Activiteit maken van het Clubblad De Steenloper
Nummer 4-2021
Inleiding: Het clubblad sinds de oprichting van de vereniging in 1982 genaamd “De Steenloper”, verschijnt vier
maal per jaar rond het wisselen der seizoenen, zijnde een voorjaars- zomer- herfst- en winternummer. De leden
ontvangen het blad fysiek of digitaal in PDF formaat. De naam van het blad komt van de eerste voorzitter van de
vereniging Jack van Velsen die -omdat van de wereldbevolking aan steenlopers 11% aan de Helderse zeedijkwas
te vinden- de naam Steenloper voorstelde.
Informatie in het blad zelf op blz. 3 t.b.v. de leden: ‘De Steenloper’ is het verenigingsblad van VWG Den
Helder e.o. en is geregistreerd onder Koninklijke bibliotheek nummer ISSN 1568-9832. Het verschijnt 4 x per jaar
en wordt gratis toegezonden aan de leden.
Inleverdata kopij voor de Steenloper Voor het lentenummer t/m 1 maart, het zomernummer t/m 1 juni, het
herfstnummer t/m 1 september en het winternummer t/m 1 december. Kopij aanleveren bij Henk Post via henkpost@ziggo.nl of op USB-stick. Lever de tekst in Word en foto’s en tekeningen als apart .jpg-bestand aan. Auteurs
dragen de verantwoording voor de inhoud van hun bijdragen. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen
zonder inbreuk op de strekking van het artikel aan te passen, in te korten of niet te plaatsen.
Redactie: Het blad wordt gemaakt door de redactie bestaande uit minimaal twee leden met kennis van Word, .pdf,
foto(s) op .jpg bewerken, E-mail, Wetransfer en alg. kennis PC gebruik. Kopij voor het blad wordt door de eerste
redacteur verzameld, voorbewerkt en in Word opgemaakt. Voor het naar de drukker gaat zorgt een de tweede
redacteur voor de fine tuning. Het blad kent 24 bladzijden waarvan de bladzijden 1, 2, 11, 12, 13, 14, 23 en 24 in
kleur en de overige bladzijden in zwart/wit en heeft een aantal vaste terugkerende pagina’s, nl. pagina 1
(voorpagina), pagina 3 (colofon), pagina 4 (de werkgroepen), pagina 23 (jaarprogramma) en de achterpagina 24
(kaart werkgebied). Indien de 24 bladzijden gereed zijn wordt bekeken welke bladzijden in kleur worden
uitgevoerd. De bladzijden krijgen een definitieve naam, bijv. Pag. 11, vrijwilliger in beeld, 1 blz.
gereed kleur.docx. Alle 24 bladzijden worden omgezet in .pdf en naar de drukker verzonden via
WeTransfer.
Drukker: Bladnl.nl, die maandelijks een bedrag van ca. €60 int van de VWG betaalrekening en
hiervoor 150 exemplaren per uitgave levert aan de ledenadministratie en via een zg. plugin op de website
https://www.vogelnieuwsnoordkop.nl/ een bladerbare uitgave van het blad geheel in kleur plaatst.
Bezorging: De ledenadministratie tevens bestuurslid regelt de toezending aan de leden en aan derden zoals andere
vogelwerkgroepen, media en bevriende organisaties. Er is een groep bezorgers die het clubblad bij de leden
bezorgd, om hiermee bezorging via de post en dus porto kosten zoveel mogelijk te besparen. Bezorgers/sters
zorgen zelf voor vervanging indien zij wensen te stoppen. Lukt dit niet dan zorgt de ledenadministratie voor een
vervanger/ster.
Archief: Het bewaren en het opslaan van het clubblad fysiek en digitaal berust bij een van de bestuursleden.
Verantwoording naar de leden: Op de jaarlijkse Algemene ledenvergadering wordt de werkgroep De Steenloper
aan de hand van de hieronder staande kolom met de leden besproken.
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WG ‘De Steenloper’, Redacteur, Henk Post, ondersteuning van F. van Vliet. A. van Herwijnen (Verdelen en
verzending en adresstickers op ‘de Steenloper’). G. Smit rondbrengen van ‘de Steenlopers’ in Oud Den
Helder, J. van de Wal (rondbrengen Nieuw Den Helder west), A. Smit-Zijm (rondbrengen Huisduinen), W.
Sinke (rondbrengen binnen de Linie west), J. van de Wal en T. Dijkstra (rondbrengen Nieuw Den Helder
Oost), T. de Boer (rondbrengen Julianadorp zuid en west), H. Post (rondbrengen Julianadorp oude kern en
binnen Breewijd), R. Plomp (rondbrengen binnen de Linie oost & de Geleerdenbuurt) en H.Riemers & R
Kooijman-Moelker (rondbrengen de Schooten).

Vastgesteld door het bestuur op maandag 25 mei 2020 ter opname in het huishoudelijk reglement.

