Beleid SLBO website en e-mail
Het bestuur is verantwoordelijk voor alle uitingen van de vereniging, waaronder die op de
website en via de e-mail van de vereniging.
Voor alle hieronder genoemde contacten met het bestuur is een door het bestuur uit zijn
midden aangewezen bestuurslid webzaken degene die optreedt namens het bestuur.
Het bestuur maakt die aanwijzing kenbaar aan de hieronder genoemde webredacteur en
webmaster.
Zo lang zo’n benoeming niet kenbaar is gemaakt, of als het bestuurslid webzaken verhinderd is
als zodanig te functioneren, geldt de secretaris als bestuurslid webzaken.
De uitvoering van het beheer van de website is gedelegeerd aan de webredacteur en de
webmaster.
De webredacteur verzorgt namens het bestuur de inhoud van de website.
Zij1 bepaalt of stukken geschikt zijn voor de website, kan ook zelf stukken maken en levert die
aan aan de webmaster. Onder ‘stukken’ wordt hier verstaan: geschreven, gesproken of
gezongen teksten, stilstaande of bewegende beelden, muziek of andere geluiden.
Bij het beoordelen of stukken, inclusief die van haar zelf, geschikt zijn volgt de webredacteur de
lijn van het bestuur, zoals zij die heeft leren kennen. In geval van twijfel raadpleegt zij het
bestuur. Ook kan zij met de auteur van een te plaatsen stuk overleggen, als zij betwijfelt of
plaatsing of handhaving daarvan verstandig is. Mocht dat overleg niet tot consensus leiden, dan
kan de auteur zich tot het bestuur wenden.
Komt er, ondanks de zorgvuldige beoordeling door de webredacteur, toch een stuk op de
website waarvan het bestuur vindt dat dat stuk er niet zou moeten staan, dan zal het bestuur de
webmaster, met afschrift aan de webredacteur, vragen dat stuk te verwijderen.
Degene die een stuk aanlevert voor plaatsing op de website verklaart daarmee impliciet als
auteur daartoe gerechtigd te zijn en in te stemmen met eventuele verwijdering van de website
namens het bestuur.
De webmaster is degene die zorgt voor het feitelijk plaatsen van stukken op de website, zoals
die haar worden aangeleverd door de webredacteur, of rechtstreeks door het bestuur.
Ook zorgt zij, op verzoek van webredacteur of bestuur, voor verplaatsing, aanpassing of
verplaatsing van stukken.
Als een door de webredacteur aangeleverd stuk of een verzoek tot verwijdering of verplaatsing
botst met zo’n stuk of verzoek van het bestuur volgt de webmaster het bestuur.
De webmaster is ook degene die zorgt voor de inrichting van de e-mailadressen die eindigen
op @slbo.nl of op een andere aan de vereniging gekoppelde extensie. Zij zorgt daarbij voor
automatische doorgeleiding van e-mails, voor autoresponders en dergelijke, alles volgens de
wensen van het bestuur.
Zij signaleert, zo mogelijk voorkomt storingen en zorgt dat die worden verholpen.
Voor het eerst vastgesteld op …... 2019.

1

‘zij’ of ‘haar’ kan in voorkomende gevallen als ‘hij’, ‘hem’ of ‘zijn’ worden gelezen.
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