
 

 

AANLEVERSPECIFICATIES EN TIPS CLUBBLAD GOAL 

De Clubredactie ontvangt graag kopij over alle mogelijke zaken die interessant  

kunnen zijn voor onze lezers, gevarieerd over alle leeftijdscategorieën. 

 

Wie mag tekst voor publicatie in het clubblad aanleveren? 

Iedereen die zelf lid is van de club en die op een positieve manier iets wil delen  

met alle leden van SV Schalkhaar. 

 

Hoe lever ik bestanden aan?  

- Per email aan goal@svschalkhaar.nl 

- Bij voorkeur de tekst als separate bijlage (Word) 

- Afbeeldingen separaat aanleveren, niet invoegen in de tekst maar als los(se)  

bestand(en) 

o Full colour 

o Minimale resolutie 100 DPI. Hoe hoger de dpi, hoe scherper de afbeelding.  

De resolutie van bijvoorbeeld internet afbeeldingen zijn vaak te laag.  

Controleer dit door het bestand op je PC in te zoomen.    

o JPG, JPEG of  BMP formaat 

- Maximaal (ca.) 2.000 tekens (ca. 500 woorden) bij puntgrootte 10, lettertype Verdana of 

Arial. Dit komt overeen met een volledig gevuld A5 (= half A4) blad, inclusief spaties. 

 

Wat en hoe kan ik iets aanleveren? 

- Vraag je af of jouw bijdrage leuk en toereikend interessant is voor een grote lezersgroep; 

 

- Pas op voor al te gedetailleerde wedstrijdbeschrijvingen. Je loopt het risico dat het stuk 

alleen nog voor het eigen team interessant is; 

 

- Iedereen kan een goede bijdrage schrijven. Ook een kort stuk kan een goed stuk zijn. Wil je 

misschien iemand in het zonnetje zetten? Ben je nieuw lid bij SVS en wil je laten horen hoe 

het je bevalt? Of ben je vrijwilliger bij SVS en wil je met de lezers delen wat je doet?  

Aarzel niet! Alleen zo krijgen wij onze leden in beeld en houden we de club levend! 

 

- Wil je jouw bijdrage in een specifieke editie gepubliceerd hebben, dan graag even aangeven 

bij de redactie (standaard wordt kopij in de eerstvolgende editie geplaatst). 

 

Vragen en Tips 

- Heb je vragen of twijfel je over het aanleveren van een stuk, neem gerust even contact op 

met de redactie; 

- Heb je input voor de redactie? We horen het graag. 

 

 

Redactie handelt overeenkomstig het Redactiestatuut, welke altijd opvraagbaar is bij de 

Redactie. Dit houdt onder meer in dat de Redactie: 

- De vrijheid heeft eventuele taalfouten te corrigeren en indien nodig de leesbaarheid te 

verbeteren, zonder de inhoud geweld aan te doen. Bij ingrijpende wijzigingen zal de Redactie 

het gewijzigde stuk voor publicatie ter goedkeuring aan de inzender voorleggen; 

- Het recht heeft bij veel inzendingen van publicatiemateriaal een eigen keuze te maken 

(bijvoorbeeld doorschuiven naar volgende uitgave. Inzender wordt uiteraard op de hoogte 

gebracht);  

- Werkt op basis van de vrije nieuwsgaring. Zij is bevoegd elk clubnieuws te publiceren. 


