
Einde van de website
van de Geloofsgemeenschap St.Stephanus – Meppel

Ruim 11 jaar geleden begon ik, als een vorm van arbeidstherapie, na 6 weken
coma en meer dan een half jaar revalidatie, aan het bouwen van een website.

Het werd een website over onze parochie St.Stephanus in Meppel.
Aan het parochiebestuur heb ik gevraagd of men hiervan gebruik wilde maken.

Het toenmalige parochiebestuur van de St.Stephanus in Meppel was blij met
het resultaat. Dit werd www.rkkerkmeppel.nl. Deze site werd echter geen

eigendom van de parochie en dit is ook nooit een probleem geweest. Tot op de
dag van vandaag heb ik deze site bijgehouden en uitgebouwd. Dat heb ik met
plezier gedaan, ik heb informatie bijeen gezocht, teksten geschreven en foto’s

gemaakt (of laten maken) van wat er gaande was binnen de
geloofsgemeenschap St.Stephanus – Meppel, binnen ons bisdom,

 de R.-K. Kerk in Nederland of wereldwijd, om u op de hoogte te houden.

Het parochiebestuur van de Heilige Drie-eenheid in Zuidwest-Drenthe heeft
besloten dat er maar één website kan en mag bestaan voor onze parochie.

En nu er een nieuwe website voor de parochie is gerealiseerd betekent dat dat
de website van de geloofsgemeenschap St.Stephanus – Meppel moet

verdwijnen, zo heeft het parochiebestuur besloten.

Aan deze nieuwe website kan ik geen medewerking verlenen,
omdat er een verschil van mening is betreffende het

eigendomsrecht van afbeeldingen en teksten.

Volgens de Nederlandse en het Europese recht
bezit de maker van afbeeldingen en teksten de auteursrechten hiervan.

Het parochiebestuur stelt zich echter op het standpunt dat zij als “werkgever”
ALLE eigendoms-rechten bezitten inclusief de auteursrechten van alle teksten

en afbeeldingen, die op de website staan.
Hiermee kan ik mij niet verenigen en daarom stop ik met dit “werk”.

De website www.rkkerkmeppel.nl is niet meer “in de lucht”
(met uitzondering van enkele pagina’s).

Alle data, het nieuwsarchief, de parochiebladen en de foto’s zijn niet meer
beschikbaar op het internet.

Het ga u goed

Leo
webmaster@rkkerkmeppel.nl


