
Reglement voor verenigingsbeheerders en -gebruikers 
 

1. LommOnline verwacht van verenigingen dat de algemene fatsoensnormen worden gehanteerd bij de 
plaatsing van materiaal van / over uw vereniging. Met andere woorden: wat u anderen niet graag 
online ziet plaatsen, doe dat dan zelf ook niet. Dus geen boodschappen van beledigende of 
discriminerende aard, etc. De website mag verder niet worden gebruikt om klanten te werven 
(ledenwerving middels optie lid worden is wel toegestaan), aan te schrijven of producten en/of 
diensten te verkopen. Het is verboden onrechtmatig, bedreigend, lasterlijk, ontuchtig, aanstootgevend, 
opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of enig ander materiaal dat aanleiding zou kunnen 
geven tot civiel- of strafrechtelijk aansprakelijkheid, naar de website te verzenden of daarop openbaar 
te maken. Hieronder valt ook het spammen van berichtgeving (meerdere dezelfde type berichten kort 
achter elkaar plaatsen) of het gebruik maken van valse emailadressen.  

2. Indien LommOnline constateert (direct of via derden) dat er sprake is van geplaatst materiaal dat in 
strijd is met deze richtlijnen, zal dit materiaal onmiddellijk worden verwijderd zonder de betreffende 
vereniging hiervan vooraf op de hoogte te brengen. Achteraf zal de betreffende vereniging altijd op de 
hoogte worden gebracht van het verwijderen van materiaal.  

3. LommOnline heeft de bewuste keuze gemaakt alleen beheerders / gebruikers toe te laten van 
verenigingen, stichtingen en gemeenschappen die actief zijn in Lomm. Bedrijven en actiecomités / 
protestgroepen zijn nadrukkelijk uitgesloten van deelname. Dit houdt in dat: 

a. Er geen reclame voor bedrijven mag worden gemaakt op LommOnline, uitgezonderd het 
benoemen van sponsoren in berichten, evenementen (bv. op flyers) en verenigingspagina’s. 
Verwijzen met een link naar betreffende sponsoren is toegestaan. Sponsorteksten en andere 
commerciële boodschappen zijn echter niet toegestaan. LommOnline is een nieuwsplatform, 
geen reclameplatform en ontvangt dan ook geen advertentie-inkomsten.   

b. Er geen ruimte is voor boodschappen of oproepen van politieke of activistische aard. Er zijn 
genoeg andere mediakanalen beschikbaar voor uiting van deze boodschappen of oproepen.  

4. Van de website wordt dagelijks een back-up gemaakt. Deze back-up is maximaal 3 weken beschikbaar. 
Mocht u als verenigingsbeheerder data zijn verloren (bv. per ongeluk iets hebben verwijderd) kunt u 
deze via info@lommonline.nl terugvragen.  

5. Mochten er per vereniging meerdere beheerders actief zijn, stem dan onderling goed af wie wat 
wanneer plaatst, om dubbele berichtgeving of tegenstrijdigheden te voorkomen.  

6. In alle overige gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de werkgroep achter LommOnline.  
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