Reglement
Werkgroep “De Schakel”
Definitie
De Schakel is het communicatieorgaan ten behoeve van de ouderen
van de Centrale van Ouderenverenigingen Venray.
Artikel 1
Doelstellingen
Met de Schakel worden de volgende doelstellingen nagestreefd:
1.1 Het verspreiden van gerichte informatie en voorlichting van,
voor en over ouderen in de gemeente Venray, inclusief eventuele
commentaren.
1.2 Het bevorderen van de interne communicatie tussen en met
ouderen en ouderenorganisaties uit de gemeente Venray.
1.3 Het bevorderen van externe communicatie over het ouderenbeleid
zoals dat door de Centrale van Ouderenverenigingen in Venray
wordt nagestreefd.
1.4 Het bevorderen van een positieve beeldvorming over ouderen en
ouderenorganisaties.
1.5 Het realiseren van een laagdrempelig blad voor de ouderen in de
gemeente Venray.
Artikel 2
Doelgroep
De Schakel is met vorm, inhoud en verspreiding gericht op:
2.1 De ouderen in de gemeente Venray.
2.2 De ouderenorganisaties in de gemeente Venray.
2.3 De instellingen voor ouderen en ouderenzorg.
2.4 Het
gemeentebestuur,
de
lokale
politieke
partijen,
raadscommissies en de ambtelijke instanties.

de

Artikel 3
Formule
3.1 De Schakel biedt, binnen het kader van dit statuut, ruimte voor
maatschappelijke
culturelegodsdienstigeen
geestelijke
stromingen in het verspreidingsgebied.
3.2 De Schakel is een periodiek verschijnend blad waarin relevante
informatie en meningen van, voor en over ouderen worden
uitgewisseld.
3.3 De Schakel informeert over ontwikkelingen, meningen en
gebeurtenissen die voor de communicatie met interne en externe
relaties van belang zijn.
3.4 De Schakel is, binnen het kader van budgettaire mogelijkheden,
aantrekkelijk en interessant door de redactionele inhoud,
vormgeving en presentatie.
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3.5

3.6

3.7
3.8

De Schakel informeert over het doen en laten van de Centrale,
de Seniorenraad, de Commissies van de Centrale, de aangesloten
verenigingen en van het Gehandicaptenplatform, waarmee wordt
samengewerkt.
De redactionele bijdragen zijn informatief, opiniërend en
commentariërend met betrekking tot politieke-, sociale-,
culturele- en economische ontwikkelingen die voor ouderen van
belang zijn.
Het accent van de Schakel ligt op het verstrekken van
informatie en het geven van voorlichting aan de doelgroep.
Door middel van rubrieken, artikelen en interviews wordt
aandacht besteed aan zaken als:
beleidsaangelegenheden van het ouderenwerk;
activiteiten voor ouderen;
doorgeleiden van informatie die van belang is voor
ouderen;
informatie over gemeentelijk beleid met betrekking tot
ouderen;
reacties van lezers.

Artikel 4
Commercie
Na goedkeuring door de Seniorenraad kan er ruimte gemaakt
worden
voor
sponsors
of
commerciële
instellingen.
De
Seniorenraad bepaalt of hiervoor een vergoeding gevraagd zal
worden.
Artikel 5
Werkwijze
5.1 De redactie doet haar werk zelfstandig, binnen het kader van
dit statuut en het jaarlijks door de Centrale vast te stellen
budget.
5.2 De
redactie
is,
binnen
het
kader
van
dit
reglement,
onafhankelijk, artikelen echter die het functioneren van de
Seniorenraad schaden dan wel kunnen schaden zullen
niet
geplaatst worden.
5.3 De redactie komt tot stand op grond van actieve werving van
Seniorenraad, redactie en spontane aanmelding, waarbij de
beoogde kwaliteiten als uitgangspunt gelden.
5.4 De redactie bestaat uit minimaal 5 en maximaal 9 personen. De
leden worden benoemd door de Seniorenraad.
5.5 De redactie maakt, als werkgroep, deel uit van de Commissie
Public Relations.
5.6 De voorzitter van de werkgroep is tevens hoofdredacteur.
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5.7

De redactie hanteert de gebruikelijke redactionele grondregels
van correct en zorgvuldig handelen. Inhoudelijke wijzigingen
en/of inkortingen vinden zo mogelijk plaats in overleg met de
schrijver(s). Als dit overleg niet tot overeenstemming leidt
heeft de redactie het recht de bijdrage(n) niet op te nemen in
De Schakel.

Artikel 6
Verspreiding
De Schakel wordt onder de georganiseerde ouderen verspreid in
overleg met de besturen van de bij de Centrale aangesloten
verenigingen alsmede aan geabonneerden.
Artikel 7
Toepassing reglement
7.1 Tevens is het Algemeen reglement voor commissies / werkgroepen
van toepassing op de werkgroep “De Schakel”.
7.2 Bij conflicten preveleert het Algemeen reglement commissies /
werkgroepen.
Artikel 8
Slotbepaling
8.1 Met dit reglement vervalt de eerdere versie Statuut.
8.2 Het in artikel 24.2 van de statuten gestelde is eveneens op dit
reglement van toepassing.
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