Werkgroep „Parochieblad Clemens-Klok“

Vierde informatie-avond voor (reserve-)bezorgers op 22 mei 2012
(korte samenvatting van de wezenlijke gesprekspunten)

Aantal deelnemers: 25

1. Welkom
1.1. bij gelegenheid van afgesloten eerste jaar van de Clemens-Klok
1.2. doelen: info, gezellig samenzijn en bezoek aan oksaal
1.3. afwezig met kennisgeving
1.4. personele info

2. Verslag van de ontwikkelingen in het eerste jaar
2.1. Motto: „meer inhoud, minder kosten“
2.2. project Parochieblad Nieuwe Stijl (PNS), sinds 1 oktober 2011 voortgezet als
werkgroep Parochieblad Clemens-Klok bestaande uit redactie en bezorgers (ongeveer
40 personen)
2.3. veel lovende reacties tot op de dag van vandaag, waarvoor dankbaar
2.4. tot nu toe 13 uitgaven van de Clemens-Klok met succes verspreid.

3. Bijzonderheden
3.1. veel diverse vragen rondom kopij voor plaatsing……in het begin terughoudend
3.2. toezegging: kader scheppen voor komende tijd gepland
3.3. inmiddels nieuwe rubriek: oproep voor kopij vanuit verenigingen
3.4. behoefte om ander materiaal bij te voegen zoals folder “Actie Kerkbalans 2012” :
peiling onder aanwezigen: verder terughoudendheid voor het verspreiden van extra
materiaal (info en reclame), uitzondering verzoek vanuit kerkbestuur (zoals actie
Kerkbalans). Bij een verzoek extra informatie toe te voegen, zullen de bezorgers
vooraf per email op de hoogte worden gesteld.

4. Werkgroep “parochieblad Clemens-Klok” op het internet
4.1. presentatie “wat we doen” en alle wezenlijke informatie
4.2. alle Clemens-Klokken leesbaar in kleur
4.3. Webarchief met verdere documenten, o.a. met Timetable Matrix 2012
4.4. planning volgende (vijfde) informatie-avond voorjaar 2013
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5. Rondvraag

De bezorging van de Clemens-Klokken bij de bezorgers door de bezorgcoordinator:

Na overleg wordt afgesproken dat de Clemens-Klokken bij afwezigheid van de
bezorger bij hem / haar thuis worden neergelegd, verpakt in een plastic zak als
bescherming tegen weersomstandigheden. Dit wordt naar alle bezorgers toe via de
mail nogmaals gecommuniceerd. Als een bezorger daarmee niet instemt, kan hij / zij
dit per email kenbaar maken aan de bezorgcoordinator.

6. korte presentatie “Pereboom&Leijser-orgel 1871” en bezoek aan oksaal

7. Sluiting
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