
 

Redactiestatuut website Letteren 010 
 

 
 
1. Algemeen 

a. Vereniging Verzamelde Werken (VW) is uitgever van Letteren 010; daaronder valt de 
website Letteren 010 (www.letteren010.nl) en de daartoe behorende social media, zoals 
een Facebookpagina. 

b. Letteren 010 richt zich op iedereen die geïnteresseerd is in de Rotterdamse letteren. 
c. Letteren 010 heeft ten doel het bieden van informatie over literaire activiteiten, initiatieven 

en ontwikkelingen in de Rotterdamse letterensector en daarmee de zichtbaarheid van de 
Rotterdamse letteren te vergroten. 

d. De doelstellingen van Letteren 010 worden nagestreefd door toepassing van 
journalistieke en literaire werkvormen als: nieuwsberichten, recensies, columns, 
gedichten, quotes en bijdragen voor de letterenagenda. De onderwerpkeuze is 
gevarieerd, het taalgebruik bondig en helder, en de vormgeving aantrekkelijk. De 
redactionele onafhankelijkheid van de redactie is hierbij gewaarborgd. 

e. De voorkeur gaat uit naar onderwerpen die een zo groot mogelijk deel van de onder b. 
genoemde doelgroep interesseren. Daarnaast kan Letteren 010 bijdragen bevatten voor 
een beperkte doelgroep. 

f. Er wordt gestreefd naar een evenwichtig en veelzijdig aanbod. 
g. Het bestuur van VW kan aanspraak maken op plaatsruimte op de website Letteren 010 

voor mededelingen aan leden. Dit gebeurt op de speciale webpagina voor VW op de 
website Letteren 010. 

 
2. Vervaardiging 

a. De uitvoeringsverantwoordelijkheid berust, binnen het beschikbare budget en de 
redactionele uitgangspunten voor Letteren 010, bij de webredactie. De webredactie 
verricht deze taak, met inachtneming van de door de redactieraad (zie 3.) gegeven korte- 
en langetermijnadviezen en het gestelde onder 1.c t/m 1.g. De webredactie woont de 
vergaderingen van de redactieraad bij en heeft daarin een adviserende stem. 

b. De webredactie wordt aangesteld door het bestuur van VW en bestaat zo mogelijk uit 
deelnemers aan het RLO. 

c. De webredactie is verantwoordelijk voor de inhoud van de website Letteren 010 en de 
plaatsing van bijdragen door externe auteurs. De naar voren gebrachte opvattingen zijn 
niet noodzakelijkerwijs die van de redactie en/of die van de uitgever. 

d. De webredactie stelt ten behoeve van Letteren 010 jaarlijks een begroting op die, na 
overleg met de redactieraad, ter vaststelling wordt voorgelegd aan het bestuur van VW. 

 
3. Redactieraad 

a. De webredactie kan zich door een redactieraad laten adviseren over het korte- en 
langetermijnbeleid van Letteren 010, als het gaat om de globale inhoud van de website. 
De raad overlegt minimaal één keer per jaar. 

b. De redactieraad kan desgewenst eens per drie jaar een beleidsnotitie vaststellen waarin 
de voornemens en plannen voor een periode van maximaal drie jaar zijn vervat. 

c. Jaarlijks evalueert de redactieraad, in aanwezigheid van een lid (of meerdere leden) van 
het bestuur van VW, de inhoud van de website Letteren 010. 

d. De redactieraadleden vormen een afspiegeling van de doelgroep, nemen deel aan het 
Rotterdams Letterenoverleg (RLO), en worden voor een periode van twee jaar benoemd 
door het bestuur van VW. 

e. Het lidmaatschap van een lid van de redactieraad eindigt na twee jaar en kan steeds 
verlengd worden voor een periode van twee jaar. 

f. Behalve in het geval dat een lid van de redactieraad na zijn periodiek aftreden niet wordt 
herbenoemd, houdt zijn lidmaatschap op: 

- bij zijn overlijden; 
- door zijn vrijwillig aftreden. 

 
4. Klachten en beroep 

Klachten van lezers over de inhoud van Letteren 010, of over andere zaken verband 
houdend met Letteren 010, worden in eerste instantie behandeld door de webredactie en 
– indien nodig – door de redactieraad. 

 


