NOVEMBER 2018
Beste auteurs van de gedichtensite.nl
De nieuwsbrieven zullen niet meer zo vaak verzonden worden. Als er belangrijk nieuws is, plaatsen
wij dat op de voorpagina. Nieuws van de auteurs kunt u ook op de site vinden.
Maar wanneer we verschillende zaken te melden hebben, dan krijgt u een nieuwsbrief, dat zal niet
vaker dan 4 keer in een jaar zijn.
Correctrice Ina van der Welle gestopt als correctrice
Na een ruim aantal jaren is Ina van der Welle gestopt met haar werk voor de gedichtensite.nl. Zij
heeft altijd trouw met de andere correctrice de gedichten nagekeken en zij heeft ook de pr verzorgd.
De redactie is haar veel dank verschuldigd voor al het werk dat zij jarenlang gedaan heeft.
We wensen haar alle goeds toe. Ina zal wel op de site als auteur aanwezig blijven.
Regels zijn versoepeld
De regels van de gedichtensie.nl zijn aangepast, minder regels en minder streng, voornamelijk wordt
gelet op grammatica en of het gedicht aan het doel van de gedichtensite beantwoordt. Dit kunt u
hier lezen: https://www.gedichtensite.nl/home-sp-470/regels
Ook de regels voor het reageren zijn soepeler geworden. Dit kunt u hier lezen:
https://www.gedichtensite.nl/home-sp-470/reageren
Interne mailbox verdwijnt
De interne mailbox zal verdwijnen, het component werkt niet meer goed samen met de nieuwste
versie en bovendien wordt er weinig gebruik van gemaakt. U hoort er wel zorg voor te dragen dat uw
mailadres dat bij uw account staat up-to-date is zodat bij vragen over de tekst of foutjes in de tekst
de correctrice contact met u kan opnemen.
Als er in uw mailbox nog belangrijke post staat die u wilt bewaren, heeft u nog een paar dagen de tijd
om deze op te slaan. Na de 14e wordt de hele mailbox verwijderd.
Vrijwillige bijdrage voor hosting
Aan dichters die meer dan 100 gedichten op de site hebben, vragen wij een vrijwillige bijdrage van 10
euro per jaar. Als hier aan wordt voldaan, kunnen we de advertenties zo beperkt mogelijk houden en de
hosting / beveiliging/ server betalen. Zie de banner voor donatie op de website. Er zijn enkele dichters die
dit jaar een bedragje uit zichzelf overgemaakt hebben, waar wij erkentelijk voor zijn, voor hen geldt dit
het komende jaar niet, zij hebben al betaald.

Wilt u ons ondersteunen met een bijdrage voor de hosting?
Dit kan online met Ideal: 5 euro 10 euro 15 euro 25 euro
meer info >>>>

Licht van Vrede AANBIEDING
De gedichtenbundel Licht van Vrede, een bundel die door dichters van de gedichtensite gezamenlijk
is geschreven is bij de reguliere boekhandels en onlineboekhandels te koop voor 12,95 en daar
komen meestal nog verzendkosten bij. Van de eerste druk hebben wij er nog een aantal liggen. Wij
bieden deze inclusief verzendkosten aan voor 10 euro per stuk. Misschien vindt u het als schrijver
leuk om nog een bundeltje in uw bezit te krijgen of als cadeau voor Sinterklaas of met de kerstdagen
weg te geven. Let wel: wie het eerst komt het eerst maalt. U kunt de redactie hiervoor mailen op
poetrysite@gmail.com
OPROEP GRAMMATICA
Graag willen we een oproep aan u allen doen wat betreft de grammatica, wanneer u ziet dat er toch
nog een grammaticale fout in een gedicht zit, wilt u dit dan doorgeven aan de correctrice, te bereiken
via Contact bovenaan de pagina en dan kiezen voor Correctrice.

