
Hallo vereniging/club of stichting, 

Wij zijn enorm Trots dat de eerste editie van ons dorpsblad Trots Sint Tunnis in het eerste weekend van april op 
de deurmat valt. Door vele vrijwilligers en ondersteuning vanuit de gemeente en de Dorpsraad is de realisatie 
nu mogelijk. Dit dorpsblad verschijnt maandelijks en is een mooie gelegenheid om de activiteiten van uw 
vereniging voor die maand aan te kondigen of promoten. 

Wij bieden uw vereniging de mogelijkheid een stuk te schrijven over bijv. een bijzondere gebeurtenis van de 
vereniging die maand, een speciale prestatie van één van uw leden, een kort verslag of aankondiging van een 
gast of een optreden. 

We willen géén uitslagen, werving van leden of gebeurtenissen die wekelijks terugkerend zijn publiceren. Het 
gaat vooral om de speciale momenten van uw vereniging/club of stichting van de afgelopen maand of de 
komende maand. Een bijpassende foto is altijd welkom maar zorg er wel voor dat deze AVG-proof is. 

Onderaan dit artikel worden voorwaarden genoemd waaraan het redactioneel artikel moet voldoen. 

Verder hebben we ook een activiteitenagenda. Daarin kunt u uw evenement of speciale gebeurtenissen in 
laten plaatsen bijv. toernooi, sponsorloop, optreden. Houd er rekening dat het blad op de 1e van de maand op 
de deurmat valt. Dus alle evenementen welke plaats vinden voor de eerste van die betreffende maand en al 
zijn geweest, worden niet in de activiteitenagenda geplaatst. 

Uiterlijk voor de 15e van de maand moet het artikel of vermelding van het evenement binnen zijn. 

We hopen dat we op uw bijdrage kunnen rekenen zodat we een mooi dorpsblad in elkaar kunnen zetten dat 
voor alle doelgroepen interessant is om te lezen. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons altijd bereiken via redactie@trotssinttunnis.nl 

  
Met vriendelijke groet,  

 

Redactie Trots Sint Tunnis  

 
 
 
Voorwaarden waaraan een artikel moet voldoen: 
1. Artikelen met onwelvoeglijke taal, bedreigingen, een beledigend karakter e.d. worden niet geplaatst. Wat 

als onwelvoeglijk, bedreigend of beledigend wordt opgevat is ter beoordeling van de redactie. 
2. Anonieme artikelen worden in principe niet geplaatst. 
3. De plaatsingsruimte in Trots Sint Tunnis is beperkt. Ingezonden artikelen mogen niet te lang zijn (maximaal 

200 woorden). De redactie behoudt zich het recht voor om stukken in te korten. 
4. Het is ter beoordeling aan de redactie of een artikel wel of niet geplaatst wordt. Bij het niet plaatsen van 

een artikel zal de redactie dit communiceren met de indiener. 
5. Een ingezonden brief (ook maximaal 200 woorden) kan als reactie op een artikel in Trots Sint Tunnis 

geschreven worden of naar aanleiding van iets dat in ons dorp plaatsvindt. 
6. Een artikel dient 2 weken voor verspreidingsdatum, dus vóór de 15e van de maand binnen te zijn. 
7. Een artikel mag geen commercieel karakter hebben. 
8. Er komt geen individuele herinnering voor het inleveren van kopij. 
9. Bij een artikel plaatsen we graag een foto. De vereniging is zelf AVG-technisch aansprakelijk voor 

aangeleverde foto’s. Trots Sint Tunnis gaat ervan uit dat diegenen op de foto toestemming verleend 
hebben voor plaatsing in het blad. 


