
Redactielid van de OEK 

De OEK (Op Eigen Kracht) is het blad van de afdeling Amsterdam van de Fietsersbond. Het verschijnt 
drie keer per jaar. 
 

Functieomschrijving 
- Verslag doen van fietsnieuws 
- Interessante mensen interviewen en daar een artikel over schrijven 
- Zelf onderwerpen aandragen 

Of: 
- Foto's maken 
- Tekeningen en cartoons maken 
- advies geven / meedenken over de vormgeving 

 

Wat vragen we van jou? 
- Plezier en enige vaardigheid in het schrijven van (korte) stukjes tekst, ofin het maken van 

foto's of tekeningen 
- Interesse in onderwerpen die met fietsen te maken hebben 
- Een redactionele bijdrage willen leveren aan het werk van anderen 
- Mee willen denken over de algemene opzet en inhoud van de OEK 

 

Waar en op welke tijden? 
- zes keer per jaar een redactievergadering (2 vergaderingen voor elke OEK) op het kantoor 

van de Fietsersbond: WG-plein 84 
- Soms op pad voor een interview, foto's maken of om een situatie te observeren 
- Als je tekeningen maakt: bij jezelf thuis 
- Schrijven: bij jezelf thuis 

 

Hoeveel tijd neemt deelname aan de Redactie van de OEK in beslag? 
- Aantal bijdragen aan de OEK: zelf te bepalen 
- Benodigde tijd voor het schrijven is voor iedereen verschillend. Denk aan 1 à 3 uur voor een 

korte tekst. 
- In totaal 2 maal 2 uur deelname aan de redactievergaderingen, dus 12 uur per jaar 
- Incidenteel: meer tijd bij de voorbereiding van een artikel (voor het verzamelen van 

informatie bijvoorbeeld) 
 

Wat biedt deze functie jou? 
- Ervaring opdoen of uitbreiden in het schrijven van teksten (foto's maken, tekeningen maken) 
- Ervaring opdoen of uitbreiden in het interviewen van mensen en daar een artikel over 

schrijven 
- Meer te weten komen over de opzet, lay-out en inhoud van een blad 
- Meedoen in een groepje enthousiaste mensen 
- Publicatie van je eigen artikelen/foto's/tekeningen in een oplage van 4500 exemplaren 

 

Interesse? 
Heb je interesse in deze functie of wil je meer informatie?  
Neem contact op met  
Teeja Arissen (coördinatie vrijwilligers Fietsersbond afdeling Amsterdam) 
teeja.arissen@fietsersbondamsterdam.nl 
06 34 93 86 41 

 


