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1

DOELSTELLING

De Protestantse Gemeente Almelo wil haar leden, en allen die in de kerk geïnteresseerd zijn,
optimaal informeren over de talrijke mogelijkheden die de kerk biedt. Voor het delen van deze
informatie wordt o.a. gebruik gemaakt van een eigen website.
Uitgangspunt daarbij is dat de Protestantse Gemeente Almelo (verder PGA) zich via de centrale
website profileert als één gemeente, waarvan vijf wijkgemeenten deel uit maken.
De PGA exploiteert hiervoor de centrale website:
 www.pga-almelo.nl
Daarnaast hebben alle wijkgemeenten een eigen website:
 www.pga-deontmoeting.nl (de Ontmoeting)
 www.pga-grotekerk.nl (de Grote Kerk)
 www.pga-noach.nl (NOACH)
 www.pga-pniel.nl (Pniël)
 www.debleekalmelo.nl (de Bleek)
De bepalingen over de financiën in dit reglement zijn niet van toepassing op de website van de
wijkgemeente de Bleek.
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GRONDBEGINSEL

Op de websites van de PGA en haar wijkgemeenten zijn vele soorten gegevens te onderscheiden:




Algemene gegevens van de PGA.
Bijdragen van diverse groepen en organen van de PGA of groepen en organen die
raakvlakken hebben met de PGA.
Verslagen van gebeurtenissen; lange termijn roosters, bijeenkomsten, personen en actuele
zaken.

Al deze gegevens
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mogen niet in strijd zijn met de algemene goede smaak/zeden/openbare orde,
mogen niet kwetsend zijn voor bepaalde personen of groepen,
zijn voor het algemeen nut van de kerkelijke gemeente, specifieke groepen daarbinnen of
voor geïnteresseerden in de PGA.

ALGEMENE GEGEVENS OP DE WEBSITE

Op de Centrale Website wordt de volgende informatie opgenomen:
 Centraal (Bestuur en Organisatie)
 Wijkgemeenten en hun predikanten/kerkelijk werkers
 Kerkdiensten
 Jeugdwerk
 Activiteiten / Kringen
 Kerkblad AKN
 Berichten
 Pastoraat
 Diaconaat
 Kerkpagina (Gebouwen en Kerkelijke stand)
 Links
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Overlap van gegevens op de centrale website en de websites van de wijkgemeenten wordt zoveel
mogelijk voorkomen. Indien er geen voor “de lezer” duidelijke verwijzing mogelijk is naar een andere
locatie waar de gegevens zich bevinden is het mogelijk dat onderdelen zowel op de centrale website
als op de websites van de wijkgemeenten worden geplaatst.
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ORGANISATIE
1. De PGA heeft een Centrale Website Raad (CWR), die de Algemene Kerkenraad adviseert
over Internetbeleidszaken van de PGA en die namens de Algemene Kerkenraad een aantal
nader in dit reglement omschreven taken verricht. Over de instelling en opheffing van de
CWR en het opstellen van het Reglement voor de website beslist de Algemene Kerkenraad.
De CWR legt achteraf verantwoording af.
2. Over de hoofdlijnen van het Internetbeleid van de PGA beslist de Algemene Kerkenraad.
3. Over wezenlijke uitbreidingen of inkrimpingen van de centrale website en de in dit document
genoemde websites van de wijkgemeenten (behalve de website van de Bleek), en
herzieningen van de structuur e.d. beslist de Centrale Website Raad.
4. Besluiten met betrekking tot informatietechnologische zaken worden zelfstandig genomen
door de Centrale Website Raad.
5. Binnen de Centrale Website Raad functioneren een of meerdere webredacteuren, content
beheerders en webmasters. De rollen kunnen door eenzelfde persoon uitgevoerd worden.
6. Rollen centraal:
o De webredacteur schrijft en publiceert informatie voor de centrale website.
o De content beheerder zet aangeleverde informatie om naar informatie die geschikt is
voor plaatsing op de site. Hij/zij plaatst de informatie op de centrale website. De
content beheerder bewaakt de inhoudelijke kwaliteit en de samenhang van de
centrale website.
o De webmaster beheert de website op technisch gebied en heeft daarover ook contact
met de leverancier van het CMS1.
7. De Centrale Website Raad onderhoudt de contacten met de webmasters van de websites
van de Wijkgemeenten. De wijken zijn zelf verantwoordelijk voor de rolverdeling binnen de
wijk en de inhoud van de wijkwebsite met de volgende randvoorwaarden:
o Er wordt een webmaster aangesteld die tevens aanspreekpunt is voor de CWR;
o Uitbreiding van functionaliteit zoals beschreven onder punt 3 valt onder
verantwoordelijkheid van de CWR;
o Technische zaken, zoals vragen over en problemen met de werking van het
beheerprogramma, worden afgestemd met de webmaster van de CWR. In overleg
wordt bepaald wie in voorkomende gevallen contact op neemt met de leverancier.
Terugkoppeling over en weer is verplicht;
o De inhoud en het beheer van de wijkwebsites valt onder verantwoordelijkheid van de
afzonderlijke wijkkerkenraden.
o De wijken kunnen zelf autorisaties uitdelen om (delen van) de wijksite te (laten)
beheren.
8. De Centrale Website Raad kan een lid van de Protestantse Gemeente Almelo machtigen om
een specifieke taak op de centrale website uit te voeren maar blijft te allen tijde
verantwoordelijk.
9. De Centrale Website Raad rapporteert jaarlijks over de ontwikkelingen m.b.t. de genoemde
websites aan de Algemene Kerkenraad.
10. De leden van de CWR worden benoemd door de AK.

1

CMS staat voor Content Managementsysteem, de technische invulling achter het websitebeheer. Het CMS
biedt de beheerder faciliteiten om op eenvoudige en eenduidige manier inhoud op de website te beheren. De
leverancier van de in dit document genoemde websites (met uitzondering van de Bleek-website is Human
Content Mediaproducties B.V.
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11. Het Reglement voor de Website van de Protestantse Gemeente Almelo wordt indien
noodzakelijk maar minimaal jaarlijks op de revisiedatum geactualiseerd. Het geactualiseerd
document wordt bevestigd door de Algemene Kerkenraad.
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PLAATSING
1. Publicaties voor de centrale website (voor zover niet gedelegeerd) dienen elektronisch
aangeleverd te worden bij de CWR.
2. Publicaties voor de websites van de wijkgemeenten dienen aangeleverd te worden bij de
webredacteuren van de wijkgemeenten. De wijken organiseren dit zelf.
3. De CWR kan omwille van de snelheid van pagina’s en de lay-out van de centrale website de
kwaliteit van illustraties / foto’s aanpassen.
4. Indien niet duidelijk is waar de gegevens geplaatst moeten worden (onder één van de
categorieën op de centrale website), zal de CWR een keuze maken.
5. De CWR heeft het recht om een inzending voor plaatsing te weigeren. Een weigering zal,
voorzien van reden, aan de inzender worden meegedeeld. De inzender kan een weigering
aanvechten bij de Algemene Kerkenraad van PGA. De Algemene Kerkenraad zal dan zo
spoedig mogelijk een uitspraak doen over de correctheid van de weigering tot plaatsen. De
uitspraak van de Algemene Kerkenraad is bindend.
6. Content die niet actueel is en waarvan geen actualisering te verwachten valt, wordt door de
CWR van de centrale website verwijderd.
7. De Centrale Website Raad onderhoudt een schema met betrekking tot de duur van plaatsing
van gegevens op de website. Het schema is opgebouwd op basis van content-categorieën.
8. De centrale website wordt in de regel (doch minimaal) wekelijks geactualiseerd.
9. Wanneer het websitebeheer door iemand anders wordt overgenomen, verzorgt de zittende
beheerder nauwkeurig en met gedetailleerde instructie aan zijn of haar opvolger de
overdracht van werkzaamheden aangaande de in dit document genoemde websites.
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FINANCIËN
1. Kosten van de genoemde websites komen voor rekening van het college van
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Almelo.
2. De kosten met betrekking tot de genoemde websites worden door de Centrale Website Raad
geadministreerd.
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