Huishoudelijk Reglement Lettele Digitaal
Op initiatief van de Vereniging Plaatselijk Belang Lettele, Linde, Oude Molen (PB) en De Ondernemers
vereniging Lettele (OVL) heeft Remgro Webdesign een internet pagina ontwikkeld voor Lettele. Alle
verenigingen en ondernemers en/of particulieren die een pagina in gebruik willen nemen kunnen
deelnemen mits zij in Lettele gevestigd zijn en/of de eigenaar in Lettele woonachtig is.
Onder Lettele wordt dan verstaan het gebied dat door het PB bestreken wordt.
Eenieder die deelneemt is gehouden aan de inhoud van dit reglement.
De pagina's zijn te raadplegen zijn via www.lettele.nl. Deze domeinnaam is eigendom van het PB.
Om de samenwerking tussen het PB en de OVL vast te leggen hebben deze partijen een
samenwerkingsovereenkomst gesloten. De inhoud daarvan is leidend bij de uitvoering van het project en
de dagelijkse gang van zaken. De tekst daarvan is daarom hieronder opgenomen.
Inleiding
In Lettele is het initiatief genomen door verschillende partijen en personen om te komen tot een website Lettele, waardoor het
dorp digitaal bereikbaar wordt. Een werkgroep heeft zich beziggehouden met het opstarten van het project.
Gezien de omvang van het project en de behoefte aan het instandhouden van de website in de toekomst is het wenselijk dat er
een formele samenwerkingsafspraak tot stand komt. Belangrijk is, dat een overkoepelende instelling in het dorp de werkgroep
onder de hoede neemt. Hiervoor is het Plaatselijk Belang de geëigende partij.
Omdat de naam www.lettele.nl in eerste instantie is aangekocht door de ondernemersvereniging is het gewenst dat de
overeenkomst tussen die partijen gesloten wordt. Hiermee wordt tevens gegarandeerd dat er blijvend een werkgroep is, die zich
in uitvoerende zin bezig houdt met de website.
Overeenkomst
De Ondernemersvereniging Lettele (OVL) draagt de domeinnaam www.lettele.nl over aan de Vereniging Plaatselijk Belang
Lettele, Linde, Oude Molen (PB) tegen kostprijs.
Verder gaan bovengenoemde verenigingen een samenwerkingsverband aan met als doel het tot stand komen en het in stand
houden van de website lettele.nl voor Lettele, door Lettele en van Lettele. De overeenkomst is gebaseerd op onderstaande
zaken.
Het Plaatselijk Belang is de eigenaar van de naam www.lettele.nl en is eindverantwoordelijk voor het tot stand komen
en in stand houden van de website;
Het Plaatselijk Belang heeft een werkgroep die, onder verantwoordelijkheid van het PB de uitvoering in handen heeft.
De werkgroep bestaat uit 4 of 6 leden. Het PB en de OVL vaardigen beiden een bestuurslid af voor de werkgroep, de
overige leden van de werkgroep zijn vrijwilligers uit het dorp. De bestuursleden van PB en de OVL zijn tevens het
aanspreekpunt voor het bestuur van het PB en OVL. De leden van de werkgroep rouleren iedere 3 jaar. Het rooster
van aftreden wordt in overleg met het PB opgesteld en gehanteerd, waarbij het PB en de OVL kunnen besluiten de
zittingsduur van een lid te verlengen;
Het PB en de OVL stellen in beginsel geen eigen middelen beschikbaar aan de werkgroep; (ze beginnen met
subsidiegelden en evt. geld van sponsoren);
Het PB treedt op als aanvrager van financiële en andere middelen inzake de web-site. De beschikbare gelden worden
volledig ter beschikking gesteld aan de werkgroep. Als secretariaatsadres geldt het adres van het bestuurslid van de
werkgroep vanuit het PB en er is een aparte bankrekening beschikbaar;
De werkgroep verplicht zich er toe de uitvoering te doen plaatsvinden op basis van het in te dienen projectplan,
behorende bij de subsidieregeling van de gemeente Deventer;
De beschikbaar gestelde middelen, de gestelde doelen en de vereiste verslaglegging zowel inhoudelijk als financieel
worden op basis van het projectplan uiteindelijk door de subsidieverstrekker bepaald;
De werkgroep vergadert zo vaak als nodig is en stelt de verslagen na iedere vergadering ter beschikking aan de OVL
en het PB;
Inzake geschillen in of rondom de werkgroep heeft het PB een beslissende stem;
Bij opheffing van de site heeft de OVL als eerste het recht de domeinnaam tegen kostprijs terug te kopen.

Het project is eenmalig door 3 financiers ondersteund en gesubsidieerd, te weten:
Gemeente Deventer
Rabobank
Wijkaanpak gemeente Deventer
DevEnter Digitaal
Het PB is eindbegunstigde, eigenaar van de apparatuur en zal toezien op de uitgaven en het
functioneren van de werkgroep die is opgericht.

Het huishoudelijk reglement
Het huishoudelijk reglement is opgesteld en vastgesteld door het PB. Bij aanvang van de deelname
wordt het reglement door de deelnemer ondertekend. De deelname is daarmee vastgelegd en de
afspraken zijn bindend.
De rechten met betrekking tot de site berusten bij het Plaatselijk Belang (zie boven).
De eigenaar van de site behoudt zich het recht voor tot uitsluiting van deelnemers.
Daarnaast sluit de eigenaar iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect
ontstaan door of uit deelname.
Beëindiging van deelname is mogelijk aan het einde van een kalenderjaar.
De opzegtermijn die het PB heeft vastgesteld is 3 maanden, dus uiterlijk op 1 oktober van het lopende
kalender dient de deelnemer een schriftelijke opzegging te zenden aan het bestuur van het PB.
Deelnemers worden van eventuele wijzigingen in het huishoudelijke reglement op de hoogte gesteld
door het PB. Indien de deelnemer niet in kan stemmen met de wijziging, dan dient dat binnen 3 weken
na ontvangst van de gewijzigde versie schriftelijk gemeld te worden aan het bestuur van het PB. Op 1
januari van het volgende kalenderjaar vervalt de deelname.
Werklocatie
Getracht wordt de activiteiten van de werkgroep te verbinden aan de internetcorner bij Café Spikker. De
apparatuur aldaar kan gebruikt worden voor onderhoud aan de site. Ook daarbij geldt dit reglement. De
apparatuur wordt geplaatst bij Café Spikker in een afsluitbare kast.
Apparatuur en software
Met de verwachte subsidie bijdrage van DevEnter Digitaal zal o.a. apparatuur en software aangekocht
worden. Deze apparatuur staat werkgroepleden ter beschikking. In een later stadium zal besloten
worden of tot verhuur van de apparatuur overgegaan kan worden. Dit zal enkel geschieden aan
personen die een pagina hebben via www.lettele.nl. De gebruiker van de apparatuur is volledig
aansprakelijk voor het heel en volledig retourneren van de apparatuur. Apparatuur die beschadigd is zal
ten laste van de gebruiker worden hersteld. Bij gebruik van de apparatuur door andere personen dan
werkgroepleden zal het huishoudelijk reglement worden overhandigd opdat de gebruiker op de hoogte is
van de voorwaarden.
Het eigenhandig installeren van software op de apparatuur is niet toegestaan zonder nadrukkelijke
toestemming van de eigenaar.
Remgro Webeditor
"Remgro Webdesign stelt aan Lettele Digitaal een beheersysteem beschikbaar dat ook aangesloten
bedrijven en verenigingen met een website op Lettele.nl kunnen gebruiken. Indien er een andere
beheermethode wordt gebruikt dan het beheersysteem is dat ook mogelijk, maar niet in combinatie MET
het beheersysteem."
In 2017 zijn we met de hosting en het beheren van de site overgegaan naar Webdesign Intersites.
Kosten (in €)
Bij aanvang zijn per deelnemende ondernemer per jaar de kosten als volgt:
Bedrijven

160.Leden van de OVL krijgen 10.- korting

Indien men reeds een eigen site heeft dan is doorlinken een optie. Kosten daarvan per deelnemende
ondernemer per jaar zijn:
Doorlinken

25,Leden van de OVL krijgen 10.- korting

Voor verenigingen particulieren gelden de volgende bedragen:
Verenigingen & Particulieren 45,Doorlinken

10,-

