
Redactiestatuut KBO-Haaren , november 2021 

Het statuut is gebaseerd op de Communicatiestrategie van het Bestuur en wordt jaarlijks  
geëvalueerd.  

A. De uitgangspunten 

A1  Bestuur, activiteitencommissie, clubs en dienstverleners worden geacht transparant te 

communiceren met de leden over alle actuele zaken die van belang zijn voor onze leden.  

Dit met inachtneming van het doel van KBO-Haaren nl.: 
”het behartigen van de belangen van de ouderen in het algemeen en die van zijn leden in het 
bijzonder, in de meest ruime zin van het woord. En doet dit door belangenbehartiging, 
individuele hulp en het ontmoeten, samen deelnemen aan ontspanning en deelname aan 
culturele zingevingsactiviteiten”.  
Ook toegang tot individuele hulp en ondersteuning maakt deel uit van deze doelstellingen. 

Externe commerciële, politieke en maatschappijkritische artikelen vallen buiten dit kader.  

Elk stuk kopij dat aan de redactiecommissie ter publicatie wordt aangeboden wordt getoetst 
op relevantie voor onze doelgroep en beoordeeld op passend in de doelstelling van KBO-

Haaren.  
Vrije nieuwsgaring zal kunnen worden aangewend om de doelstellingen van KBO-Haaren te 

ondersteunen en de veiligheid, gezondheid en het geestelijk welzijn van onze leden te 

bevorderen. 
De redactie behoud zich het recht voor alle aangeboden artikelen te redigeren.  
In geval van belangrijke wijzigingen wordt contact opgenomen met de auteur. 

A2 Van alle vergaderingen en activiteiten dienen, indien relevant en met nieuwswaarde voor 

           de leden, korte verslagen te worden geplaatst. 
 

A3 Actuele maar ook van belang zijnde vaste informatie staat continue ter beschikking van de 
leden. 

A4 Er wordt voor gezorgd dat alle leden op tijd  worden geïnformeerd over, voor hen, belangrijke 
informatie. 

A5 Van digitale mogelijkheden wordt gebruik gemaakt om processen efficiënt te kunnen laten 

verlopen. (aan/afmelding leden, aanmelding en betaling voor activiteiten, contact opnemen 
met secties en activiteiten, digitale archivering, intranet voor communicatie tussen 
bestuursleden en andere groepen etc.) 

"Minder-digitaal vaardige" leden 

We gaan er van uit dat een aantal van onze leden beperkt, niet of niet-meer gebruik kunnen 

maken van digitale mogelijkheden. 

•     Naar "minder-digitaal vaardige leden" wordt, alles wat belangrijk is, op papier 
gecommuniceerd en zullen we de belemmeringen niet accepteren. (voorbeeld: 

Wanneer we de mogelijkheid creëren om toegang tot activiteiten via de website 

mogelijk te maken zullen we mondelinge, telefonische en schriftelijke aanmelding 
gelijkwaardig behandelen) 

B. De Website (www.kbo-haaren.nl ) 

Digitale informatie en communicatie is de basis van ons handelen. De website is het middel waarop 
alle informatie wordt vastgelegd. Alle papieren informatie wordt ontleend aan de website. De website 

heeft de volgende rubrieken/functies: 

• Homepage met het laatste nieuws 

• Lidmaatschap (alles over lid worden /mutaties etc.) 

• Contact (secretariaat en redactiecommissie) 

• De Kraant(laatste 5 edities) 

• Activiteiten (Act. Commissie/Clubs, contactpersonen, Act.kalender, beschrijving per 
activiteit) 

• Dienstverlening (soorten, beschrijving per soort /contactpersonen) 

• Kortingsacties (Ondernemers die aantrekkelijke kortingen geven) 

http://www.kbo-haaren.nl/


• Bestuur(Organigram, aandachtspunten, ALV,statuten, huishoudelijk reglement etc.) 

• Ondersteuning ( lijst met diverse diensten en de vrijwilligers) 

• Fotoalbum (foto’s van activiteiten en fotoclub exposities) 

 

 
De website  wordt continue actueel gehouden. Het archief voor de Kraant en foto’s wordt opgeslagen 

op One Drive van het Intranet. Het beheer van de website (technisch) wordt door een webmaster 
verzorgd.  

Het gebruik van E-mail als communicatiemiddel van belangrijke mededelingen naar groepen of 
individuele leden is standaard en leden die geen E-mail hebben worden via andere middelen benaderd. 

 

C. De Kraant 
Wekelijks worden er maximaal 5 A5 pagina’s in het Haarens Klokje gepubliceerd met het meest 

recente nieuws en aankondigingen voor activiteiten. 
Vast onderdeel is de activiteiten pagina met een opsomming van de activiteiten voor de komende 14 

dagen en een overzicht van de dienstverlening en contactpersonen. Aparte “spelregels” voor het 

publiceren in Kraant en op de website zijn opgesteld.(doorlooptijd / grootte van artikelen, lettertype 
etc.) 

 
D. HaarenEen 

Op het platform HaarenEEN worden met een directe koppeling onze publicaties op de website van 

KBO-Haaren geplaatst met als doel een breder publiek te bereiken, onze activiteiten onder de 
aandacht te brengen en publiek te verleiden naar de website van KBO-Haaren te komen.  

De redactiecommissie neemt hiervoor ook de verantwoordelijkheid. Bedacht dient te worden dat 
alleen de inwoners van het dorp Haaren die zich bij HaarenEEN aanmelden bereikt worden. 

 
E. Jaarlijkse evaluatie 

Jaarlijks wordt de communicatie en de werkwijze van de redactie geëvalueerd in een gesprek met de 
daarvoor aangewezen bestuurder. Ook de webmaster is aanwezig bij deze evaluatie. 
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