto online staan.
• zinvolle foto: de foto moet een meerwaarde betekenen bij het artikel of een meerwaarde
voor de buurt om te zien
• een voorselectie is belangrijk. De beheerders van de website zullen dit niet zelf doen. Per
artikel zullen wij max. 5 foto's toestaan.
• voor de banner bovenaan mogen ook foto's toegestuurd worden, dit is eerder voor
algemene beelden uit de wijk (gebouwen, groen, buurtfeest, sfeerbeelden,…).
• liefst worden we niet overstelpt met foto's, dit kan de website ook niet aan. Voor de
banner zullen we daarom max. 1 keer per trimester foto’s toevoegen of wijzigen.

4.

wat kan niet op de website:
• discriminerende teksten
• artikels of activiteiten met een uitgesproken religieus, filosofisch of politiek karakter
• commerciële boodschappen
• teksten waarin bepaalde doelgroepen, bedrijven, vrijwilligersverenigingen, besturen,…
met de vinger worden gewezen of in een negatief daglicht worden gesteld. We willen een
website met positieve vibe creëren, zodat onze buurt op die manier in kijker komt.

5.

beheer website:
• Hou er rekening mee dat de website wordt beheerd door vrijwilligers, die een beperkte
tijdsbesteding hebben, maar er uiteraard wel het beste van willen maken.
• Wij proberen een voorstel tot publiceren van artikel zo snel mogelijk te bekijken, maar
hou rekening met een verwerkingstijd van min. 2 weken
• We stelden zelf volgende werking voorop: vooraleer iets gepubliceerd wordt, wordt er
telkens door minstens 2 beheerders nagekeken. Dit om objectiviteit te vrijwaren en
fouten te voorkomen.
• heeft u toch opmerkingen m.b.t. wat gepubliceerd staat, kan u zich richten tot
info@ottergemsedries.be

noot: dit is een ‘levend’ document en kan aangevuld of aangepast worden indien nodig.

