
Jaarverslag 2021 dorpskrant Bulte Nijs 

Dorpskrant Bulte Nijs is in het verslagjaar 2021 9 x verschenen onder redactie van Tine Hekker-van 

Leeuwen, Dita Meijering- den Ouden, Wouter van der Molen en Lourens de Vries. Bulte Nijs 

verschijnt sinds 2020 niet in de maanden januari, augustus en september. De krant telt in de 

maanden februari en september 16 pagina’s, in de overige verschijningsmaanden 12 pagina’s.  

Normaal gesproken gaat aan de verschijningsdatum een redactievergadering vooraf. Deze vindt 

meestal plaats na de sluiting van de redactiemail, op de 16e van de maand. Op een van de dagen 

daarna komt de redactie bijeen in dorpshuis ‘De Klink’. Als gevolg van coronamaatregelen is de 

redactie in 2021 drie maal bijeen geweest in de maanden september, oktober en november. Het 

eerste halfjaar is gecommuniceerd via de groepsapp.  

Ondanks alle coronamaatregelen en alles wat daarmee verband houdt is de redactie erin geslaagd 

een volwaardige dorpskrant uit te brengen. Een dorpskrant, die naast de digitale vormen van 

communicatie die ons dorp rijk is, nog steeds in een behoefte voorziet. Natuurlijk sluiten wij onze 

ogen niet voor het feit dat nieuws via internet meer actueel is dan het nieuws dat via Bulte Nijs 

wordt verspreid. Onze dorpskrant leent zich echter ook moeilijk voor actueel nieuws, omdat de krant 

eenmaal per maand verschijnt. Daarbij is de sluitingsdatum voor inzending van artikelen rond de 16e 

van de maand en verschijnt de Bulte Nijs ongeveer 14 dagen later. De redactie houdt hiermee 

rekening als het om de inhoud gaat. Redactionele artikelen kijken voor- of achteruit. Ingezonden 

stukken doen hetzelfde.  

Daarnaast beoordeelt de redactie of de inhoud van een ingezonden artikel geschikt is voor plaatsing.  

Het gaat dan met name om de lengte van de artikelen. Zijn deze te lang, dan behoudt de redactie 

zich het recht voor om deze in te korten. Soms wordt de inzender verwezen naar een ander medium, 

zoals Koudum.nl. als  het artikel daar beter tot zijn recht komt. De spelregels voor het insturen van 

kopij komen terug in de colofon.  

Bezorging 

Uw dorpskrant wordt maandelijks bezorgd door een groot aantal vrijwilligers. Deze vrijwilligheid 

schept echter ook de nodige verplichtingen. Het kan immers niet zo zijn, dat de Bulte Nijs aan de ene 

kant van Koudum al in de bus ligt en aan de andere kant van het dorp dagen later in de bus valt, 

omdat de vrijwilliger die hiervoor verantwoordelijk is met vakantie was. De inzet in het verslagjaar 

2021 van zowel de redactie als de beheercommissie is dan ook geweest om in kaart te brengen, 

wanneer iedere maand het concept bij de drukker, DecoReclamewerk, moet zijn. Binnen maximaal 5 

werkdagen moet de krant gedrukt zijn. Aansluitend gaat de verzending van de gedrukte exemplaren 

richting de hoofdbezorgers, waarna de vrijwilligers van de hoofdbezorgers hun exemplaren 

ontvangen, die ze vervolgens in de brievenbussen deponeren. Deze methode zorgt ervoor, dat 

iedereen, die bij dit proces is betrokken weet wanneer wat van hem of haar wordt verwacht. De 

puntjes op de i dus…. 

N.B  De beheercommissie heeft samen met de redactie nog onderzocht of het drukproces verkort 

kon worden van maximaal 5 naar 1 werkdagen. Voordeel hiervan is, dat bij een gelijkblijvende 

verschijningsdatum de inzendtermijn voor artikelen ook naar achteren kon worden geschoven. De 

beheercommissie en in het verlengde hiervan het bestuur van DBK heeft hiervan afgezien vanwege 

de kostenpost, die dit met zich meebrengt. Deze stond in geen verhouding tot het te verwachten 

voordeel.  



En daarmee komen we bij het volgende. Regelmatig ontvangt de redactie mails waarin  lezers hun 

abonnement opzeggen. Het ontvangen van Bulte Nijs is echter niet gekoppeld aan een abonnement, 

maar aan  een lidmaatschap van Dorpsbelangen. Ben je lid van Dorpsbelangen, dan ontvang je 

automatisch gratis de Bulte Nijs. Een abonnement los van het lidmaatschap van Dorpsbelangen is 

niet mogelijk. Voor dit proces is echter niet de redactie verantwoordelijk. Deze ligt bij de 

opdrachtgever Dorpsbelangen Koudum. Punt van aandacht wellicht?  

Beheercommissie 

Deze commissie vergadert eenmaal per kwartaal en bestaat uit 2 leden vanuit het bestuur van 

Dorpsbelangen te weten Ria Bootsma en Nienke Dijkstra en 2 leden namens de redactie: Dita 

Meijering en Lourens de Vries. In de beheercommissie is in 2021 vooral aandacht besteed aan de 

bezorging, de wijze, waarop Dorpsbelangen communiceert via de sociale media en Bulte Nijs en 

welke bijdrage de redactie van Bulte Nijs hieraan kan leveren.  

 

Last but not least 

Niet onvermeld mag blijven, dat Menno Fraterman in 2021 verantwoordelijk is geweest voor de 

plaatsing van alle advertenties in de 9 verschenen edities van onze dorpskrant. Dat was overigens 

wel voor het laatst.  

Koudum, maart 2022 

Tine Hekker- van Leeuwen, Dita Meijering – den Ouden, Wouter van der Molen en Lourens de Vries, 

redactie dorpskrant Bulte Nijs. 

Ria Bootsma, Nienke Dijkstra, Dita Meijering – den Ouden, Lourens de Vries, beheercommissie Bulte 

Nijs.  

 

 

 

 

 

 

 

  


