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Redactiestatuut ‘Kerkbeheer’
van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland
Concept 3.1 13-11- 2018
-Pre-ambule
De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland (VKB) is een
vereniging van en voor kerkrentmeesters in de Protestantse Kerk in Nederland. Doelstelling is
belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering, dienstverlening en kennisdeling op het gebied
van kerkbeheer. In dit redactiestatuut wordt de verhouding van redactie, redactieraad en bestuur
nader uitgewerkt, zoals daarin is voorzien in artikel 10.3 van het huishoudelijk reglement van de
Vereniging
Uitgave.
Artikel 1.
Het blad ‘Kerkbeheer’ is een uitgave van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de
Protestantse Kerk in Nederland (VKB).
Inhoud.
Artikel 2.
1.. Het blad ‘Kerkbeheer’ is een onafhankelijk, toegankelijk vakblad voor kerkrentmeesters en voor
allen die bij kerkbeheer betrokken zijn. Daarnaast fungeert het als orgaan van de VKB. Het heeft
tot doel nieuws te verstrekken en achtergrondinformatie te geven over de werkterreinen en
aangelegenheden die van belang zijn voor de leden van de VKB. Daarnaast vervult het blad
‘Kerkbeheer’ een opiniërende functie. Tenslotte stelt het blad ‘Kerkbeheer’ colleges van
kerkrentmeesters en besturen van de afdelingen van de VKB in de gelegenheid mededelingen te
doen over hun werkzaamheden, waarmee tevens de onderlinge communicatie en band tussen de
leden wordt bevorderd.
2.. Omdat het blad ‘Kerkbeheer’ ook fungeert als orgaan van de VKB, is het bestuur van de VKB in
voorkomende gevallen te allen tijde gerechtigd ruimte in het blad te benutten voor specifieke
mededelingen die het wenst te doen.
Redactie.
Artikel 3.
De redactie bestaat uit medewerkers van het bureau van de VKB, waarbij de directeur als
hoofdredacteur en één van de medewerkers als eindredacteur optreedt.
Redactieraad.
Artikel 4.
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1.. De redactie bepaalt het beleid in overleg met een redactieraad. Dit gebeurt aan de hand van
bespreking van een jaarplan en een jaarverslag van de hand van de redactie, en eenmaal per jaar
een tussentijds overleg in een vergadering van de redactieraad met de hoofdredacteur.
2.. De redactieraad bestaat uit ten hoogste vijf leden, met als voorzitter de secretaris van het
bestuur van de VKB. Overige leden van de redactieraad worden door het bestuur benoemd.
Taken en bevoegdheden.
Artikel 5.
De taak van de redactie is de berichtgeving, informatievoorziening en opinievorming te behartigen
over alle voor de doelgroep van belang zijnde onderwerpen. De redactie is verder verantwoordelijk
voor de plaatsing en de selectie van advertenties. De redactie is bevoegd de vormgeving van het
blad vast te stellen. De redactie vervult deze taken zelfstandig binnen de kaders van het beleid dat
samen met de redactieraad is vastgesteld. De redactie is voor de uitvoering van het beleid
verantwoording schuldig aan de redactieraad. De redactieraad rapporteert jaarlijks over beleid en
voortgang aan het bestuur van de VKB.
Verantwoordelijkheid.
Artikel 6.
De redactie betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij de behandeling van vertrouwelijke
informatie, bij het gebruik van bronnen, bij de verificatie van gegevens en bij het toepassen van
hoor en wederhoor. Zij streeft bij de uitvoering van haar taak al datgene na dat kenmerkend is
voor een goed en evenwichtig redactioneel beleid. Uitgangspunt bij de uitvoering van haar taken is
het belang van de VKB en haar leden.
Geschillen.
Artikel 7.
1.. Bij twijfel in de redactie over het al dan niet opnemen van artikelen, ingezonden stukken en
advertenties neemt de hoofdredacteur contact op met de voorzitter van de redactieraad. Als zij van
mening verschillen, beslist het bestuur van de VKB.
2.. Wanneer er bij de redactieraad tussentijds vragen leven over de concrete invulling van het
vastgestelde jaarplan neemt de voorzitter van de redactieraad contact op met de hoofdredacteur.
De voorzitter van de redactieraad kan altijd tussentijds de redactieraad bijeen roepen, maar zal
niet vergaderen zonder aanwezigheid van de hoofdredacteur. Bij onoplosbare verschillen van
inzicht, beslist te allen tijde het bestuur van de VKB.
3.. Wanneer er bij het bestuur tussentijds vragen leven over de concrete invulling van het
vastgestelde jaarplan, zal het bestuur deze vragen kenbaar maken aan de voorzitter van de
redactieraad. De voorzitter van de redactieraad zal deze vragen vervolgens òf bilateraal òf in een
vergadering met de gehele redactieraad bespreken met de hoofdredacteur. Bij onoplosbare
verschillen van inzicht, beslist te allen tijde het bestuur van de VKB.
Medewerkers en honorering.
Artikel 8.
De redactie kan een kring van vaste medewerkers vormen, die bestaat uit vrijwilligers en waar
nodig uit professionals. Voor de bijdragen waarvoor honorering noodzakelijk is, wordt in het
jaarplan een maximumbudget opgenomen, dat door de hoofdredacteur / directeur wordt beheerd.
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