Handleiding en spelregels voor het Forum
Het forum van de vereniging Pelgrimswegen is bedoeld om onderlinge communicatie te
bevorderen tussen aspirant pelgrims en ervaren pelgrims. Heb je een vraag over bijv.
overnachtingsmogelijkheden, het ideale gewicht van je rugzak, prijs van campings in Frankrijk?
Stel hem hier en je biedt ervaren wandelaars en fietsers de kans hun kennis met jou – en
misschien vele anderen – te delen.
Ook biedt het forum de gelegenheid (gebruikt) materiaal en artikelen ter overname aan te bieden
of te vragen.
Als je wilt reageren op de inhoud van de site, bijv. omdat informatie – in jouw ogen - onvolledig of
onjuist is, dan verzoeken wij je te richten tot de webredactie. Dat kan door een mail te sturen naar
redactie@pelgrimswegen.nl
Hoe gaat het in zijn werk?
1. Zorg dat je (minimaal) als gast bent ingelogd.
2. Klik op het onderwerp waarover je bijdrage aan het Forum gaat (materiaal of
pelgrimservaringen).
Vervolgens vul je onderaan de pagina het onderwerp in en formuleer je in enkele zinnen de vraag.
In het vakje “onderwerptags” kun je nog een steekwoord invullen.
Overigens kun je ook overwegen om daarnaast gebruik te maken van de contactmogelijkheden
via Facebook (https://www.facebook.com/PelgrimswegenRome) en Twitter
Tot slot: als je mee wilt doen op ons forum, vragen wij je om je aan een aantal spelregels te
houden. Deze spelregels zijn er niet zo zeer om van alles te verbieden, maar wel om de normen en
waarden van de vereniging Pelgrimswegen duidelijk te maken.
De spelregels zijn eigenlijk simpele regels die bijvoorbeeld te maken hebben met privacy,
discriminatie, verantwoordelijkheid en gedrag.
Spelregels
1. Het is niet toegestaan om advertenties en/of links te plaatsen die naar het oordeel van de
redactie als doel hebben om producten of diensten te promoten die door derden worden
aangeboden. Verder is het opnemen van links alleen toegestaan zolang de websites
waarnaar gelinkt wordt naar het oordeel van de redactie niet beledigend of aanstootgevend
zijn. Teksten in strijd met deze spelregels worden door ons verwijderd.
2. Het noemen van namen en/of persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen of telefoonnummers) is vanwege schending van privacy niet
toegestaan.
3. Teksten die een inbreuk vormen op het auteursrecht of copyright worden door ons
verwijderd.
4. Beledigende, aanstootgevende, belasterende of bedreigende teksten (voor personen,
groepen of volkeren) worden door ons verwijderd.
5. Het overmatig gebruik van hoofdletters, vette, cursieve, onderstreepte of op een andere
manier opgemaakte tekst is niet toegestaan.
6. Het forum wordt gevolgd door een zogenaamde moderator. Dit is iemand die checkt of
deelnemers zich houden aan de spelregels. De moderator neemt niet actief deel aan het
forum. De moderator heeft het recht en de mogelijkheid om berichten te verwijderen die
niet aan de spelregels voldoen. Ook kan de moderator deelnemers tijdelijk of blijvend de
toegang tot het forum ontzeggen.
7. Opmerkingen of vragen over de inhoud of opzet van de website kunnen het best worden
gericht aan redactie@pelgrimswegen.nl
8. De Vereniging Pelgrimswegen naar Rome behoudt zich het recht voor forumbijdragen
zonder opgaaf van redenen te verwijderen.
Bedankt voor je medewerking en begrip! Wij wensen je veel plezier op het forum!

