Statuut voor het beheer en de redactie van de “website van de Gereformeerde
kerk Ermelo”
1. Algemeen
De website is van en voor de Gereformeerde kerk Ermelo.
Veel informatie is statisch en wordt aangepast als er zich wijzigingen voordoen. Naast
deze informatie is de website bij uitstek geschikt voor actuele informatie en snelle
communicatie.
De website heeft in de eerste plaats een informatieve functie voor de plaatselijke
gemeente.
Daarnaast heeft het een gemeenteopbouwende en vormende functie. Ook heeft de website tot doel bezoekers van buiten de gemeente te informeren over de Gereformeerde
kerk te Ermelo.
2. Redactie / Verantwoordelijkheid
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

De redactie bestaat uit afgevaardigden uit die organen die een aandeel hebben in
de website. Te weten:
Scriba kerkenraad (eindredacteur/inhoud)
Webmaster (techniek)
Afgevaardigde vanuit ‘Dienen’
Afgevaardigde vanuit ‘Leren’
Afgevaardigde vanuit ‘Beheer’
Afgevaardigde vanuit ‘Vieren’
Afgevaardigde vanuit ‘Pastoraat’
Afgevaardigde vanuit ‘Jeugd’
Medewerker kerkelijk bureau
De totale redactie komt minimaal één keer per jaar bij elkaar.
De redactie is bevoegd regels op te stellen waaraan de inhoud van de totale
website moet voldoen.
De eindredacteur heeft de bevoegdheid om in afstemming met degene die de
bevoegdheid heeft een item op de website te plaatsen, dit item te weigeren en/of
te verwijderen van de website.
Tegen dit besluit kan beroep worden aangetekend bij het moderamen van de
kerkenraad. Nadat het moderamen de indiener van het bezwaar heeft gehoord,
doet zij binnen twee maanden een uitspraak. Deze uitspraak is bindend.
Het is de taak van de webmaster zorg te dragen voor technische ondersteuning,
de technische lay-out en heeft contact met het ICT bedrijf.

3. Inhoud
3.1.

3.2.
3.3.

Door middel van de website wordt de gemeente geïnformeerd over:
a.
de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten
b.
het pastoraat
c.
de diaconie
d.
leren
e.
jeugd
f.
het kerkbeheer
g.
de algemene kerkenraad en de wijken
h.
andere kerkelijke zaken die betrekking hebben op de gemeente
Via een digitale kalender wordt de bezoeker van de website op de hoogte
gehouden van de verschillende activiteiten.
Op de website wordt het voor de bezoeker duidelijk hoe onze kerk georganiseerd
is en waar men terecht kan met vragen.
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4. Plaatsen van items op de website
Ieder redactielid is eerst verantwoordelijke voor een geplaatst item vanuit zijn/haar
orgaan.
De inhoud van deze items moeten gerelateerd zijn aan de kerk en aan het orgaan dat
hij/zij binnen onze kerkelijke organisatie vertegenwoordigt.
Indien het redactielid twijfelt of de inhoud aan dit criterium voldoet, is hij/zij gehouden
om hierover in overleg te treden met de eindredacteur.
5. Beheer
Het college van kerkrentmeesters van de Gereformeerde kerk Ermelo is belast met de
contracten voor hosting en domeinnaam en de kosten die daar uit voortvloeien teneinde
de website draaiende te houden.
6. Privacy en Bezwaar
De website van de Gereformeerde kerk Ermelo verstrekt via de website www.gknermelo.nl
allerlei informatie over met name de organisatie van de kerkelijke gemeente. Daarbij
behoren ook de namen van de contactpersonen te worden aangegeven.
De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk PKN te Ermelo hecht veel waarde aan de
bescherming van ieders privacy en daarom is het volgende vastgelegd in verband met de
plaatsing van persoonsgegevens en foto's op de website.
Privacy
* Er worden zonder toestemming geen privé adressen en privé telefoonnummers op de
website gepubliceerd. Er worden slechts afgeschermde e-mailadressen gebruikt.
* Foto's van een activiteit die heeft plaats gevonden vallen in principe onder vrije
nieuwsgaring en komen (zonder toestemming van gefotografeerde betrokkenen vooraf)
in aanmerking voor plaatsing. Alle foto's worden vooraf gescreend. Bij publicatie van
portretfoto's geldt een bepaalde terughoudendheid, zo wordt er bijvoorbeeld gelet op de
compositie van de foto en hoe individuele personen er op staan. Dit laatste is een
subjectief oordeel. Daarom kan bezwaar worden gemaakt tegen een gepubliceerde foto.
Bezwaar
Er kan bezwaar worden gemaakt tegen een geplaatste foto door dit met opgaaf van de
redenen kenbaar te maken aan de webmaster (webmaster.gk@pknermelo.nl). De
betreffende foto wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd van de site.

Vastgesteld door de Algemene Kerkenraad op 3 december 2013
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