Team internet & Team communicatie

Richtlijnen gebruik en registratie domeinnamen
en hosting binnen Scouting Nederland
Domeinnamen
Domeinnamen kunnen om twee redenen, al dan niet in combinatie met elkaar, geregistreerd worden:
• Bescherming van merk of direct aan Scouting gerelateerde zaken
• Actieve inzet van de domeinnaam in communicatie (voor Scoutingmerken, landelijke projecten
en evenementen/deelprojecten)
Redirect
Domeinnamen zijn in alle gevallen redirect (forward) domeinen naar een *.scouting.nl subdomein,
waar de fysieke website draait. Voor de *.scouting.nl subdomeinen is een geldig beveiligingscertificaat
aanwezig en kunnen gegevens beveiligd over het net (https).
Communicatie
In de communicatie van het organisatie onderdeel waarvoor een domeinnaam is geregistreerd, dient
een keuze gemaakt te worden in welke naam wordt gebruikt: de domeinnaam of het *.scouting.nl
domein. Er dient dus eenduidigheid te zijn in de communicatie naar de doelgroep van de gebruikte
domeinnaam (ondanks dat ze fysiek op dezelfde plek terecht komen). Deze keuze dient voorafgaand
aan een project besproken te worden tussen de projectleiding/communicatiemedewerkers van het
project en Team communicatie LSC.
Eigendom
Indien een domeinnaam anders dan *.scouting.nl gebruikt wordt, dient dit domein geregistreerd te zijn
uit naam van Scouting Nederland en in eigendom van Scouting Nederland. Zodoende kan ook enkel
een redirect gemaakt worden naar bij Scouting Nederland gehoste websites (naar *.scouting.nl).
Geregistreerde domeinen
Domeinnamen die enkel geregistreerd zijn uit bescherming van het merk of de relatie met Scouting
Nederland, of domeinen die pas in de toekomst ingezet gaan worden, redirecten altijd naar
www.scouting.nl.
Type domeinnamen
Indien voor registratie van een domeinnaam wordt gekozen, zal altijd een .nl domeinnaam worden
geregistreerd. Uitzonderingen, zoals scoutingnederland.tv, gaan in overleg met Team internet beheer
en Team communicatie.
Registratie
De registratie van domeinnamen gebeurt door de afdeling ICT / Systeembeheer (Team internet) op
het Landelijk servicecentrum en heeft zowel de goedkeuring nodig van de systeembeheerder (Bart
Lutters) als de communicatiemedewerker nieuwe media (Lars Vermeij) van Team communicatie.
Indien een domein in het verleden (of onverhoopt) is geregistreerd door een organisatie of persoon
anders dan bovengenoemd, terwijl dit domein wel toebehoort tot de vereniging (of gebruikt wordt voor
de vereniging) dient de domeinnaam overgedragen te worden aan Scouting Nederland. Kosten voor
registratie anders dan die door Scouting Nederland is gedaan, worden niet vergoed.

Hosting
Alle online activiteiten met betrekking op de Vereniging Scouting Nederland worden gehost door Team
internet. Websites draaien daarbij altijd op content management systeem Joomla. Team internet
draagt zorg voor een veilige omgeving, technische ondersteuning en het uitvoeren van updates. Er
wordt gebruik gemaakt van de door Scouting Nederland aangeboden huisstijltemplates. Hosting is
verplicht voor corporate communicatie, landelijke projecten en landelijke ledenactiviteiten (ook:
deelactiviteiten) en optioneel voor Scoutingregio’s.
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Indien een website in het verleden (of onverhoopt) is gehost door een organisatie of persoon anders
dan team internet van Scouting Nederland, terwijl de website wel toebehoort tot de vereniging (of
gebruikt wordt voor de vereniging) dient de website overgedragen te worden aan Scouting Nederland.
Kosten voor registratie anders dan die door Scouting Nederland is gedaan, worden niet vergoed

CMS
Websites draaien altijd op de meest actuele versie (long-term-release) van het content management
systeem (CMS) Joomla. Team internet beheer draagt zorg voor het technisch (systeem)beheer, Team
internet CMS draagt zorg voor de dagelijkse ondersteuning van de webmaster en
communicatiemedewerkers van het project, die toegang krijgen tot het CMS om hun website te
onderhouden.
Standaard wordt een complete site opgeleverd met Scouting Nederland-template naar keuze en een
reeks veelgebruikte extensies (componenten, modules, plug-ins). Specifieke (technische) wensen
kunnen worden besproken met de contactpersoon bij Team internet CMS en Team communicatie.

Verschil projecten / landelijke ledenactiviteiten
Projecten en campagnes worden ondergebracht op de corporate website van Scouting Nederland
(bijvoorbeeld www.scouting.nl/scoutingacademy) en komen niet in aanmerking voor een eigen
subdomein. Zo blijft het aantal Scoutingwebsites overzichtelijk. Regio’s en landelijke ledenactiviteiten
kunnen gebruik maken van een *.scouting.nl subdomein, eventueel gekoppeld aan een .nl
domeinnaam (zie ‘domeinnamen’). De aanvraag voor een regiowebsite loopt rechtstreeks via Team
internet (zie aanvraagformulier in Scouts Online), de aanvraag voor overige landelijke websites (o.a.
landelijke ledenactiviteiten) loopt via Team communicatie Scouting Nederland.

Toepasselijkheid
Bovengenoemde beleidsafspraken hebben betrekking op alle online activiteiten van (onderdelen van)
de Vereniging Scouting Nederland. Registratie, hosting, beheer en ondersteuning zijn kosteloos voor
projecten en activiteiten.
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