RICHTLIJNEN SAMENSTELLEN “DE STINS”
1. INLEIDING
Binnen de wijkvereniging en de redactie van De Stins komen regelmatig vragen naar boven
over richtlijnen bij het plaatsen van kopij. Soms zijn inzenders van kopij teleurgesteld in het
werk van de redactie. Om dit voor te zijn en duidelijkheid te verschaffen is dit document
opgemaakt. Versie 3 (januari 2014)
Als eerste de definitie van De Stins. Wat wordt wel geplaatst, wat niet. Daarnaast enkele
richtlijnen voor artikelen voor de website van De Stins. Welk aandeel moet gevuld zijn met
advertenties en hoe gaan we om met werkgroepen die hun sponsors willen bedanken. Voor
welke zaken is er ruimte op het kaft?
2. DEFINITIE
Door helder te stellen waar De Stins voor staat, wordt een kapstok verkregen voor de richtlijnen.
De Stins is het wijkblad voor Westenholte, Voorst en Frankhuis.
Uitgegeven, beheerd en betaald door wijkvereniging WVF.
De Stins heeft als doel de lezers op de hoogte te houden van nieuws uit de wijkvereniging
en indien er tekstruimte over is ook ander nieuws uit het verspreidingsgebied.
3. TEKST-ARTIKELEN IN DE STINS
3.1. Welke artikelen worden geplaatst?
Artikelen van de wijkvereniging, werkgroepen en artikelen uit Westenholte.
Daarnaast artikelen van verenigingen zie hieronder.
Niet geplaatst worden: politiek getinte artikelen, commerciële artikelen en reclame als
redactioneel stuk (zie verder 4.5).
3.2. Volgorde van plaatsen
(zowel in urgentie als meestal de fysieke volgorde in De Stins)
1 Opmerkingen van de redactie en/of tekst van de voorzitter
2 Artikelen wijkvereniging
3 Artikelen wijkvereniging werkgroepen
4 Artikelen, aangedragen door de gemeente Zwolle (voor zover ons gebied betreffend)
5 Artikelen verenigingen uit Westenholte
6 Artikelen uit Westenholte / column van een Westenholtenaar / adverteerder (zie 4.5)
7 Mocht er dan nog ruimte over zijn, dan kan ervoor gekozen worden om ook artikelen
elders uit Zwolle te plaatsen. Dit met de achterliggende gedachte dat een lege pagina
minder aantrekkelijk is dan ander nieuws.
3.3. Anonieme artikelen
Anonieme artikelen worden niet geplaatst. De naam van de auteur of van de
vereniging/werkgroep wordt geplaatst onder het artikel voor zover dit niet zichtbaar is in
de titelbalk/logo van het artikel.
3.4. Artikelen van verenigingen
In De Stins worden artikelen van verschillende verenigingen uit Westenholte geplaatst.
Artikelen van verenigingen worden alleen geplaatst als er ruimte is in De Stins met
inachtneming van artikel 3.2 Volgorde van plaatsen.

3.5. Aanleveren kopij
De deadline van de eerstvolgende Stins staat in De Stins vermeld. Op de website staat
een jaaroverzicht van belangrijke deadlines rond De Stins.
Kopij, aangeleverd ná de deadline, kan alleen geplaatst worden als dat tevoren is
overlegd met de redactie én de daaraan verbonden afspraak (tijdlimiet) nagekomen is.
Mailen kan uitsluitend naar stins@wijkverenigingwvf.nl , niet naar individuele
redactieleden (dit in verband met vakanties etc. van individuele redactieleden).
Artikelen worden bij voorkeur in Word of platte tekst aangeleverd. Andere manieren
kunnen tot niet-plaatsen leiden. De redactie verwijdert de opmaak, het heeft dus geen
zin om mooie lettertypes, watermerken of andere gadgets (bv WordArt) toe te passen.
Foto's (in jpg) niet in Word verwerken maar als aparte bijlage sturen.
Bij ontvangst van kopij (mail) wordt een automatische ontvangstbevestiging verstuurd
indien de zender van de e-mail deze functie heeft aanstaan.
Hierin wordt vermeld dat de kopij is ontvangen en dat het afhangt van de ruimte in De
Stins of het artikel wordt geplaatst.
3.6. Aanpassen kopij
De redactie behoudt zich het recht voor taalfouten te verbeteren, tekst in te korten en
artikelen te weigeren.
Als een artikel niet wordt geplaatst wordt dit per mail gecommuniceerd.
Tekstuele wijzigingen, doorgevoerd door de redactie, worden niet gecommuniceerd.
Ook wordt er niet over deze aanpassingen achteraf gediscussieerd.
3.7. Artikelen op de website
Op www.wijkverenigingwvf.nl wordt De Stins ook digitaal aangeboden.
Echter niet doorzoekbaar op artikel-niveau, iedere Stins is een apart pdf-bestand.
Deze digitale Stins is vooral voor mensen buiten het verspreidingsgebied (bv donateurs
en adverteerders) van belang, zij ontvangen geen papieren Stins.
4. ADVERTENTIES
4.1. Bepaling aandeel advertentieruimte
Een deel van de kosten van het maken van De Stins worden door advertentie
inkomsten vergoed. De Stins moet uit meer redactionele pagina's bestaan dan uit
advertentiepagina's. In De Stins worden maximaal 10 pagina's advertenties opgenomen.
Hiernaast wordt maximaal 1 pagina gevuld met incidentele advertenties (bv.
bedankadvertenties jeugdland). Gestreefd wordt naar minimaal 9 pagina's advertenties,
maximaal om de pagina een advertentie. Advertentieformaten: ¼ , ½ of een hele
pagina. Tarieven zijn via het redactie-mailadres op te vragen.
4.2. Adverteerders
– Adverteerders hoeven niet per se een band met de wijk te hebben.
– Adverteerders van het Petuniaplein hebben geen privileges boven andere
adverteerders.
4.3. Werkgroepen
Werkgroepen kunnen hun sponsors met advertenties bedanken in De Stins. Hiervoor
kan advertentieruimte gehuurd worden conform de algemene voorwaarden voor
advertenties. Om verwarring te voorkomen moet de naam van de werkgroep in het
artikel worden vermeld.

4.4. Deadline inleveren advertenties
De deadline voor adverteerders ligt 1 week voor de deadline van artikelen. Dit in
verband met opmaak van de advertentie.
4.5. Redactioneel stuk adverteerders
Het is voor vaste adverteerders mogelijk om eens per jaar gratis een redactioneel artikel
in De Stins te plaatsen. Het gaat hierbij om algemeen nieuws van de adverteerder
(bijvoorbeeld een jubileum, verbouwing, uitbreiding, tijdelijke stop van de
werkzaamheden, verandering van openingstijden).
Productinformatie en reclame-uitingen worden niet opgenomen in een redactioneel
artikel; hiervoor heeft de adverteerder de ruimte in de advertentie.
Deze redactionele artikelen worden alleen geplaatst als er voldoende ruimte voor is.
4.6. Kleine (commerciële) initiatieven
Beginnende ondernemers of particulieren die aandacht willen vragen voor hun initiatief
kunnen gratis een vermelding krijgen in de rubriek “kleine initiatieven”.
De vermelding bestaat uit naam, omschrijving en contactmogelijkheid.
Nieuw aangemelde initiatieven worden de eerste keer zeker geplaatst.
Er worden in iedere Stins vier initiatieven getoond, iedere maand andere (roulatie).
Indien de redactie verneemt dat het initiatief afgelopen is wordt de regel uit het gratis
roulatiesysteem verwijderd.
Een beginnende kleine ondernemer kan natuurlijk ook een advertentie éénmalig laten
plaatsen tegen het geldende tarief en die advertentieruimte met tekst vullen.
4.7. Advertenties op de website
Op de website worden geen advertenties geplaatst in verband met de leesbaarheid van
de website. Wel kunnen adverteerders uit Westenholte-Voorst-Frankhuis gratis een link
doorgeven naar hun website. Deze wordt dan op de pagina 'linken' toegevoegd als
tekstregel (geen logo's etc.).
Alleen incidenteel en tijdelijk (sponsoracties bv) kunnen bedrijfs-logo's geplaatst worden.
Kleine initiatieven (zie 4.6) worden op de website opgenomen bij “linken” (alleen indien
mail of webadres een contactmogelijkheid is). Daar staan ze tot de initiatiefnemer vraagt
ze te verwijderen (of anderszins de redactie merkt dat de link niet meer relevant is).
5. OMSLAG
Vanaf 2005 bestaat de voorkant uit het logo van de wijkvereniging en van De Stins. Hieronder
wordt de maand van uitgave gezet.
In het middengedeelte van de omslag is er ruimte voor foto's, tekeningen of een gedicht. Nieuw
of oud. Getracht wordt om de vulling van dit gedeelte zo divers mogelijk te maken.
Inwoners van Westenholte, Voorst en Frankhuis kunnen zelf een bijdrage insturen. Dit kan bij
voorkeur per mail. Wel wordt er van de inzender gevraagd om duidelijk te vermelden wat de
inzending voorstelt en wordt de naam van de inzender vermeld in De Stins. Anonieme
inzendingen worden niet geplaatst, evenals kwetsende of beledigende inzendingen.
Linksonder is er plaats voor de belangrijkste zaken in De Stins.
Rechtsonder een afbeelding van het kasteel.
Op de binnenzijde van het voorblad staat het colofon.
De rest van de ruimte op de binnenzijde en achterzijde van de omslag wordt gevuld met
advertenties.

