1 februari 2012

Hulsberg
De redactie van de Clemens-Klok informeert over:

Voorwaarden voor plaatsing van een bericht in de rubriek
„Mededelingen / Verenigingsnieuws“ van de Clemens-Klok

Het parochieblad Clemens-Klok van de parochie H. Clemens te Hulsberg verschijnt
sinds Pinksteren 2011 vierwekenlijks huis-aan-huis in onze parochie.
Dit parochieblad wordt gedragen door een grote groep van enthousiaste vrijwilligers.

Door de steun van - onze plaatselijke - ondernemers in de vorm van advertenties
kunnen we u dit blad gratis aanbieden en blijven de kosten beheersbaar.

De redactie heeft als doel de Clemens-Klok op betrouwbare wijze en bestendig te
laten verschijnen. In eerste instantie dient de Clemens-Klok als communicatie-middel
voor de noodzakelijke en wetenswaardige informatie vanuit de actieve parochie,
gericht aan de geinteresseerde lezers.

In de maanden na invoering heeft de redactie veel lof geoogst voor dit nieuwe
parochieblad. We zijn vooral geinteresseerd daarbij de kwaliteit op een hoog peil te
brengen en te houden.

Van verschillende kanten werd de redactie aangesproken om ruimte te geven voor
het plaatsen van kopij door verenigingen, instanties en privé-personen.

Vooraf willen wij daarbij het volgende duidelijk maken:

We stellen ons niet ten doel om een advertentieblad te worden: derhalve hebben we
een beperkte ruimte voor advertenties beschikbaar. Bovendien willen we ons
onderscheiden van de aanwezige regionale weekbladen zoals de Trompetter, Nuth &
Omstreken en andere, die zich op een regionaal groter bereik richten. Ook willen we
niet de informatiebladen van plaatselijke verenigingen vervangen d.m.v. deze nieuwe
rubriek.
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Toch hebben we gemeend om ruimte te moeten geven aan - een beperkte mate van
- mededelingen zoals verenigingsnieuws. Derhalve hebben we besloten om te
starten met een proefproject tot en met september 2012 onder de volgende

voorwaarden:

1. de nieuwe rubriek zal „Medelingen / Verenigingsnieuws“ worden genoemd;
2. de rubriek omvat maximaal één A4-pagina binnen de Clemens-Klok;
3. een bericht kan worden geplaatst voor zover er - nog - ruimte beschikbaar is,
dus „wie het eerst komt, wie het eerst maalt“;
4. een bericht komt in aanmerking voor plaatsing in de Clemens-Klok wanneer
de inhoud interessant wordt geacht voor een aanmerkelijk deel van de
lezerskring binnen onze parochie.
5. een bericht komt in aanmerking voor plaatsing als er bovendien in zekere zin
een inhoudelijke relatie is tot het parochiegebeuren. Over deze en de
voorafgaande voorwaarde beslist uitsluitend de redactie.
6. een bericht dient kort en bondig te zijn. Met name dient het helder te
informeren rondom de vragen „wat“, „waar“ en „wanneer“ iets plaatsvindt;
7. een berichtje dient bijtijds aan de redactie gestuurd te worden via email
parochieblad@h-clemens.nl . De berichtgever respecteert de deadlines voor
levering van deze kopij. De deadline voor de volgende uitgave staat steeds
vermeld op de achterzijde van de Clemens-Klok;
8. aan het plaatsen van de berichten zijn geen kosten verbonden;
9. de redactie behoudt zich voor een bericht redactioneel aan te passen of in te
korten voor zover ze dit nodig acht;
10. voor vragen rondom deze nieuwe rubriek kunt u zich via het hierboven
genoemd emailadres wenden tot de redactie.
11. het Kerkbestuur van de parochie H. Clemens en de redactie van de ClemensKlok aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en
vormgeving van het parochieblad Clemens-Klok in al haar
verschijningsvormen.

Deze informatie wordt ook op de website www.h-clemens.nl onder „werkgroep
parochieblad Clemens-Klok“ gepubliceerd.
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Eind september 2012 zal de redactie een besluit nemen over de voortzetting van
deze nieuwe rubriek en dan ook de lezers informeren.

De redactie

