Afsprakennota – Gebruikersvoorwaarden Gemeentelijke UiTagenda ‘UiTinZwalm’
A. Algemeen
Art. 1 - De gemeentelijke UiTagenda ‘UiT in Zwalm’ is bedoeld voor informatie (wie, wat, waar, wanneer) over
het socio-, cultuur- en vrijetijdsaanbod binnen onze gemeente.
Art. 2 - De enige basis voor de UiTagenda (online en print) is de Uitdatabank. (www.uitdatabank.be)
In de UiTdatabank worden alle socio-, cultuur- en vrijetijdsactiviteiten verzameld (bv. een concert, wandeling,
tentoonstelling, cursus, film, eetfestijn, …). Elke persoon of organisatie die een activiteit in de kijker wil zetten,
mag die invoeren in de Uitdatabank.
B. Invoeren in de UiTdatabank
Art. 3 - UiT in Zwalm maakt geen onderscheid volgens type organisator. Als de activiteit toegankelijk is voor
een publiek, mag ze ingevoerd worden in de Uitdatabank. Verenigingen, individuen of organisatoren hoeven
geen erkend lid te zijn van een adviesraad. Een groep buren, supportersclub of vriendenkring die geen lid is
van bv. cultuurraad of sportraad kan evengoed via de UiTdatabank het Zwalmse publiek aanspreken.
Art. 4 – UiT in Zwalm maakt geen onderscheid tussen periodieke activiteiten (bv. tentoonstelling van … tot …)
en eenmalige activiteiten. Ze maakt wel een onderscheid met permanente activiteiten (zie verder).
Art. 5 – UiT in Zwalm maakt geen onderscheid tussen activiteiten van de Zwalmse invoerders binnen of buiten
de gemeentegrenzen. (Noot: de software plaatst een activiteit die doorgaat buiten de gemeentegrenzen
automatisch op de UiT-pagina van de gemeente waar de activiteit doorgaat (bv. stadsbezoek aan Gent op
www.uitingent.be), doch bij de invoer kan dit euvel omzeild worden. Zo is ook opname in Zwalmse Post
gegarandeerd).
Art. 6 - UiT in Zwalm maakt geen onderscheid tussen inhoudelijke activiteiten (lezing, concert, workshop,…) en
fondsenwervende activiteiten (eetfestijn, feestavond,…).
Art. 7 - UiT in Zwalm maakt geen onderscheid tussen leden- of niet-ledenactiviteiten. Leden-activiteiten kunnen
immers nieuwe leden warm maken door de communicatie ervan.
Art. 8 – De UiTdatabank maakt gebruik van lokale moderatoren die een ingevoerde activiteit van het forum
kunnen verwijderen. De moderatoren zijn de cultuurbeleidscoördinator en de communicatieambtenaar. Zij
modereren voortdurend in onderling overleg.
Art. 9 – Volgende activiteiten zullen door de moderatoren van het UiT-forum geweigerd worden:
§ 1 - Informatie die discriminerende, racistische, xenofobe en seksistische inhoud verspreidt
§ 2 - Informatie die beledigend is, het privéleven van iemand aantast
§ 3 - Informatie die in strijd is met de openbare orde en de goede zeden
§ 4 - Aanbod vanuit de commerciële sector, lokale horeca of ondernemers behalve de activiteiten vermeld in
artikel 10
§ 5 - Religieus aanbod in de vorm van uitvoering van erediensten (eucharistievieringen, sektarische
bijeenkomsten,…)
§ 6 - Objectmatige inhoud (bv. standbeelden, schilderijen, boeken, enz.)
§ 7 - Logies (bv. hotels, campings, …) of restaurants (behoudens uitzonderingen hierboven)
§ 8 - Zaken die ontleend kunnen worden (bv. educatieve pakketten, muziek- en filmdragers,…)
§ 9 - Opleidingen in de formele leersfeer/onderwijs
§ 10 - Activiteiten bestemd voor bedrijven of gespecialiseerd publiek (bv. vakbeurzen, congressen)
§ 11 - Competitiewedstrijden tenzij ze een uitzonderlijk karakter hebben d.w.z. buiten de reguliere
sportcompetitie (bv. bekerfinale, gala-wedstrijden, benefietwedstrijd,… enz.)
Art.10 – Volgende activiteiten uit de commerciële sector, lokale horeca of ondernemers worden toegelaten op
de Uitdatabank.be
§ 1 - Activiteiten van handelaars waarbij geen aankoopverplichting geldt (bv. modeshow, wijnproefavond, open
bedrijvendag, petanquetornooi camping,…)
§ 2 - Commercieel vrijetijdsaanbod (bv. binnenspeeltuin, bowlingcenter, dierenpark, …) waarbij de ingevoerde
activiteit bovenop het reguliere aanbod georganiseerd is, rechtstreeks gelinkt aan de kernactiviteit van de
desbetreffende organisator (= geen permanent aanbod).
§ 3 - Politiek aanbod waarbij het niet gaat om politieke propaganda (bv. campagnebijeenkomst, lezing van
gekende partijpoliticus,…). Algemene socio-culturele activiteiten vanuit de partijpolitieke sfeer (bv. eetfestijn,
bal, wandeling, spreker van buiten de politieke context) worden aldus toegelaten.
Art.11 - Activiteiten die aan bovenvermelde bepalingen voldoen (artikels 3 tot en met 10), kunnen ingevoerd
worden in de UiTdatabank. Hiervoor dient men zich te registreren op www.uitdatabank.be. Na het ontvangen
van de login-gegevens kan men aan de slag.
Art.12 – De activiteiten van de gemeentelijke diensten worden eveneens ingevoerd in de Uitdatabank.
Art.13 - Permanente activiteiten die openbaar te bezoeken zijn (behoudens de permanente commerciële
activiteiten uit artikel 9) kunnen ook ingevoerd worden (bv. molens, musea, erfgoedcentra, kunstateliers,…).

C. Online activiteitenkalender
Art. 14 - Alle activiteiten die ingevoerd zijn in de UiTdatabank (en geen andere) en onder de voorwaarden
voldoen uit artikels 3 tot en met 12, worden in de vorm van een online activiteitenkalender gepubliceerd op
www.uitinzwalm.be. De activiteiten worden ten laatste de dag na de invoer automatisch gepubliceerd.
Art. 15 – De gemeente Zwalm verzorgt een directe link op haar eigen homepage met www.uitinzwalm.be en de
gemeente Zwalm promoot dit kanaal als de authentieke en meest betrouwbare vrijetijdskalender bij de
Zwalmenaren.
Art. 16 – De moderatoren zullen erop toezien dat de verschillende types activiteiten (periodiek – eenmalig –
permanent) ingevoerd worden zoals de software dat voorziet.
D. ‘UiT’ in de Zwalmse Post
Art. 17 - De UiTagenda wordt eveneens onder de vorm van een gedrukte activiteitenkalender opgenomen in
het gemeentelijk infoblad ‘De Zwalmse Post’.
§ 1 - Voor de gedrukte activiteitenkalender gelden dezelfde modaliteiten als voor de online activiteitenkalender
(zie Artikels 3 tot 13).
Als bijkomende voorwaarde geldt dat commercieel aanbod van handelaars, zelfs indien er geen
aankoopverplichting is, en het commercieel vrijetijdsaanbod hier niet worden opgenomen.
§ 2 - Er worden per editie van de Zwalmse Post 2 A4-pagina’s voorzien voor deze UiTagenda. De gemeente
publiceert minstens: type activiteit, datum, titel, organisator, uren, infonummer en/of mail, url. Indien er daartoe
voorziene ruimte voorhanden is, is een redactionele omkadering voorzien van max. 300 karakters (inclusief
spaties) uit de door de organisator ingevoerde wervende tekst in het vak ‘korte omschrijving’ van de
UiTdatabank. De dienst communicatie is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en vormelijke aspecten hiervan.
§ 3 - In het infoblad verschijnen de activiteiten die georganiseerd worden tijdens de looptijd (1 maand) van het
desbetreffende nummer van het infoblad. Indien de ruimte het toelaat, wordt deze periode in chronologische
volgorde overschreden tot de voorziene ruimte is opgevuld.
§ 4 - Om een activiteit te laten verschijnen in de activiteitenkalender van het infoblad, moeten de deadlines voor
het invoeren in de UiTdatabank gerespecteerd worden. In het infoblad staat de uiterste invoerdatum voor
verschijning in het volgend nummer vermeld.
§ 5 – Permanente activiteiten worden minstens 1 maal per semester gepubliceerd in de Zwalmse Post-UiTkalender.
Art.18 - De dienst communicatie en de dienst cultuur hebben als moderator de verantwoordelijkheid over de
controle van de activiteiten die zijn ingevoerd in de UiTdatabank. Het uitgangspunt van de controle van items
is een inhoudelijke en vormelijke kwaliteitsvolle invoer. Is de informatie niet conform met bovenstaande
modaliteiten, dan kan de moderator de activiteit afwijzen.
Art.19 - Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over situaties die niet in dit reglement voorzien
zijn.
Art. 20 – Modaliteiten in deze afsprakennota werden bekrachtigd door zitting van het College van
Burgemeester en Schepenen van 17.06.2014 na advies van de Algemene Vergadering van de Cultuurraad
Zwalm in zitting van 26.05.2014. Wijzigingen en hercoördinatie van deze afsprakennota kunnen enkel na
adviesverlening van de Algemene Vergadering van de Cultuurraad Zwalm.

