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Algemeen

De redactie is altijd blij met aangeleverde kopij. De voorkeur gaat echter uit naar
genie-gerelateerde artikelen van 2 tot 3 hele pagina's, liefst binnen het thema van de
betreffende editie. Het nieuwe thema vindt u steeds in de colofon van de laatste GENIST.

Deadline reguliere kopij: 01 mei voor de editie van juni
01 november voor de editie van december

Kopij: Mailen naar redactie.genist@hotmail.nl

Vooraankondiging: Indien u het artikel vooruitlopend op het schrijven bij de hoofdredacteur
aanmeldt heeft u een grotere kans dat het artikel geplaatst wordt.

Specificaties en voorwaarden

Tekst: Tekstbestanden uitsluitend aanleveren in Word, maar zonder specifieke opmaak en
zonder foto's, plaatjes of tabellen in het Word-bestand zelf. Ter info: een volle pagina tekst,
zonder afbeeldingen, is +/- 700 woorden. Het staat de auteur vrij om de fotolocaties in de
tekst te markeren, echter de redactie bepaalt de uiteindelijke opmaak van het artikel.

Titel: Maximale lengte van de titel is 21 karakters in hoofdletters, inclusief spaties en
leestekens.

Foto’s: Fotobestanden in een zo groot mogelijke resolutie meesturen in de bestandsvormen
JPEG of PNG. Plaatjes en tabellen mogen als PDF. Bij meer dan 20 MB aan (foto)bestanden
WeTransfer gebruiken. Noot: Thumbnails, foto’s van minder dan 500 KB en foto’s (eerder)
verzonden via WhatsApp worden niet gebruikt.

Auteur: Vermeld altijd rang, voor- en achternaam, functie en onderdeel van de auteur.

Copyright: Vermeld altijd de naam van de copyright houders(s) van de meegeleverde
bestanden, ook als dat de auteur zelf is.

Rechten: Zorg er bij gebruik van andermans teksten en of foto’s altijd voor dat u
toestemming heeft en dat u afgebeelde personen over uw voornemen tot plaatsen informeert.

Redactionele ondersteuning: Indien u voorafgaand aan het insturen van uw kopij
redactionele ondersteuning wenst of vragen heeft, neem dan gerust contact op met de redactie
via redactie.genist@hotmail.nl of stel uw vraag rechtstreeks aan één van de redactieleden
(namen zie colofon).

Met vriendelijke groet, redactie regimentsmagazine GENIST


