
 
WONDERLIJKE WC WEB WEB SERVICES 

GRONDWETTELIJK STATUUT 
 

Artikel 1: MISSIE 
 
Het op Internet creëren, ontwikkelen en onderhouden van een virtuele webstek op alle mogelijke 
manieren gerelateerd aan het sprookjespark De Efteling in Kaatsheuvel, Noord-Brabant, 
Nederland. Voorgaande zal te allen tijde geschieden op een manier die stijlvol, van hoog niveau, 
grenzenloos kritisch en vermakelijk is. 
 
 
Artikel 2: ALGEMEEN 
 
2.1 Naamgeving en vorm 
De volledige naam van de organisatie zoals vastgesteld op 10 oktober 2001 luidt Wonderlijke WC 
Web Web Services Holdingsmij., ook simpelweg bekend als WWCW Web Services. 
 
WWCW Web Services is in primaire instantie verantwoordelijk voor het onderhouden en 
ontwikkelen van de webstek genaamd Het Wonderlijke WC Web, ook wel afgekort tot “Het 
WWCW” of “WWCW”. 
 
Ondertitel van het WWCW zal zijn “De Schoonste van het Land”. 
 
WWCW Web Services zal zijn een non-profitorganisatie. Geen van de activiteiten van genoemde 
mij. zullen tot doel hebben winst te maken. Nimmer zal genoemde mij. monetaire vergoeding 
vragen voor de door haar geleverde diensten, met uitzondering van eventuele merchandise van 
de eigen branding. 
 
2.2 Bestuur 
WWCW Web Services staat onder direct bestuur van de Compagnie der Founders, bestaande uit 
twee gelijkwaardige personen met ieder een gelijke hoeveelheid inbreng in de Compagnie. 
 
Het WWCW staat onder direct bestuur van de WWCW Algemene Vergadering, bestaande uit alle 
leden van het Wonderlijke WC Web zoals bepaald onder Artikel 3. 
 
2.3 Relaties 
Het WWCW zal geen enkel juridisch of organisatorisch verband hebben met Stichting Natuurpark 
de Efteling, De Efteling B.V. of een van haar partners in kwaliteit. 
 
Het WWCW zal geheel onafhankelijk opereren van alle andere Efteling-gerelateerde web sites en 
van alle Efteling-gerelateerde liefhebbersverenigingen. 
 
2.4 Inhoud 
Inhoud van het op het WWCW gepubliceerde materiaal zal te allen tijde op wat voor manier of in 
welke mate dan ook te maken hebben met het sprookjespark in Kaatsheuvel. Genoemde inhoud 
zal van een inhoudelijk en taalkundig hoog niveau zijn, vernieuwend zijn, correct zijn, maar 
bovenal zowel kritisch als vermakelijk zijn. Genoemde inhoud zal tevens origineel materiaal zijn, 
specifiek voor het WWCW opgesteld, of nadrukkelijk en exclusief aan het WWCW geschonken 
vanuit waardige bron. 
 
2.5 Uiterlijk 
Het uiterlijk van het Wonderlijke WC Web zal te allen tijde zowel technisch als grafisch van hoog 
niveau zijn, estetisch aansprekelijk en in een sfeer zijn die past bij het sprookjespark in 



Kaatsheuvel. Genoemd uiterlijk zal tevens bestaan uit origineel materiaal, specifiek voor het 
WWCW vervaardigd of aan het WWCW in gebruik geschonken. 
 
 
Artikel 3: LEDEN 
 
3.1 Leden van het WWCW 
Een WWCW-lid is een persoon die inhoudelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van het WWCW en 
die mede bedenkt en bepaalt wat er op het WWCW gepubliceerd gaat worden. Een lid moet als 
zodanig zijn geaccepteerd door de WWCW Algemene Vergadering. 
 
3.2 Voorwaarden voor lidmaatschap 
Een persoon die overwogen wil worden voor lidmaatschap van het WWCW moet aan alle van de 
volgende kenmerken voldoen: 
 de Efteling als liefhebberij bezitten, 
 de Efteling-sfeer uit de begintijd en daarmee samenhangende aspecten waarderen boven 

alle andere aspecten van het park, 
 van mannelijke, zo zuiver mogelijke Germaans-arische komaf zijn; 

 
en daarnaast aan minstens één van de volgende kenmerken voldoen: 
 Grafisch onderlegd zijn, al dan niet digitaal, 
 Webtechnisch ontwikkeld zijn, 
 Goed teksten kunnen schrijven, 
 Goede inhoudelijke ideeën hebben voor publicatie op het WWCW. 

 
Voldoen aan bovenstaande eisen garandeert niet automatisch toezegging van lidmaatschap; een 
en ander is ter beoordeling van de WWCW Algemene Vergadering zoals omschreven in sectie 
3.3. 
 
3.3 Lid worden 
Een persoon kan de status van WWCW-Lid alleen worden toegekend door de WWCW Algemene 
Vergadering. Een individu kan zich niet zelf voor lidmaatschap aanmelden bij de Vergadering, 
maar moet door een bestaand WWCW-Lid worden ingebracht. 
 
Lidmaatschap wordt uitsluitend toegekend bij unaniem besluit van de WWCW Algemene 
Vergadering. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Afgewezen personen beschikken niet 
over de mogelijkheid in beroep te gaan tegen de beslissing van de Algemene Vergadering. 
Ontzegging van lidmaatschap is niet bindend noch permanent en kan te allen tijde worden 
herzien volgens zelfde procedure. 
 
Een persoon aan wie lidmaatschap is toegekend wordt automatisch lid van de WWCW Algemene 
Vergadering. 
 
3.4 Intrekken van lidmaatschap 
Lidmaatschap van de WWCW Algemene Vergadering is niet bindend noch automatisch 
permanent en kan te allen tijde door de overige leden van genoemde Vergadering worden 
ingetrokken. 
 
Intrekken van lidmaatschap kan alleen geschieden bij meerderheidsbesluit van de overige leden 
van de Vergadering. 
 
Het lid in kwestie zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. 
 
3.5 Status van leden 
Alle leden hebben in grondbeginsel een gelijke status. Slechts daar waar het algemene saecken 
betreft kunnen Founding Members een beroep doen op hun senioriteit; in alle andere gevallen 



geldt senioriteit op basis van functies zoals bepaald in sectie 3.6. In het geval van een dispuut 
betreffende algemene saecken tussen twee Niet-Founding Members mag één der Founding 
Members een bindend oordeel vellen over onderwerp der dispuut. 
 
Voorkeursbehandeling van Niet-Founding Members door Founding Members is niet toegestaan. 
 
3.6 Samenstelling van de Algemene Vergadering 
Sinds 25 mei 2003 bestaat het voltallige WWCW-Team uit de volgende personen. Hun titels c.q. 
functies worden eveneens opgesomd. 
 Friso Geerlings (Founding Member) 

Webmaster, Coördinator, Hoofd Sanitaire Saecken, Hoofd (Foto)grafische Saecken en 
Layout 

 Jorn van de Wetering (Founding Member) 
Hoofd Literaire Saecken, Freelance Writer 

 Bram Elstak (Member sinds 29 oktober 2001) 
Hoofd Illustraties, Freelance Writer 

 Paul Melssen (Member sinds 2 mei 2002) 
Hoofd Horecasaecken, Hoofd Lexicografische Saecken en andere Taelkundighe 
Specialismen, Coördinator Programmatische Saecken, Hoofd Uytbesteedinghen, Assistent 
Webmaster 

 Ramon Heeren (Member sinds 25 mei 2003) 
Hoofd Recensiesaecken, hoofd Efteling-historische saecken 

 
 
Artikel 4: WAARBORGING 
 
4.1 Validiteitsbewaking 
De validiteit van de inhoud van het WWCW zal te allen tijde in acht worden genomen. Met 
‘validiteit’ wordt bedoeld: het al dan niet in overeenstemming zijn van de inhoud van de site met 
Artikel 1. 
 
Om inhoudsbewaking te waarborgen zal iedere nieuwe toevoeging aan de site door tenminste 
twee WWCW-leden worden bekeken alvorens genoemde toevoeging wordt gepubliceerd. 
Uiteraard geldt deze waarborg slechts voor niet-triviale toevoegingen. 
 
4.2 Vormbewaking 
De vorm van de schrijfsels op het WWCW zal te allen tijde in acht worden genomen. De vorm 
van de inhoud moet te allen tijde hoogwaardig zijn om de ontwikkelde bezoeker een plezierige 
leeservaring te garanderen. Daartoe dient het WWCW permanent minimaal één en maximaal één 
Tekstcorrector in dienst te hebben. De Tekstcorrector dient iedere nieuwe toevoeging aan de site 
waar nodig te corrigeren alvorens genoemde toevoeging wordt gepubliceerd. In geval van 
bijzondere situaties, zoals dringende updates en/of anderszins urgente updatezaken kan een 
tekstueel oordeel achteraf (doch zo spoedig mogelijk) geaccepteerd worden. Zulks dient echter 
tot een minimum beperkt te worden. 
 
Doel van de Tekstcorrector is niet om een 100% taalfoutenvrije webstek te creëren, maar om het 
aantal dergelijke fouten tot een minimum te beperken. 
 
4.3 Correctheidsbewaking 
De correctheid van de inhoud van het WWCW zal te allen tijde in acht worden genomen. Met 
‘correctheid’ wordt bedoeld: het al dan niet inhoudelijk vaktechnisch juist zijn van de inhoud van 
de site. 
 
Het WWCW zal streven zo correct mogelijke informatie aan te bieden aan haar bezoekers maar 
kan geen verantwoordelijkheid accepteren voor eventuele onjuiste of verkeerd geïnterpreteerde 
gegevens. 



 
4.4 Vergaderingsgeheim 
Alle leden van de WWCW Algemene Vergadering zijn gebonden aan het Vergaderingsgeheim. 
Alle interne communicatieverkeer, inclusief maar niet uitsluitend betreffende inhoudelijke- of 
vormgevingsaspecten van het WWCW, vallen onder het Vergaderingsgeheim. 
 
4.5 Serverbeheer 
Twee WWCW-leden dienen te allen tijde toegang te hebben tot de server waarop het WWCW 
zich bevindt. Genoemde leden zullen zijn: de Webmaster en de Assistent Webmaster. 
 
De Webmaster is alleenheerser op de Heilige Server des WWCWs en bepaalt waar en hoe de 
bits zich dienen op te stellen. De Webmaster bepaalt welk ander WWCW-lid de functie van 
Assistent Webmaster zal vervullen. Assistent Webmaster rapporteert te allen tijde aan de 
Webmaster over zijn activiteiten op de Heilige Server des WWCWs. 
 
In het geval van incapaciteit van de Webmaster wordt de Assistent Webmaster de tijdelijke 
functie toebedeeld van Plaatsvervangend Webmaster voor de periode waarin de Webmaster niet 
in staat is zijn taken uit te voeren. De WWCW Algemene Vergadering dient van deze actie op de 
hoogte te worden gesteld. Bij terugkeer van de Webmaster vervalt de heerschappij van de 
Heilige Server automatisch terug in handen van genoemde Webmaster. 
 
Dit alles om permanente controle over de server te waarborgen. Het WWCW mag zich nimmer in 
een situatie bevinden waarin niemand een aanpassing kan maken op de Heilige Server. 
 
 
Artikel 5: COPYRIGHT 
 
5.1. Teksten op het WWCW 
Alle teksten aangenomen ter publicatie door de WWCW Algemene Vergadering worden 
eigendom van de WWCW Algemene Vergadering en het eigendomsrecht van de oorspronkelijke 
auteur vervalt. Genoemde auteur mag invloed uitoefenen op de inhoud van zijn teksten indien en 
zo lang hij lid is van de WWCW Algemene Vergadering. 
 
5.2 Afbeeldingen op het WWCW 
Grafische afbeeldingen (geen foto’s) vervaardigd voor en geaccepteerd voor publicatie op het 
WWCW door de WWCW Algemene Vergadering, inclusief maar niet uitsluitend headers, 
rubriekenlogo’s en algemene sitebeeldmerken, worden eigendom van de WWCW Algemene 
Vergadering en het eigendomsrecht van de oorspronkelijke auteur vervalt. Genoemde auteur 
mag invloed uitoefenen op de inhoud van zijn afbeeldingen indien en zo lang hij lid is van de 
WWCW Algemene Vergadering. 
 
Uitzondering hierop zijn afbeeldingen (inclusief maar niet uitsluitend beeldmerken) van externe 
verenigingen, allianties en bedrijven. 
 
5.3 Foto’s op het WWCW 
Alle versies van foto’s aangenomen ter publicatie op het WWCW door de WWCW Algemene 
Vergadering worden eigendom van de WWCW Algemene Vergadering, maar het copyright van 
de oorspronkelijke auteur wordt behouden. Genoemde auteur geeft het WWCW onbeperkte 
toestemming tot het gebruik van betreffend fotomateriaal op het WWCW maar blijft tevens vrij zijn 
eigen foto’s elders te publiceren. Het staat het WWCW vrij het betreffende fotomateriaal op de 
site te publiceren voor een periode zo lang als het de leden goeddunkt. Het WWCW zal te allen 
tijde credit van de fotograaf benoemen daar waar het een externe fotograaf betreft. 
 
5.4 Efteling-copyright 
Het WWCW zal te allen tijde copyrightschending van Efteling-handelsmerken tot een minimum 
beperken. 



Eftelingse beeldmerken en ander direct onder Efteling-copyright vallend materiaal op de site 
zullen slechts geplaatst worden ter decoratie en nimmer dienen tot copyrightschending of 
monetair winstbejag. 
Inhoud van genoemd materiaal blijft eigendom van De Efteling B.V. of van haar partners in 
kwaliteit. 
 
5.5 Uytbesteedinghen 
Rubrieken die vallen onder de categorie Uytbesteedinghen van het WWCW worden uitgesloten 
van regelgeving in Artikelen 5.1 t/m 5.3. 
 
 
Artikel 6: VERANTWOORDELIJKHEID 
 
6.1 Verantwoordelijkheid van individuele leden 
Elk lid moet het bestuur hebben over tenminste één rubriek binnen het WWCW. 
 
Hoewel wellicht niet het directe aanspreekpunt is ieder lid wel eindverantwoordelijke over de 
tekstuele inhoud van zijn rubriek(en). Lid dient zorg te dragen voor de correctheid van genoemde 
inhoud en te zorgen dat zijn inhoud niet in strijd is met Artikel 1. 
 
Elk lid dient het Vergaderingsgeheim te respecteren zoals uiteengezet in Artikel 4. 
 
6.2 Sociale verantwoordelijkheid 
Elke bijdrage aan het WWCW staat onder sociale verantwoordelijkheid van alle leden van de 
gehele WWCW Algemene Vergadering en de betreffende auteur in het bijzonder. Dit wil zeggen 
dat in geval van sociale frustratie (in de vorm van bijvoorbeeld maar niet uitsluitend opstootjes op 
fora en mailinglijsten, dreigbrieven en/of ontstemde berichtgeving middels elektronische post) 
betreffende een WWCW-aspect, het gehele WWCW hierop aanspreekbaar is, én zorg zal dragen 
voor een zo gesloten mogelijk ‘front’ richting de buitenwereld. 
 
6.3 Juridische verantwoordelijkheid 
De juridische verantwoordelijkheid voor de complete inhoud van het WWCW ligt bij de 
Coördinator. Deze verantwoordelijkheid gaat echter pas in, zodra Coördinator zich bewust is van 
de aanwezigheid van een bepaald inhoudellijk aspect van het WWCW, en hiertegen geen 
bezwaar heeft gemaakt. Het financiële aspect van de juridische verantwoordelijkheid van 
Coördinator zal, indien daartoe de noodzaak bestaat, in de WWCW Algemene Vergadering 
besproken en naar draagkracht verdeeld worden over alle leden van genoemde Vergadering. 
 
 
Artikel 7: STATUUT 
 
7.1 Geldigheid 
Dit grondwettelijk statuut is niet rechtsgeldig en dient met een korreltje zout genomen te worden. 
Wel kunnen leden van de WWCW Algemene Vergadering zich te allen tijde op dit statuut 
beroepen. Alle leden van genoemde Vergadering dienen zich te schikken aan de inhoud van het 
statuut. Toepassingsmate van de artikelen in dit statuut is per geval te bepalen door de voltallige 
Algemene Vergadering. 
 
7.2 Versiebeheer 
Dit statuut is voor het laatst bijgewerkt op 27 maart 2004. 
 


