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1. De aanleiding en het doel
Al rond 2011 kwam het idee op om de Nieuwsbrief, die ongeveer maandelijks
door het Bestuur werd opgesteld, te verbeteren en ze door een afzonderlijke
redactie te laten samenstellen. Er kwam een redactie, die zich beperkte tot de
NLLGG website, totdat de huidige site op basis van Drupal live ging. In plaats
van een forum kwam er een aparte chatdienst, naast ons IRC kanaal.
In 2020 maakte Corona de Landelijke Bijeenkomsten onmogelijk; het Bestuur
zocht daarom naar alternatieven en richtte het Comité Actieve Leden op, dat de
voorstellen verder uitwerkte en de commissies samenstelde.
• De organisatie BuurtLinux moest helemaal nieuw worden opgezet
• Er zou een nieuwe chatdienst (SLIM) komen voor de leden
• Er zou een nieuw ledenblad komen (dat uiteindelijk de naam Vrijbrief kreeg)
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2. De opzet
Het ledenblad zou geen platte tekst meer zijn, maar netjes opgemaakt en als
PDF bestand worden verzonden naar de leden met de mail van het bestuur. Dit
bespaart de NLLGG drukkosten en vooral verzendkosten.
Het eerste nummer is gemaakt met LibreOffice, de rest met Scribus. Voor de
externe communicatie wordt een CommunicatieCommissie opgericht en er
komt een aparte redactie voor de website.
Het ledenblad zou vijf keer per jaar verschijnen ongeveer drie weken voor elke
Landelijke Bijeenkomst (in 2021 zes keer). Een nummer telt ongeveer 8 pagina’s,
afhankelijk van de hoeveelheid kopij.
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3. De Redactiecommissie
• Rinus Loof
• Marco Kappe
• Daniel von Asmuth
• Kai Pehkrul
• Jan van der Linden

(bestuur)
(bestuur)
(eindredactie)
(afgehaakt)
(afgehaakt)

Er zijn altijd vacatures geweest voor auteurs en redactieleden.
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4. Zoekboek Linux
In 2021 kreeg de Redactiecommissie er een taak bij:
een nieuwe editie maken van “Zoekboek Linux”, dat
door ex-bestuurslid Hein van Dijk is geschreven,
omdat uitgeverij IPAA ermee wilde stoppen. De
NLLGG zou dan het auteursrecht krijgen.
Jan van der Linden bood zich aan als redacteur en
heeft ook een artikel voor de Vrijbrief geschreven.
Dit project ligt in de ijskast totdat een tweede vrijwilliger zich aanmeldt.
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5. Inhoud
Het ledenblad zou de volgende rubrieken krijgen:
• Voorblad met illustratie en inhoudsopgave
• Columns van het Bestuur en van de Redactie
• Column van Marc van der Sluys
• Project van de maand
• Interviews met oude bekenden en vers bloed
• Besprekingen van Open Source applicaties
• FLOSS nieuws (geleend van andere publicaties)
• FLOSS kalender (meer iets voor de web site)
• Leer Python in 1001 korte lessen
• Ingezonden brieven van leden met opinies of technische vragen
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6. Redactiestatuut en RedactieBeleid
Het Bestuur heeft een Redactiestatuut opgesteld. Daarin staat dat het Bestuur
formeel verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud van het Ledenblad, de
financiën en de activiteiten van de Redactie, maar dat het ze die in de praktijk
delegeert aan de Redactie, met uitzondering van artikelen waarvoor de auteur
verantwoordelijk is (dat zouden alle artikelen kunnen zijn). In de praktijk legde
de Redactie verantwoording af aan het Comité Actieve Leden.
De voornaamste taak van de Redactie is om te censureren wat niet door de
beugel kan. Het Redactiebeleid komt er op neer dat alles wat wel door de
beugel kan wordt gepubliceerd, voor zover daar ruimte voor is.
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7. Taken en werkzaamheden van de Redactie
De Redactie beoordeelt de kopij en bepaalt wat er geplaatst wordt (in de praktijk vrijwel alles). Ze is gestopt met het redigeren van de artikelen en beperkt
zich tot kleine correcties (eindredactie).
De Redactie plant de inhoud van uitgaven en benadert potentiële auteurs. Ze
schrijft zelf de meeste kopij en houdt de deadlines in de gaten.
Het schrijven van stukken en het opmaken kosten de meeste tijd: ongeveer 1
dag in de week plus een week voor de opmaak.
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8. De kosten
De ALV heeft de Redactie geen budget toegekend. Het blad laten drukken en
verzenden kan daarom niet. De lezers moeten het blad zelf uitprinten. Auteurs
ontvangen geen vergoeding voor hun werk.
Wat resteert zijn geringe bedragen, voornamelijk reiskosten. We hebben een
paar exemplaren laten uitprinten.
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9. Werkwijze van de Redactie
De Redactie vergadert niet, maar houdt wekelijkse stand-up sessies via Jitsi
Meet. Daarin worden de belangrijkste zaken besproken en beslist.
De Redactie gebruikt de chatdienst SLIM voor korte mededelingen of vragen en
voor feedback van de lezers.
De externe communicatie vindt plaats via de email en telefoon.
Kopij wordt soms aangeleverd als platte tekst of in Word/LibreOffice formaat.
Opmaken gebeurt met Scribus. Het resultaat wordt opgeleverd in PDF formaat.
Onze bestanden staan in de NLLGG NextCloud. Sommige auteurs deponeren
kopij rechtstreeks daarin.
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10. De opmaak (pagina-indeling)
Voor het eerste nummer is gekozen voor een liggend paginaformaat om het
blad ook vanaf een beeldscherm te kunnen lezen. Sindsdien hebben we een
staand formaat gekozen zodat twee pagina’s naast elkaar het scherm vullen.
We nemen aan dat uw beeldscherm een 16 × 10 formaat heeft met 100 DPI
resolutie, bijvoorbeeld 2560 × 1440, 2650 × 1600 of 2880 × 1620 pixels, zodat
24 en 27 monitoren geschikt zijn. Een pagina beslaat 29,70 bij 23,85 cm; een
folio wordt dubbel zo groot. Op een standaard offset drukvel van 72 × 102 cm
passen dan 8 pagina’s per zijde. We drukken meestal af op A3 en snijden bij.
Op een pagina passen drie uitgevulde tekstkolommen van 180 punten breed en
720 punten hoog; dat geeft 60 regels bij een 12 punts regelafstand (corpsgrootte 10 punt), zodat er ongeveer 1000 woorden op een pagina passen.
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11. De opmaak (typografie)
De opmaak voldoet aan de huisstijl (die de CommunicatieCommissie zal ontwerpen); in de praktijk is ze geënt op de oude huisstijl die zich beperkt tot het
“Vincent” logo en de NLLGG web site. Dat verklaart waarom er twee oranje balken (kop- en voettekst) op de pagina staan.
In plaats van de Microsoft fonts op de website kozen we voor vrije lettertypen:
• Andika new basic
(schreefloos)
• Gentium book basic
(romein)
• Latin modern mono
(typemachine font)
• Latin modern sans
(schreefloos)
• Linux libertine O
(romein)
Maar is het blad daarmee gekleurd of zwart-wit? Of zwart met steunkleur?
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12. Juridische aspecten
Het blad is bedoeld voor leden. Maar mogen niet-leden het ook zien?
(Het Bestuur van) de NLLGG is aansprakelijk. Wat zou er mis kunnen gaan?
• financieel wanbeheer? Daar gaat de Penningmeester over.
• haat zaaien? nepnieuws? smaad? Daar moet de Redactie op letten.
• uitlekken van geheime of gevoelige informatie? Daar let de Redactie op.
Maar hoe zit het met het auteursrecht? Dragen auteurs dat af aan de NLLGG of
behouden ze dat zelf? Mogen onze artikelen door derden worden overgenomen? Hoe zit het met de rechten op afbeeldingen die we op het Internet
vonden?
einde van deze presentatie – ruimte voor discussie

