Colofon
‘Milieu-Visie’ is het informatief ledenbulletin van Vereniging Milieudefensie. Het blad heeft ten doel het informeren
van verenigingsleden over milieuzaken en het faciliteren en bevorderen van onderling contact, onderlinge discussie
en samenwerking m.b.t. milieuonderwerpen. Ieder lid is welkom om gebruik te maken van deze faciliteit. Visies
kunnen verschillen. Daarom vraagt de redactie om achting en begrip te hebben voor elkaars blik op de leefwereld,
op de problematiek en op mogelijke oplossingen daarvoor.
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Kopij
Kopij digitaal aanleveren (formaat: .doc) of sturen naar bovenvermeld postadres t.a.v. redactie ‘Milieu-Visie’
Artikel maximaal 3 bladzijden (= 1400 woorden; vergelijk: Arial 11 of Liberation mono 11) inclusief eventueel
enkele los te leveren afbeeldingen.
Sluitingsdatum kopij:

30 juni 2022

De redactie behoudt zich het recht voor om kopij te weigeren, onder opgave van redenen. Teksten en lezersreacties, of delen daarvan, die expliciet discriminerend en/of onbehoorlijk taalgebruik bevatten worden door de redactie zonder meer geweigerd.
Verantwoordelijkheid en rechten
De verantwoordelijkheid voor de inhoud, formulering en spelling van brieven en artikelen in het ledenbulletin berust bij de auteur(s) van die teksten. Hetzelfde geldt voor de inhoud en weergave van aangeleverde afbeeldingen.
Op teksten, afbeeldingen en vormgeving zijn intellectuele- en artistieke eigendomsrechten van toepassing. Openbaar maken van dit bulletin als geheel, of van artikelen, informatie en/of beeld uit dit bulletin, is daarom niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijk gegeven toestemming van de desbetreffende auteur(s) én
van ten minste twee redacteuren van dit blad.
Voor ‘Milieu-Visie’ gebruikte materialen van derden zijn – waar mogelijk – voorzien van bronvermelding.
Aangeleverde teksten en afbeeldingen mogen geen inbreuk maken op auteursrecht en portretrecht. Daarom accepteert de redactie alleen kopij waarvan de indiener expliciet (schriftelijk) verklaart dat het zijn/haar eigendom is.
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[foto: website Vereniging Milieudefensie 2019]

Achteromslag: flyer anti-luchtvaart/pro-klimaat

[F. Langedijk 2018; vrij naar het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken 1974]
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