Auteursaanwijzingen 2-pager

Metropool Forum 2016
Op donderdagmiddag 2 juni organiseren Vereniging Deltametropool en provincie Flevoland
het jaarlijkse Metropool Forum, het vijfde publieke forum over de metropolitane ontwikkeling
in Nederland. Ook dit jaar draait het Metropool Forum om de bijdrages van u, als
betrokkene, deskundige of verenigingslid. Daarom nodigen we u van harte uit tot het
inzenden van een 2-pager met een onderbouwd pleidooi ter versterking van de
metropolitane ontwikkeling van Nederland.
In de afgelopen jaren heeft de vereniging, door middel van projecten en studies met
verschillende partners, haar stempel gedrukt op de actuele metropolitane vraagstukken voor
Nederland. Over de vorig jaar gepresenteerde Oproep | Fast-Forward naar Deltametropool
Nederland | is met tal van experts gesproken en in het verlengde hiervan is | de Agenda voor
Metropoolvorming in Nederland |, met vier opgaven voor de toekomst van onze steden en
stedelijke regio’s, opgesteld.

Deadlines
-

Maandag 16 mei, aanleveren van uw discussiestuk in 2‐pager
Maandag 23 mei, aanleveren van stellingen voor tijdens deelsessies en (plenaire) discussie;
denk aan het komen tot één gezamenlijke Agenda Metropoolvorming voor het kabinet.

Auteursaanwijzingen 2-pager
1. Uw ingezonden bijdrage beslaat maximaal 1000 woorden, ongeveer 2 pagina’s A4, inclusief
eventuele illustraties. Eindig uw uiteenzetting met 2 à 3 stellingen als opmaat voor de
discussie!
2. Auteurs worden verzocht de uitgewerkte tekst en auteursinformatie in te voeren in het
online Inzendformulier Bijdrages.
3. Stuur digitale portretfoto(s) van goede kwaliteit en eventuele begeleidende illustraties bij uw
tekst(en) mee via het Inzendformulier Bijdrages. Als alternatief kunt u portretfoto’s en
illustraties ook opsturen via www.wetransfer.com naar oploop@deltametropool.nl.
4. Indien er illustraties, gerelateerde teksten dan wel multimediale uitingen zijn (video, foto,
pdf) waar naar verwezen wordt in de tekst, die extra achtergrondinformatie geven dan wel
waar naar gelinkt kan worden voeg dan deze bestanden (in hoogwaardige resolutie) of links,
waar mogelijk, toe. U verklaart het recht te hebben bijgevoegde beelden te publiceren.
5. Indienen van kopij houdt in dat de auteur toestemming verleent tot publicatie in het
programmaboekje Metropool Forum 2016. Ook gaat de auteur akkoord met de publicatie
van het artikel op de website van de vereniging.
6. Vereniging Deltametropool stelt de gepubliceerde bijdrage niet aan anderen voor overname
ter beschikking, tenzij na overleg met de auteur.
7. De auteur van een opgenomen artikel kan extra exemplaren opvragen van het programmaboekje, dit kan via oploop@deltametropool.nl.

Alle formulieren, documenten en informatie vindt u op www.metropoolforum.nl.
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