Taakomschrijving voor de stuurgroep “Website” van de PGHH

Doel
De kerkelijke gemeente onderhoudt drie relaties: er is de band met God, de onderlinge saamhorigheid
en de dienst aan de samenleving. Daarom is het nodig op de hoogte te zijn van wat er leeft binnen de
wijkgemeente, het geheel van de PGHH en haar omgeving. De website van de PGHH speelt daarin
een grote informerende rol. De stuurgroep website zorgt ervoor dat deze actueel blijft.

Verantwoordelijkheid
De stuurgroep website werkt onder directe verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad.

Randwoordwaarden
De AK heeft een aantal randvoorwaarden aan de nieuw te bouwen website gesteld:
1) de site moet aansluiten bij de landelijke stijl van de PKN (logo, kleuren enz)
2) de site moet alle informatie over de wijkgemeenten en het bovenwijkse gemeenteleven onder
1 paraplu aanbieden
3) de site moet een heldere, overzichtelijke structuur hebben
4) de site moet bijgehouden worden door meerdere vrijwilligers
5) de site moet professioneel gehost worden
6) de site moet ruimte bieden voor eigen accenten van wijkgemeenten en werkgroepen
7) de kosten van de site moeten binnen het budget blijven van ong. € 800/jaar incl BTW.
Met de punten 4) en 5) voorkomen we, dat de site wegvalt wanneer de eigenaar verhuist of
anderszins uitvalt.

Taakverdeling stuurgroep en vrijwilligers
De website wordt volledig door vrijwilligers opgezet en actueel gehouden.
De vrijwilligers in de zgn. stuurgroep zijn verantwoordelijk voor het opzetten van de website, het
inkopen van modules, de menustructuur, en het toekennen van autorisaties*. Ook zal de stuurgroep
een beperkt deel van de webpagina’s vullen.
Maar het zijn vooral de overige vrijwilligers die de website vullen met teksten, foto's, filmpjes enz. en
actueel houden. Sommige van deze vrijwilligers zullen met elkaar een werkgroepje vormen (bijv. de
vrijwilligers die samen de webpagina’s van een wijkgemeente beheren), anderen zullen zelfstandiger
werken (bijv. degene die het gedeelte AK, of diaconaat of Beheer bijhouden.)
Samenstelling van de stuurgroep Website
De stuurgroep website bestaat uit max. 9 personen, uit elk van de 8 wijkgemeenten één
afgevaardigde, aangevuld met de scriba AK.

*

Autorisaties zijn inlogcodes waarmee vrijwilligers een deel van de website kunnen
beheren
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naam

wijk

e-mail

Wim Hennink

BL

baalder@pknhardenbergheemse.nl

Harry Meijer

BV

baalderveld@pknhardenbergheemse.nl

Hans Kampjes

CN

centrum-noord@pknhardenbergheemse.nl

Jet Sportel

CZ

centrum-zuid@pknhardenbergheemse.nl

Henri Grendelman

HE

heemser-esch@pknhardenbergheemse.nl

Dinand van Dijk

HW

heemse-west@pknhardenbergheemse.nl

Peter Hagedoorn

ML

marslanden@pknhardenbergheemse.nl

Henk Peeneman

RW

radewijk@pknhardenbergheemse.nl

Bert vd Poll

AK

scriba-ak@pknhardenbergheemse.nl

Werkwijze stuurgroep
De stuurgroep website vergadert 1 x per maand, donderdagavond van 20.00 – 21.30 u. in de Schakel.
De stuurgroep kiest uit zijn midden een webmaster.
De stuurgroep kiest uit zijn midden een technisch voorzitter en secretaris (voor agenda en verslag).
De voorzitter en secretaris zijn tevens tweede en derde webmaster (reserve).
De stuurgroep rapporteert in maart schriftelijk en in oktober schriftelijk + mondeling aan de AK.

Taken stuurgroep
De stuurgroep zet in eerste instantie een menustructuur op, die door vrijwilligers gevuld en
bijgehouden dient te worden.
De stuurgroep ziet toe op de overzichtelijkheid, uniformiteit en uitstraling van de website.
De stuurgroep vult en houdt actueel: de homepage, kerkelijk nieuws (rss feed) de banner en de
rechterkolom.
De webmaster
 onderhoudt het contact met de leverancier van software, domeinnaam en server.(2012: HCM
te Amsterdam).
 deelt autorisatiecodes uit aan de vrijwilligers. Hij/zij houdt bij aan wie, welke codes voor welke
pagina's zijn verleend.
 maakt op verzoek nieuwe menupagina's aan en zet deze op de gewenste plaats.
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beheert wat?
Onder de homepage hangt het submenu kerkelijk nieuws en geschiedenis. De archivarissen
zijn gevraagd om de geschiedenispagina's te vullen en actueel te houden.
Voor het menu wijkgemeenten is het gewenst dat er per wijkgemeente een kleine werkgroep
komt die de gegevens van de betreffende wijkgemeente op de website plaatst en actueel
houdt. De leden van de werkgroep krijgen daartoe een inlogcode en wachtwoord waarmee ze
toegang krijgen tot de pagina's van de wijkgemeente. Ook de wijkpredikant(en) krijgen een
inlogcode, zodat deze de pagina “leef mee” actueel kunnen houden door het berichtje dat ze
op kerknieuws/kerkcontact laten plaatsen zelf op de website te zetten.
Het menu Algemene Kerkenraad wordt ingevuld en beheerd door de scriba van de AK, die
daartoe een inlogcode en wachtwoord ontvangt. Daarmee is voor hem/haar het gedeelte van
de AK toegankelijk.
Het menu diaconaat wordt ingevuld en beheerd door de scriba van het College van Diakenen,
die daartoe een inlogcode en wachtwoord ontvangt. Daarmee is voor hem/haar het gedeelte
van het Diaconaat toegankelijk.
Het menu Beheer wordt ingevuld en beheerd door de scriba van het college van
kerkrentmeesters en de beheerder/beheerster van het kerkelijk bureau die daartoe een
inlogcode en wachtwoord ontvangen. Daarmee is voor hen het gedeelte van het Beheer
toegankelijk.
Onder het menu Gemeenteopbouw staan vele werkgroepen, commissies, gespreksgroepen,
koren enz. die alle niet aan één bepaalde wijkgemeente zijn gebonden, maar bovenwijks
werken. Zij kunnen hun informatie niet rechtstreeks zelf op de website plaatsen. Dat gebeurt
door een viertal leden van de stuurgroep. Zij ontvangen van de commissies, werkgroepen enz.
via de mailbox van de website de informatie die op de website moet komen.
Hetzelfde geldt voor de Activiteiten-Kalender: activiteiten die op de site vermeld moeten
worden aanmelden via de mailbox van de website.
Het menu Kerkdiensten wordt bijgehouden door dhr. A. Barelds.
Het menu Publicaties wordt bijgehouden door:
 nieuwsbrieven wijk: uploaden door werkgroep wijkgemeente
 zondagsbrieven “kerknieuws” en “kerkcontact” en “ensemble” uploaden door
opstellers
 roosters dienen te worden gezonden naar de mailbox van de website.
 beleidsplannen en taakomschrijvingen kunnen in veel gevallen door de vrijwilligers
van werkgroep wijkgemeente, AK, diaconaat, Beheer zelf geplaatst worden. Overige
stukken toezenden naar de mailbox van de website.
Het menu Wij Gedenken wordt bijgehouden door mw. Mieke Oskam.
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Enkele spelregels:
De stuurgroep beslist in voorkomende gevallen bij meerderheid van stemmen. Voor geldige
besluitvorming moet minstens 2/3 van het aantal leden bijeen zijn.
Wijzigingen in p. 1 t/m 4 van deze taakomschrijving is mogelijk door de AK. De stuurgroep
kan wijzigingsvoorstellen aan de AK voorleggen.
Leden van de stuurgroep hoeven geen ambtsdrager in de gemeente te zijn.
De naamgeving van de wijkpagina's beginnen met een afkorting van de wijk:
B, BV, CN, CZ, HE, HW, M en RW. Deze aanduiding is noodzakelijk om te voorkomen dat
allerlei pagina's in de site dezelfde naam (bv. kerkenraad, of jeugdwerk) zouden krijgen. Niet
zelf de naamgeving wijzigen: vanwege toegekende autorisaties kun je er dan later niet meer
bij.
Heb je meer pagina's / menu's nodig: aanvragen bij de webmaster
Niet op de website: instellingen waarvoor de PGHH geen verantwoordelijkheid draagt, bijv.
Wereldwinkel, Amnesty International enz.
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autorisaties
gedeelte website

wie

gebr.naam

menu indelen

webmaster

banner

stuurgroep

homepage

stuurgroep

rechterkolom

stuurgroep

PKNHaHe

stuurgroep

Kerkelijk Nieuws

stuurgroep

Geschiedenis

Archivarissen E. Wolbink en B. de Roo

Wijkgemeenten 8x
B

werkgroep website Baalder

BV

werkgroep website Bveld

CN

werkgroep website CNoord

CZ

werkgroep website CZuid

HE

werkgroep website HEsch

HW

werkgroep website HWest

M

werkgroep website Marslanden

RW

werkgroep website Radewijk

AK

scriba: Bert vd Poll

diaconaat

scriba: Aafiena Offringa

Beheer

kbureau: Annet Kuiper
overige: Rezina Ramaker

Gemeenteopbouw

Via mailbox naar stuurgroep

Activiteiten
Agenda

Vai mailbox naar stuurgroep

Kerkdiensten

Albert Barelds

Publicaties

nieuwsbrieven: wrkgrp wijkgemeente
zondagsbrieven: opstellers
roosters: via mailbox naar stuurgroep
beleidsplannen/taakomschrijvingen:
wrkgrp wijkgemeente of webmaster

Wij gedenken

Mieke Oskam
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wachtwoord

Contractgegevens
Onze site wordt gehost door Human Content Media te Amsterdam.
We hebben een standaardpakket bestaande uit:
homepage, 20 informatie- en contactpagina's, kerkdiensten, activiteitenkalender,
zoekmachine en 1 extra module (downloadcentrum)
(150/jr)
extra besteld:
 1+10 = 11 x 20 informatiemodules
(198/jr)
 1 rss feed
(18/jr)
 8 x fotoalbum
(144/jr)
 2 downloadcentra
(84/jr)
 eigen domeinnaam en emailadressen
(50/jr)
Kosten per jaar: 644 x 1,19 = 766/jr
Een jaarabonnement loopt van 1 mei tot en met 30 april.
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