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REDACTIESTATUUT KAAGNIEUWS en WEBSITE WWW.KWVDEKAAG.NL 

van   

KONINKLIJKE WATERSPORTVERENIGING “DE KAAG” 

 
Artikel a 

Dit statuut is een bijzonder reglement als bedoeld in artikel 23 van de statuten. 

 

Artikel 1  

 

1.1 Het Kaagnieuws is een periodiek verschijnende uitgave bestemd voor de leden van de K.W.V. “De Kaag”. 

1.2 De website is een doorlopend actueel gehouden medium ten behoeve van de leden van de K.W.V. “De 

Kaag”. 

 

Artikel 2 

 

De frequentie waarmee het Kaagnieuws verschijnt is mede afhankelijk van het beschikbare budget. 

 

Artikel 3 

 

Het bestuur van de K.W.V. “De Kaag” –hierna: “het bestuur”- communiceert middels het Kaagnieuws met haar 

leden. 

 

Artikel 4 

 

Door het bestuur ingestelde commissies kunnen eveneens door het Kaagnieuws met de leden communiceren. 

 

Artikel 5 

 

Het Kaagnieuws en de website worden geredigeerd door de redactiecommissie, waarvan de leden worden 

benoemd en kunnen worden ontslagen door het bestuur. Daarin hebben in ieder geval zitting: de secretaris van 

het bestuur en een medewerker van het secretariaat. Het aantal leden van de redactiecommissie wordt vastgesteld 

door het bestuur.     

 

Artikel 6 

 

6.1 De redactiecommissie is verantwoordelijk voor: 

- Redactie van aan haar aangeboden kopij  

 - lay-out 

 - realisatie 

6.2 De redactiecommissie is verantwoordelijk voor de website. 

 

Artikel 7 

 

De redactiecommissie mag kopij, niet afkomstig van bestuur of van door het bestuur ingestelde commissies: 

- inkorten indien ruimtegebrek daartoe dwingt; 

- stilistisch en/of taalkundig verbeteren indien noodzakelijk; 

- plaatsen in een ander dan de eerstvolgende uitgave indien ruimtegebrek daartoe dwingt; 

- weigeren indien naar haar mening algemeen aanvaarde normen van fatsoen door de inhoud van de  

 stukken overschreden worden, dan wel de stukken geen enkel verband met de verenigingsdoelstelling of  

 verenigingsbelangen hebben. De inzender van de kopij zal hiervan door de redactiecommissie  

 verwittigd worden.  

 

Artikel 8 

 

Indien binnen de redactiecommissie verschil van inzicht bestaat over het al dan niet opnemen van kopij, niet 

afkomstig van het bestuur of van door het bestuur ingestelde commissies, heeft de secretaris van het bestuur de 

beslissende stem. Vervolgens zal de secretaris van het bestuur de zaak aan het bestuur voorleggen, zulks in geval 

de secretaris beslist de aangeboden kopij niet te plaatsen. Indien het bestuur eveneens het besluit neemt de 

aangeboden kopij niet te plaatsen wordt de aanbieder van de kopij daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. De 
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aanbieder kan zich vervolgens wenden tot het College van Beroep. Het College van Beroep doet een bindende 

uitspraak. 

 

Artikel 9 

 

Het is, zonder voorafgaande toestemming van het bestuur, niet toegestaan aan de website van “De Kaag” 

zogenaamde subsites te koppelen ten behoeve van bepaalde doelgroepen in de vereniging. Indien dit wel is 

toegestaan vallen zij binnen het kader van dit redactiestatuut. 

 


