Redactiestatuten
mei 2021

De Randwijker
Is het nieuws- en achtergrondmedium voor alle Randwijkers. De Randwijker is financieel niet afhankelijk van
verenigingen of bestaande organisaties in het dorp. De inhoud wordt bepaald door de onafhankelijke redactie die
daarvoor goed contact onderhoudt met de verschillende groeperingen in het dorp en die uitnodigt tot het
aanleveren van nieuwsberichten die redactioneel worden bewerkt om voor publicatie geschikt te maken op zo’n
manier dat het voldoet aan de doelstelling. De redactie verzorgt waar mogelijk zelf content door aandacht te
besteden aan gebeurtenissen, bijzondere dorpsgenoten en wetenswaardigheden in het dorp.
Financieel
De redactie is verantwoordelijk voor het aanboren van geldstromen van bijvoorbeeld landelijke of gemeentelijke
subsidies voor plaatselijke media. Sponsors zijn welkom maar hebben geen enkele invloed op de inhoud van de
Randwijker publicaties.
Doel Randwijker
Het doel van de uitgaven van De Randwijker is om een gevoel van saamhorigheid te stimuleren in het dorp Randwijk,
aan te zetten tot onderlinge contacten en deelname aan een actief dorpsleven waarin zorg voor elkaar vorm krijgt.
De Randwijker heeft zowel een informerende als een verbindende en activerende functie.
Inhoud
Zowel aankondigingen als achtergrondinformatie en nieuwsvoorziening, portretjes van dorpsgenoten, geschiedenis,
weetjes, kunst, cultuur, verenigingsleven, kinderactiviteiten, sport en natuur in en rond het dorp verdienen een plek
in De Randwijker.
Tone of voice
De Randwijker moppert niet. De toon is enthousiast, stimulerend, oprecht, nieuwsgierig, maar vooral: betrokken.
Verschijningsvorm
• -Website www.Randwijker.nl voor actueel nieuws en achtergronden.
• Site waarop ook de Dorpsagenda staat: alles wat plaatsvindt in De Haar en andere plekken van Randwijk.
Berichten worden aangekeild op Facebook om verkeer te genereren.
• Naast de actuele nieuwsberichten zijn er ook vaste pagina’s met bijzondere content die de samenhang in het
dorp ondersteunen.
• Randwijkse organisaties worden uitgenodigd een eigen pagina in te richten op www.randwijker.nl
• -Facebookpagina, voor actueel nieuws, werving, sfeerverslagjes, oproepjes, aankeilen langere artikelen en
berichten van de website. In grote lijnen worden hier berichten geplaatst die niet lang hoeven te worden
bewaard.
• -Papieren Randwijker, voor gevoel van verbinding, dorpsplein. Eens per kwartaal, wordt huis aan huis
verspreid. Inhoud, vormgeving en verspreiding worden vanuit de redactie aangestuurd. Bewust worden
dorpsgenoten betrokken bij elke productiefase. De papieren Randwijker wordt met name goed gewaardeerd
door de dorpsgenoten die geen of nauwelijks gebruik maken van internet.
• -Extra uitgaven, mits financieel dekkend te produceren.
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