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Huishoudelijk reglement en redaetiestatuut wijkkrant en website
van wijkvereniging Pieters- en Acaderniewijk en Levendaal west"
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L Begripsbepaling
In dit reglement wordt verstaan onder

a. vereniging: de Vereniging voor Pieters- en Academiewijk genoemd in artikel
L van de Statuten van de vereniging dd 14 augustus L984, thans genaamd
Vereniging voor Pieters- en Academiewijk en Levendaal-West;

b. leden: de leden bedoeld in artikel 5 van de statuten van de vereniging.

2. Betaling contributie
De leden betalen hun contributie voor 1 april van het desbetreffende
verenigingsjaar.

3. Werkzaamheden bestuur
Het bestuur

a. bereidt de vergaderingen van de algemene ledenvergadering voor;
b. fungeert namens de wijkbewoners als gesprekspartner van het

gemeentebestuur bij kwesties die de belangen van de wijkbewoners raken;
c. raadpleegt daartoe zo nodig de wijkbewoners;
d. informeert de wijkbewoners over zijn plannen en acties;
e. stelt een jaarverslag op van zijnwerkzaamheden.

4. Benoeming bestuursleden
L. Het zit tende bestuur meldt voor de algemene ledenvergadering en t i jdig in

verband met de termijn genoemd in het tweede lid, aan de leden welke
bestuursfuncties in het komende jaar vri j  komen.

2. Tijdens de algemene ledenvergadering stellen de kandidaten zich aan de leden
voor en spreekt het zittende bestuur zich over elke kandidaat uit.

3. Vervolgens stemmen de leden over benoeming van nieuwe en herbenoeming
van zittende bestuursleden,

5. Benoeming voorzitter, secretaris en penningmeester en redactielid
In de eerste bestuursvergadering na de algemene ledenvergadering benoemt het
bestuur uit zijn midden de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en een van
de leden van de redactie van de wiikkrant en de website als bedoeld in artikel 15.
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6. Orde van de bestuursvergaderingen
Het bestuur beslist bij meerderheid van stemmen. Als de stemmen voor de tweede
keer staken, beslist de algemene ledenvergadering.

7. Orde van de ledenvergaderingen
De ledenvergadering beslist bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden
in elk geval over het volgende:
a' instemming met het jaarverslag van de werkzaamheden van het bestuur in het

afgelopen jaar;
b. instemming met het financieel jaarverslag;
c. herbenoeming dan wel benoeming van de bestuursleden;
d. benoeming of herbenoeming van een l id van de kascommissie.

B. Royement van leden
Het bestuur kan een lid royeren indien dit lid na voor de derde keer te zijn
aangemaand de contributie niet binnen een bij de aanmaning gestelde termijn
betaalt.

9. Ontheffing uit een bestuursfunctie
De algemene ledenvergadering kan een lid van het bestuur uit zijn functie ontheffen
indien het l id
1'. drie keer de bestuursvergadering zonder opgaafvan redenen niet heeft

bi jgewoond; of
2. in strijd met afspraken en beslissingen van het bestuur optreedt.

10. Beheer en gebruik van de inventaris
Het bestuur gebruikt de eigendommen van de vereniging voor het doel waarvoor ze
zijn bestemd en zorgt datze in goede staat blijven.

1-l-. Kascommissie
1. De kascommissie bestaat uit twee leden.
2. De kascommissie heeft tot taak:

a. het adviseren van de algemene ledenvergadering over de goedkeuring van
de jaarrekening;

b. het gevraagd en ongevraagd adviseren over het gevoerde financieel beleid
en de begroting.

3. De algemene ledenvergadering benoemt de leden van de kascommissie op
voordracht van het bestuur.

4. Leden van de kascommissie zijn geen lid van het bestuur of van de redactie van
de website en de wijkkrant.

5. De algemene ledenvergadering benoemt de leden van de kascommissie voor
twee jaar, met dien verstande dat in het jaar 2012 een van de leden voor drie
jaar wordt benoemd.
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12. Wiikkrant en website
Devereniginggeefteenwi jk@Stadskrantgenaamd,enbeheert
een website, i nte rnetd o m ei nl wwnv. n i ete rsWi j l<.d I

13. Frequentie en doelstelling wiikkrant.
De wijkkrant verschijnt drie tot vier maal per jaar en heeft ten doel

a. wijkbewoners en andere belanghebbenden op de hoogte te houden van
ontwikkelingen en initiatieven in de wijk, en de discussie te bevorderen;

b, de deelname te bevorderen van wijkbewoners aan activiteiten waarbii het
bestuur is betrokken;

c. bewoners in staat te stellen verbeteringen voor te stellen of klachten uit te
spreken over wonen in de wijk.

14. Doelstelling en inhoud website
7. De website heeft ten doel:

a. wijkbewoners op de hoogte te houden van init iat ieven van het bestuur en
ontwikkelingen in de wij( en de deelname bevorderen aan activiteiten van
het bestuur of wijkbewoners waarbij het bestuur is betrokken;

b. wijkbewoners in staat te stellen verbeteringen voor te stellen of klachten uit
te spreken over wonen in de wijk.

2. De website bevat onder meer een nieuwsbrief die ten minste eens per twee
maanden wordt geactualiseerd.

15. Redactie wiikkrant en website en verhouding met bestuur
1. De redactie bestaat uit drie redacteuren, waaronder het bestuurslid bedoeld in

artikel 5.
2. Het bestuur wijst de overige twee redacteuren aan.
3. Het bestuur kan bij meerderheid van stemmen een redactielid van zijn taak

ontheffen en vervangen. Dit besluit wordt op de website of in de wijkkrant
gepubliceerd.

4. Ingrijpende wijzigingen van de formule van de wijkkrant of de website behoeven
de goedkeuring van het bestuur,

5. Het bestuur stelt de redactie tijdig op de hoogte van alle besluiten die gevolgen
hebben voor de wijkkrant of de website.

6. Het bestuur bepaalt jaarlijks in overleg met de redactie het budget voor de
wijkkrant en voor de website, De redactie legt over de besteding verantwoording
af aan het bestuur,

7. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële, organisatorische en
technische voorzieningen van de website, en voor de financiële voorzieningen
ten behoeve van uitgave en bezorging van de wijkkrant.
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16.Taak redactie
B. De redactie legt aan het bestuur verantwoording af over de besteding van de

financiële middelen,
g. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van de wijkkrant en van de

website.
j-0. De redactie werkt volgens beginselen van betrouwbaarheid en kundigheid bij de

bepaling van de inhoud van de krant en de website en bij de ontwikkeling en het
beheer van de website, en gaat de betrouwbaarheid van informatie na'

L1. Besluiten neemt de redactie als eenheid. Is overeenstemming onmogelijk dan
wordt de kwestie aan het bestuur ter beslissing voorgelegd.

17.Beheer wiikkrant
1. De redactie wijst een van haar leden als eindredacteur van de wijkkrant aan'
Z. De eindredacteur is verantwoordelijk voor de eindredactie, de gehele redactie

tezamen voor de inhoud van de krant'
3. De eindredacteur roept zo nodig de redactie bijeen en fungeert als

gesprekspartner voor het bestuur.
4. De eindredacteur onderhoudt de contacten met de opmaker van de krant en met

de drukker.

18. Beheer website
1. De redactie wijst een van haar leden als webbeheerder aan.
Z. De webbeheerder is verantwoordelijk voor de technische zaken, de gehele

redactie voor de content (inhoud) van de site'
3. De webbeheerder roept zo nodig de redactie bijeen en fungeert als

gesprekspartner voor het bestuur als het om technische zaken of de formule
gaat.

4. De administrator kent in opdracht van de redactie aan nieuwe redactieleden een
wachtwoord toe.

5. De webbeheerder heeft het dagelijkse toezicht op de website en verwijdert in
overleg met de redactie ongewenste uitingen'

6. De webbeheerder zorgtervoor dat de techniek en inhoud van de site te allen
tijde overdraagbaar is, en inzichtelijk voor het bestuur en de redactie'

19. Inhoud wiikkrant en website
1. In de wijkkrant en op de website worden in elk geval artikelen opgenomen

over
a. Bestuursaangelegenheden, aangeleverd door het redactielid dat tevens

bestuursl id is; en
b. nieuws en ontwikkelingen, aangeleverd door de redactie.

Z. In de wijkkrant kunnen daarnaast artikelen van de redactie of van lezers of
ingezonden stukken worden opgenomen'
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20. Regels voor artikelen en berichten
3. Discussies worden uitsluitend gevoerd

a. voor zover het de krant betreft: onder vermelding van naam en achtergrond
van de opsteller en indien van toepassing onder vermelding van het
standpunt van het bestuur;

b. voor zover het de website betreft: op een daarvoor bestemd gedeelte.
4' Bestuursleden en vaste contactpersonen houden in principe het standpunt van

het bestuur aan, In geval van twijfel legt de redactie het bericht aan het bestuur
voor.

5. Anonieme berichten of stukken worden niet geplaatst.
6. De redactie kan ingezonden berichten ofstukken redigeren en inkorten ten

behoeve van de leesbaarheid of weigeren.

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 24 april Z0I2

voorzitter

secretaris


