Info Vorselaar 2017
Verschijningsdata en indienen activiteiten, artikels

Editie
IV 1
IV 2
(900 jaar Vorselaar)
IV 3
IV 4
IV 5
(Kindergemeenteraad)
IV 6
IV 7
IV 8
(Jaarmarkt)
IV 9
IV 10
IV 11
IV 12
(900 jaar Vorselaar)
IV 13
IV 14
IV 15
IV 16
(Kerstperiode)
IV 17

Verschijnt op:

Artikels en www.uitdatabank.be
ten laatste indienen op:

18 januari 2017

3 januari 2017

25 januari 2017
15 februari 2017

30 januari 2017

15 maart 2017

27 februari 2017

30 maart 2017
19 april 2017

3 april 2017

17 mei 2017

2 mei 2017

7 juni 2017
21 juni 2017

5 juni 2017

10 juli 2017

24 juni 2017

16 augustus 2017

31 juli 2017

30 augustus 2017
20 september 2017

4 september 2017

18 oktober 2017

2 oktober 2017

15 november 2017

30 oktober 2017

13 december 2017

27 november 2017

20 december 2017

4 december 2017

Veel gestelde vragen:

Vraag:
Antwoord:

Digitaal of op papier
U kan ook op de hoogte blijven via een gratis abonnement op onze digitale Info Flash
(wekelijks), via onze Facebookpagina /InfoVorselaar, onze twitter @InfoVorselaar of
via onze website www.vorselaar.be.

Vraag:
Antwoord:

Waar vind ik de deadline voor de volgende Info Vorselaar?
U vindt de deadline in de rechtse kolom. Bovendien vindt u in Info
Vorselaar boven de kalender ‘UiT in Vorselaar’ steeds de deadline voor de volgende
Info Vorselaar.

Vraag:

Moet ik evenementen die ik heb toegevoegd in www.uitdatabank.be en die later ook
verschijnen op de website nog apart doorgeven?
Neen, dit is niet nodig. De publiek toegankelijke activiteiten van erkende Vorselaarse
verenigingen nemen we automatisch op. Als je merkt dat er problemen zijn tijdens
de invoer van uw activiteit, geef dan gerust een seintje voor de zekerheid.

Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

Vraag:
Antwoord:

>

Mijn buurman is een handelaar uit Vorselaar. Kan hij een artikel in Info Vorselaar
laten publiceren?
Neen, Info Vorselaar volgt een aantal regels betreffende overheidscommunicatie. We
verwijzen uw buurman graag door naar het commerciële circuit. Enkel voor de
Kersteditie kunnen we een uitzondering maken wanneer dit past in het
eindejaarsprogramma van de Cultuurraad.

Ik wil graag een artikel in Info Vorselaar, maar enkele details zijn pas na de deadline
bekend (datum, locatie, … ).
U kan steeds geruime tijd op voorhand uw artikels en activiteiten indienen. Vermeld
bij het indienen van uw artikel welke gegevens nog ontbreken. In overleg met de
communicatiedienst kunnen we uitzonderlijk een andere termijn bepalen. Artikels en
activiteiten die ons, zonder overleg, pas na het verstrijken van de deadline bereiken,
kunnen we wegens technische redenen helaas niet meer opnemen.

Info: Communicatiedienst Vorselaar
marie-anne.godderis@vorselaar.be, 014 50 71 26

