Richtlijnen krantenberichten AV DEM namens de WCPR
De volgende richtlijnen zijn van toepassing op alle nieuwsberichten van AV DEM die wekelijks
doorgestuurd worden naar kranten binnen en buiten de regio. Hierbij valt te denken aan berichten
over de junioren, senioren, masters en pupillen.
Deze richtlijnen zijn opgesteld met als achterliggende gedachte de wens van de WCPR en het bestuur
om via diverse media een representatief beeld van de vereniging te schetsen naar de buitenwereld.
Daarnaast proberen wij ieders belangen zoveel mogelijk te behartigen via deze richtlijnen.
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Berichten die bedoeld zijn voor de krant, dienen met een passende foto doorgestuurd te
worden. Deze foto dient een minimale bestadsgrootte van 1 MB te hebben.
De redactie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de ingestuurde
inhoud van de berichten en bepaalt welke foto er wordt ingestuurd.
Bij een enkel bericht met foto wordt het bericht onverkort doorgestuurd
Bij meerdere berichten streeft DEM naar één samengesteld bericht met een evenwichtige
verdeling van de nieuwswaardes, dit betekent dat bij 2 berichten de inhoud van de
samenstelling 50/50 is, bij 3 berichten is de verdeling 33/33/33 etc etc.
Ook bij de foto’s streeft DEM naar een evenwichtige verdeling, door van ieder deelbericht
een foto door te sturen naar de kranten. Dan kunnen kranten zelf een foto kiezen. Wanneer
na verloop van tijd blijkt dat door de pers steeds voor dezelfde doelgroep gekozen wordt
sturen we vanaf dan steeds een enkele foto in, waarbij we de categorieen afwisselen.
Berichten die aan DEM geaffilieerd zijn, maar die niet direct betrekking hebben op de
groepen, zoals berichten over de Marquetteloop, DCD-loop, Start-to-Run en andere
‘buitenactiviteiten’, zijn vrijgesteld van deze indeling en worden op eigen verantwoording
door derden doorgestuurd. De redactie van AV DEM draagt geen verantwoording over de
inhoud en foto’s van deze berichten.
De eindredacteur dient een evenwichtig bericht te compileren van al het nieuws dat via de
redactie-mailbox binnen komt. (bijvoorbeeld ook content met betrekking tot de G-atleten,
cross-competitie en D-junioren)
Bij de uiteindelijke versturing naar de kranten, dient de redactie altijd in een CC gekoppeld te
worden. Daarnaast dienen ook alle oorspronkelijke leveranciers van inhoud in een CC
gekoppeld te worden, op deze manier hebben zij ook inzicht in het eindproduct.
Henk Martens ontvangt een cc van de ingestuurde stukken aan kranten.
Indien blijkt dat er niet overeenkomstig de richtlijnen artikelen worden ingezonden naar de
kranten, spreekt de WCPR de betreffende eindredacteur hierop aan.
Bij onenigheid over het eindproduct behoudt de WCPR zich het recht voor om de
uiteindelijke beslissing over het artikel te nemen.

Berichten worden doorgestuurd naar de volgende kranten:
Dagblad Kennemerland
De Kennemer
De Beverwijker en de Heemskerkse Courant

