Reglement Everna Magazine
Je organiseert een activiteit, uitstap of lessenreeks in Everna of Evere? En je wil dat graag aan alle
inwoners van laten weten? Dan kunnen wij je met het “Everna Magazine” misschien wel helpen!
Tweemaandelijks maken we dit tijdschrift op. Een redactieraad onder leiding van de
communicatiemedewerker staat in voor de samenstelling.
Welke activiteiten kunnen opgenomen worden in het tijdschrift en onder welke vorm?
Algemeen
- Jouw activiteiten moeten open zijn voor publiek (en dus niet enkel voor leden)
- Bij voorkeur nemen we activiteiten op die doorgaan in GC Everna en / of in Evere
- Per magazine kan je maximaal drie activiteiten per vereniging insturen
Welke plaatsen voorzien we in het magazine
1) Artikel
Heb je een idee voor een artikel? Dan neem je contact op met de redactieraad
(nienke.robbrecht@vgc.be). Zij bespreken je voorstel. Past het idee binnen één van de komende
magazines dan nemen ze contact met je op voor een interview of artikel. Teksten die je instuurt
worden nooit integraal gepubliceerd.
2) Kalender
Een eenmalige, open, toegankelijke activiteit in Everna of Evere. Die voldoet aan onderstaande
gegevens:
Titel Activiteit
Dag + datum + Uur + plaats
Tekstje (1 à 5 regels)
adres
prijs
Info: webadres, e-mailadres, tel. (indien van toepassing)
Foto in hoge resolutie (publicatie onder voorbehoud)
Foto als bijlage of via WeTransfer versturen
Gaat je activiteit door in Everna? Dan kan je ervoor kiezen om te communiceren in het
Nederlands, Frans of Engels. Gaat je activiteit door in Evere? Geef dan enkel informatie door in
het Nederlands.
3) Kalender
Activiteiten die in een reeks zitten of met een bepaalde regelmaat (bijvoorbeeld: 10 keer,
wekelijks, maandelijks, … ) zijn cursussen. Deze kunnen enkel opgenomen worden in de
wekelijkse kalender en zonder tekst of foto.

Timing
Activiteiten moeten worden doorgegeven voor een bepaalde datum. Deze staat telkens vermeld in
het vorige tijdschrift en wanneer je gegevens bekend zijn bij de redactieraad (bezorg je emailadres
aan nienke.robbrecht@vgc.be) krijg je een oproepmail die ruim vooraf verstuurd wordt.

