RAAMWERK t.b.v. het verenigingsblad 't Vooronder S.M.V.R.
1.

Ter bevordering van het doel genoemd in artikel 4 van de statuten van de Scheeps-Modelbouw Vereniging
Ridderkerk, laatstelijk vastgesteld op 18 april 1979, wijst het bestuur als middel aan: Het doen verschijnen van
een clubblad, genaamd " 't Vooronder".

2.

Het clubblad dient minimaal 8 maal per jaar te verschijnen

3.

Het clubblad dient te worden uitgereikt cq. toegezonden aan alle leden, donateurs, adverteerders en aan
derden, die het bestuur daarvoor aanwijst

4.

De oplage per uitgave is afhankelijk van de aantallen in punt 3. Alle niet uitgedeelde exemplaren worden bij de
redactie bewaard en worden gebruikt voor uitdelen tijdens demo's, enz.

5.

De verzending van het clubblad gebeurt per uitgave (dus niet opsparen) door de redactie

6.

Het navragen bij de bestaande adverteerders of zij het volgende jaar weer willen adverteren gebeurt onder de
verantwoordelijkheid van de redactie. Er zal altijd naar gestreefd worden om dit tussen half en eind november
van het lopende jaar rond te hebben

7.

Ter bestrijding van de onkosten van het clubblad kan ieder lid in (vooraf) overleg met de redactie adverteerders aantrekken. De definitieve onderhandelingen (b.v. lay-out) worden gevoerd door de redactie zelf. Ook zal
de redactie de afspraken met de nieuwe adverteerder bekrachtigen

8.

In elk clubblad dienen de sluitingsdatum voor het inleveren van copy en de verschijningsdatum van het
volgende clubblad te worden vermeld

9.

De kaft van het clubblad is altijd uitgevoerd in de kleur groen

10.

De kaft mag niet gebruikt worden voor het plaatsen van clubnieuws en andere artikelen, wel mag hij gebruikt
worden voor het plaatsen van advertenties

11.

De inhoud van het vaste clubnieuws (verslag clubavond, nieuws over demo's, enz.) wordt verzorgd door het
bestuur
Indien niet, of tot gedeeltelijke plaatsing, zal worden overgegaan, zal de redactie hiervan melding doen aan de
inzender, met opgaaf van redenen, en het eventueel geweigerde artikel aan de inzender retourneren

12.

13.

De redactie zal zorgdragen voor de vormgeving en druk van het clubblad

14.

Plaatsing van een ingezonden stuk, betekent niet automatisch dat de inhoud door het bestuur, noch door de
redactie wordt onderschreven

15.

Het financiële reilen en zeilen van het clubblad valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie. Op de
jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt de penningmeester verslag uit over de exploitatie van het clubblad.
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16.

In alle gevallen waarin dit raamwerk niet voorziet, beslist het bestuur

17.

het bestuur is eindverantwoordelijk voor de inhoud en uitkomen van het verenigingsblad. Het bestuurslid, die
deel uitmaakt van de redactie is aanspreekpunt

18.

de redactieleden staan vermeld in het mededelingenblad van het verenigingsblad ’t Vooronder.
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