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Redactiestatuut “Het Bouletin” 

In dit statuut worden de taken en verantwoordelijkheden van de redactie van het „Bouletin” (in het vervolg 

genoemd: het blad) nader geregeld. 

1. Doelstelling 

Het blad heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de binding tussen de leden en donateurs binnen het 

verenigingsverband en met het bestuur, door een podium te bieden voor de uitwisseling van informatie, 

verhalen, geschiedenis en gebeurtenissen die de vereniging maken tot 'onze club'. 

Er is ruimte voor schrijvende en beeldende creativiteit. 

2. Samenstelling redactie van het blad 

De redactie bestaat uit twee leden, aangevuld met een bestuurslid met de redactie van het blad in de 

portefeuille. 

Redactieleden worden benoemd en ontslagen door het bestuur, op voordracht van de portefeuillehouder. Ieder 

redactielid afzonderlijk heeft daarnaast het recht om diens lidmaatschap op enig moment te beëindigen. 

3. Taken 

Tot de taken van de redactie behoren: 

• het voorzien in de behoefte van de leden aan informatie, nieuws, ontspanning en meningsvorming; 

• het bevorderen van het functioneren van de democratie binnen de vereniging; 

• het doen van mededelingen aan alle leden namens het bestuur en diverse commissies; en 

• het verzorgen van de exploitatie van het blad. 

Teneinde deze taken te realiseren, geeft de redactie het blad uit. De redactie is belast met de redactionele 
inhoud en verzorging van het blad. 

4. Verantwoordelijkheden 

De portefeuillehouder redactie van het blad is voor het handelen van de redactie verantwoording verschuldigd 

aan de het bestuur. Het bestuur is voor het handelen van de portefeuillehouder verantwoording verschuldigd 

aan de algemene vergadering. 

Mededelingen van of namens het bestuur zullen door de redactie onverkort worden opgenomen. Overigens zal 

het bestuur de redactie vrijlaten in de ontplooiing van haar activiteiten en het realiseren van haar ideeën. 

De schrijver van een artikel is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn artikel, de redactie voor de plaatsing van 

het artikel. 

Anonieme bijdragen worden niet geplaatst, tenzij de naam van de schrijver bij de redactie bekend is, en het 

bestuur daarmee heeft ingestemd. 

Ook bijdragen die strijdig zijn met de in dit statuut genoemde doelstelling en taken, worden niet geplaatst. 

5. Besluitvorming 

De redactie is gerechtigd tot het nemen van besluiten, mits deze vallen binnen het kader van de in § 3 

genoemde taken, zulks ter beoordeling van het bestuur. Zij neemt haar besluiten bij meerderheid van stemmen, 

zonder last of ruggenspraak. Indien de stemmen staken, beslist de portefeuillehouder. Besluiten, genomen door 

de redactie, zijn bindend voor alle leden van de vereniging. 

6. Reglementen 

De redactie kan niet besluiten tot het instellen van reglementen. 



pétanque MIDI Delft 

 

 

 
clubgebouw: sportpark 

Brasserskade, Delft 

Sportring 10 

tel.: (015) 2158686 

postadres: 

Postbus 702 

2600 AS DELFT 

secretaris 

Elly Fransen 
tel: (015) 2571882 
secretaris@midi-petanque.nl 

NL 87 INGB 0005032075 

t.n.v. penningmeester 

MIDI te Delft 

ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel Delft  

onder nummer: V 398050 

 Versie d.d. 8 december 2020 
 

7. Meningsverschillen 

Bij meningsverschillen van leden van de vereniging met de redactie neemt de portefeuillehouder hierover een 

besluit. Tegen een dergelijk besluit is beroep mogelijk bij het bestuur. Hiervan gaat geen opschortende werking 

uit. 

Om de onafhankelijkheid van de redactie te waarborgen, zal het bestuur niet ingrijpen in de redactionele 

vrijheid. De enige sanctiemogelijkheid van het bestuur is het benoemen van een nieuwe portefeuillehouder of 

redactie. 

8. Financiën 

De redactie is belast met de exploitatie van het blad. De exploitatie dient in principe binnen het budget te 

geschieden: er is geen winstoogmerk. De begroting wordt door het bestuur aan de algemene vergadering ter 

goedkeuring voorgelegd. De redactie krijgt dan een eigen jaarbudget, dat door de algemene vergadering wordt 

vastgesteld.  De penningmeester van het bestuur zorgt voor de financiële afhandeling van het blad. 

9. Organisatie van het uitgeven van het blad 

De commissie is vrij in de organisatie van het uitgeven van het blad, met dien verstande dat: 

• zij zich houdt aan alle reglementen die binnen de vereniging en de NJBB geldig zijn; 

• gestreefd wordt naar een gevarieerde samenstelling van het blad, met name wat betreft het opnemen 

van ingezonden stukken; 

• naar adverteerders aangegane verplichtingen worden nagekomen; 

• zij, bijvoorbeeld wanneer plaatsgebrek dit vereist, kleine wijzigingen in bijdragen van anderen mag 

aanbrengen of doen aanbrengen; 

• zij, indien zij ingrijpender wijzigingen wenst aan te brengen of te doen aanbrengen in een bijdrage, 

daarover vooraf de betrokkene raadpleegt; deze kan vervolgens verlangen dat het stuk niet wordt 

geplaatst. 

• zij, op verzoek van het bestuur, het recht heeft om kopij in te korten dan wel in overleg met het bestuur 

een artikel niet te plaatsen. Dit kan incidenteel plaatsvinden als de redactie en/of het bestuur besluit 

dat plaatsing niet op zijn plaats is. 

De redactie kan, voor de uitvoering van haar activiteiten, incidenteel een beroep doen op andere leden van de 

vereniging. 

10. Slotbepalingen 

• Dit redactiestatuut is vastgesteld op 8 december 2020. 

• Dit redactiestatuut geldt voor onbepaalde tijd en wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast. 

• Dit statuut is opvraagbaar bij het bestuur en wordt gepubliceerd op de website van MIDI. 

 


