Richtlijnen voor blogposts Oudewater.net
Heb je een mooi verhaal te vertellen over Oudewater en wil je een blogpost schrijven voor
Oudewater.net? Wij zijn altijd op zoek naar schrijvers die gepassioneerd kunnen schrijven over
Oudewater. Je kunt je als auteur aanmelden door even contact op te nemen via info@oudewater.net.
Wie weet staat jouw blogpost dan binnenkort op de website!
Als je wilt bloggen voor Oudewater.net, dan zijn dit de spelregels:


We plaatsen alleen inhoudelijke blogposts m.b.t. Oudewater, gericht op het delen van
wetenswaardigheden en visie. We plaatsen geen promotionele content.



Als blogger schrijf je op persoonlijke titel (niet uit naam van een organisatie). Juist jouw mening
maakt een blogpost interessant. De organisatie waarvoor je werkt kan wel bij je naam vermeld
worden. Bovenaan je blogpost komt je naam met een link naar je LinkedIn of Twitter profiel.



We werken alleen met unieke content, dat betekent dat artikelen speciaal voor Oudewater.net
worden geschreven en niet in vergelijkbare vorm bij een andere site worden aangeboden.



Onderwerpen: blogposts op Oudewater.net gaan over Oudewater, bijvoorbeeld:


Een ‘visie’ op Oudewater.



Wat je mooi vindt of raakt aan Oudewater.



Wat heb je met Oudewater?



Foto van Oudewater met achterliggend verhaal.



Een avontuur in Oudewater.



Als het maar met Oudewater te maken heeft.



Te vermijden onderwerpen: alles m.b.t. politiek, geloof en andere mogelijk controversiële zaken.



Kwaliteit gaat boven kwantiteit. We hanteren daarom een richtlijn van ongeveer 500 tot 1000
woorden, maar minder of meer kan in overleg ook.



Het vrijwilligersteam achter Oudewater.net voert eindredactie uit over elke blogpost. Dat houdt in
dat wij ons het recht voorbehouden wijzigingen door te voeren op het gebied van:


Correcties in spelling, taalgebruik en/of zinsopbouw.



Zoekmachinevriendelijkheid (SEO).



Teksten aanpassen of aanvullen.



Gedeeltelijk weglaten van tekst.



Bij een blogpost hoort beeld / een foto (liefst meerdere) i.v.m. aantrekkelijkheid en social media.



Foto’s graag aanleveren in jpeg formaat (liefst ongeveer 1600 x 900 pixels en 1,5 mb per foto).



Maak in een blogpost gebruik van een titel en tussenkopjes t.b.v. de leesbaarheid.



Blogpost graag aanleveren in een Word document.



Het team achter Oudewater.net behoudt zich het recht voor om een blogpost wel of niet te plaatsen.

