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KLIK-wedstrijd
Het is alweer twee jaar geleden dat ik begon te schrijven voor de KLIK. Dat betekent dat
het voor mij de hoogste tijd is om af te treden en jullie niet meer lastig te vallen met
mijn verhaaltjes… Ik had verwacht als VIP-KLIK’er alleen een paar keer per jaar een
statement te mogen schrijven, meer niet. Maar wat ik erg leuk vond, was dat ik na enkele
KLIKs meer stukjes mocht schrijven en dat het niet alleen om statements draaide. Ook
ben ik bij een vergadering geweest: dat was interessant en ook zeker gezellig!

Eigenlijk is het schrijven best simpel. Eens in de zoveel maanden vragen de redacteurs je om een
kort stukje te schrijven. Vaak mag je zelf weten waarover! Aan de ene kant is het moeilijk om een
onderwerp te kiezen, maar de vrijheid die je krijgt, is toch ook wel erg leuk! Het kost helemaal
niet veel tijd en het is leuk om je mening te kunnen geven. Ik vond het zelf ook leerzaam om te
doen. Je leert op een bepaalde manier te schrijven en door de feedback die je krijgt, wordt je zinsopbouw beter.

Voor mij is het nu tijd om het stokje door te geven. Misschien wel aan jou! In plaats van de KLIK-dag organiseren we weer
een gave wedstrijd. Je kunt met deze wedstrijd twee jaar lang de nieuwe VIP-KLIK’er worden. Wat houdt dat precies in?
In de volgende KLIK komt een interview met jou.
Voor elke KLIK schrijf je een statement, net als de redactieleden.
Als je dat leuk vindt, schrijf je ook korte artikelen voor in de KLIK.
Als het mogelijk is, denk je tijdens een vergadering mee over de KLIK.

Zo doe je mee:
Schrijf een statement van 100-150 woorden.
Voor voorbeelden kun je kijken naar de statements van redactieleden op de derde pagina.
Je brengt op een leuke manier jouw boodschap over en je zet lezers aan het denken.
Het mag over politiek gaan, maar dat hoeft niet. De redactie beoordeelt of je statement bij de KLIK past.
Stuur je statement uiterlijk 15 augustus op naar klik@sgpj.nl.
Stel jezelf in de e-mail voor aan de redactie en stuur ook een foto mee!
Vermeld je telefoonnummer, want de winnaar wordt uiterlijk 31 augustus gebeld. Je hoort niets als je niet wint.

Doe zeker mee, het is superleuk!

Mathilde verheij (VIP-KLIK’er)
KLIK
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