Hoera, Simokos gaat digitaal!
Natuurlijk heeft Simokos al tijden een prima website en een leuke Facebookpagina.
Maar vanaf nu gaan alle wedstrijdverslagen die worden aangeleverd daar hun plek
vinden. De papieren Reporter gaat vervallen en daarmee luiden we een nieuw
tijdperk in. Met wat nieuwe regeltjes om alles soepel te laten verlopen.
Wat is er nieuw?
Vanaf nu kunt u een wedstrijdverslag insturen naar redactie@simokos.nl.
Met het insturen geeft u meteen toestemming voor het gebruik van de tekst en de
foto op website en facebook van de club.
Het verslag wordt alleen geplaatst als het aan een aantal voorwaarden voldoet:
Vermeldt over welk team het verslag gaat, welk niveau, op welke datum de wedstrijd
plaats had en in welke sporthal.
(Voorbeeld: Simokos JB1 -Madjoe JB1, hoofdklasse, zaterdag 09-01-2016 in de Flint)

Anders is het voor de website beheerders niet mogelijk het verslag op de juiste plek
te plaatsen!! Stuur het verslag als Word-document.
Vaak zal er een drie of viertal regels van het verslag te zien zijn en een lees verder
button, die aan te klikken is voor de rest van het verslag.
Dit kan een reden zijn om met een pakkende zin het verslagje te starten?!

Een foto is leuk. Maximaal drie foto's. Foto's mogen maximaal 2Mb per stuk zijn.
Stuur de foto mee als losse bijlage bij het Word-document met het verslag.
Heeft u meerdere foto' s en wilt u die in een fotoalbum op de site laten plaatsen?
Neem dan eerst even contact op met de beheerders van de site via dit zelfde
emailadres redactie@simokos.nl
Foto's die u aanlevert zijn door de vereniging rechtenvrij te gebruiken voor
promotiedoeleinde voor de club.
Is er iets niet duidelijk? Stel uw vraag! Wij zullen proberen hem zo goed mogelijk te
beantwoorden. En neem vooral snel en vaak een kijkje op de site en facebook....de
moeite waard!!

