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Beleid m.b.t. vermelding van bedrijven / verenigingen 

op website www.Vierlingsbeek-Groeningen.nl  
 

Om een ‘eigen’ pagina onder de sectie bedrijven / verenigingen op de website te krijgen moet aan 

minstens een van de volgende criteria worden voldaan: 

- Het bedrijf / de vereniging is gevestigd in Vierlingsbeek of Groeningen. 

- Minstens een van de ondernemers / hoofdaandeelhouders / eigenaren / bestuursleden van 

het bedrijf / de vereniging is woonachtig in Vierlingsbeek of Groeningen. 

- Het bedrijf is regelmatig sponsor van meerdere verenigingen en/of leefbaarheidsactiviteiten 

in Vierlingsbeek en/of Groeningen. 

- De vereniging organiseert regelmatig activiteiten die de leefbaarheid van Vierlingsbeek en/of 

Groeningen bevorderen. 

 

Voor vermelding van activiteiten in de agenda geldt: 

- De activiteit moet een openbaar toegankelijk karakter moet hebben, eventueel na 

aanmelding en/of aanschaf toegangskaart. Het moet dus geen besloten activiteit zijn.  

- En de activiteit moet (deels) in Vierlingsbeek en/of Groeningen gehouden worden. 

- Of de activiteit moet een bevordering zijn voor de leefbaarheid van Vierlingsbeek en/of 

Groeningen 

- Of het agenda item moet een informatief karakter voor de bewoners van Vierlingsbeek en/of 

Groeningen hebben. 

 

Voor vermelding van nieuws geldt: 

- Het nieuwsitems moet interessant of nuttig nieuws zijn voor de bewoners van Vierlingsbeek 

en/of Groeningen. 

- Het nieuwsitems moet een verband hebben met Vierlingsbeek en/of Groeningen.  

 

De secties Nieuws en Agenda zijn niet bedoelt voor commerciële reclame uitingen.  

Mocht de websitebeheerders de informatieve- en/of leefbaarheidswaarde te laag vinden en/of te 

commercieel, dan zal dit dus niet (op de voorgestelde wijze) geplaatst worden. 

 

Voor vermelding van een eigen pagina, agenda item, nieuwsbericht en/of wijziging levert het bedrijf 

of de vereniging levert zelf de tekst, logo, foto’s, etc. aan via: vierlingsbeekgroeningen@gmail.com 

Daarnaast is het ook mogelijk dat de websitebeheerders op eigen initiatief een vermelding maken. 

 

Er zijn geen kosten verbonden aan bovenstaande vermeldingen. 

 

De websitebeheerders houden zich ten alle tijden het recht voor om naar eigen inzicht gedeeltelijke 

of volledige plaatsingen te weigeren, te wijzigen en/of te verwijderen.  

 

Een verenging zoals hierboven beschreven hoeft geen officiële vereniging te zijn, het mag ook een  

stichting zijn of samenwerkende groep zonder notariële bekrachtiging.  

 

Neem contact op met de webmasters via vierlingsbeekgroeningen@gmail.com  

 


