
HOOFDREDACTEUR 

 

 

1) Verzamelen kopij: de hoofdredacteur houdt het redactieadres en ontvangt de 

binnenkomende kopij. Verzamelt actief kopij en foto’s, o.a. door contacten met mensen die 

kopij moeten leveren (schrijvers, waarnemingen, bestuursrubriek etc.) en fotografen. Let op 

het tijdig binnenkomen van kopij en foto’s (actief benaderen, deadline!). Overleg over foto’s 

met andere redactieleden of eventueel met de fotoredacteur (indien aanwezig). 

Contactpersoon voor de adverteerders. Let op enkele adverteerders die steeds wisselende 

advertenties (aanbiedingen, reizen) per nummer hebben (maar dit kan de opmaker ook doen). 

 

2) Bewerken kopij: selecteren wat in de eerstvolgende Gors komt en wat eventueel 

doorgeschoven wordt (afstemmen met schrijvers!). De hoofdredacteur bewerkt de kopij in een 

eerste versie en stuurt deze weer door naar de redacteuren voor het redactionele werk. De 

hoofdredacteur bewerkt vervolgens de wijzigingen/verbeteringen van de redactie tot een 

definitieve versie van een artikel voordat deze naar de opmaker gestuurd wordt. 

 

3) Kopij naar de Grauwe Gors: de hoofdredacteur stuurt de bewerkte kopij door naar de 

opmaker. 

 

4) Controleren van de proefdruk van de Gors voordat deze naar de drukker gaat. 

 

5) Redactievergadering plannen; elke keer rondom de deadline. Overleg kan eventueel ook 

plaatsvinden via e-mail of via website. 

 

6) De hoofdredacteur neemt bij voorkeur zitting in het bestuur om zo goed mogelijk op de 

hoogte te blijven over het reilen en zeilen van de vereniging en een extra stem te vormen bij 

belangrijke beslissingen. Tevens kan daardoor afstemming plaatsvinden tussen bestuur en 

redactie Grauwe Gors. 

 

 

VOORZITTER 
 

1) De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging in bestuurlijke overleggen, bijvoorbeeld 

rondom natuur in de stad Groningen en bij natuurbeschermingszaken, of delegeert dit naar 

andere (bestuurs)leden, afhankelijk van tijd, plaats en onderwerp. 

 

2) De voorzitter leidt de ledenvergaderingen en de bestuursvergaderingen. 

 

3) De voorzitter is aanspreekpunt voor de media en kan bijdragen leveren aan televisie- en 

radioprogramma’s (o.a. RTV Noord doet tegenwoordig regelmatig een beroep op Avifauna 

Groningen voor een bijdrage). 

 

4) De voorzitter heeft een belangrijke taak in natuurbeschermingsactiviteiten, maar kan dit 

ook delegeren naar andere bestuursleden. 

 

5) De voorzitter onderhoudt, samen met andere bestuursleden, interne contacten om 

afstemming van activiteiten te verkrijgen. 

 

 



SECRETARIS 
 

1) De secretaris verzorgt de administratie (uitgezonderd de financiële administratie) en het 

archief van de vereniging 

- de secretaris heeft een majeure rol in het voorbereiden van de vergaderstukken van 

de ledenvergaderingen en maakt notulen van de ledenvergaderingen 

- de secretaris stelt de agenda op en verzorgt de vergaderstukken voor de 

bestuursvergaderingen, en maakt notulen van de bestuursvergaderingen 

- de secretaris archiveert in- en uitkomende post 

 

2) De secretaris verzorgt de ledenadministratie van de vereniging. 

 

3) De secretaris is mede aanspreekpunt voor externe partijen. 

 

4) De secretaris zorgt er voor dat inkomende post en e-mail bij de juiste (bestuurs)leden en/of 

werkgroepleden terecht komt. 

 

 

VORMGEVER 

 

Het is al vaker gemeld via diverse wegen, maar de vereniging is nog steeds op zoek naar een 

nieuwe vormgever van De Grauwe Gors. Voor deze mooie, maar bij tijd en wijle ook 

tijdrovende klus zoeken wij een enthousiaste vrijwilliger. Meer informatie is te verkrijgen bij 

het bestuur en de redactie.  

 

 

 


