
Redactiestatuut	  De	  Biltse	  Grift	  

Algemene	  bepalingen	  
Dit	  statuut	  regelt	  de	  positie	  van	  de	  redactie	  en	  de	  hoofdredacteur	  van	  De	  Biltse	  Grift,	  
onverminderd	  het	  bepaalde	  in	  de	  akte	  van	  oprichting	  van	  de	  vereniging	  "Historische	  Kring	  
D’Oude	  School"	  en	  het	  Huishoudelijk	  Reglement.	  
De	  Biltse	  Grift	  is	  het	  orgaan	  van	  de	  vereniging	  Historische	  Kring	  D’Oude	  School	  en	  verschijnt	  vier	  
maal	  per	  jaar	  op	  een	  aangekondigde	  tijd.	  
De	  doelstelling	  van	  De	  Biltse	  Grift	  is	  het	  bijdragen	  aan	  de	  geschiedschrijving	  van	  en	  het	  wekken	  
van	  belangstelling	  voor	  de	  historie	  van	  de	  dorpskernen	  De	  Bilt	  en	  Bilthoven	  door	  middel	  van	  de	  
regelmatige	  publicatie	  van	  een	  verenigingsorgaan.	  

Samenstelling	  redactie	  
De	  redactie	  bestaat	  uit	  een	  hoofdredacteur	  en	  minimaal	  twee	  overige	  leden.	  
De	  leden	  van	  de	  redactie	  worden	  door	  het	  bestuur	  van	  de	  Historische	  Kring	  D'	  Oude	  School	  
benoemd.	  
De	  redactieleden	  kiezen	  uit	  hun	  midden	  de	  hoofdredacteur.	  Deze	  zal	  in	  beginsel	  voorgedragen	  
worden	  ter	  benoeming	  als	  lid	  van	  het	  bestuur.	  
De	  gekozen	  hoofdredacteur	  wordt	  door	  het	  bestuur	  in	  functie	  benoemd.	  

Relatie	  met	  het	  bestuur	  
• De	  hoofdredacteur	  is	  voor	  het	  bestuur	  de	  eindverantwoordelijke.	  
• De	  hoofdredacteur	  legt	  tenminste	  éénmaal	  per	  jaar	  verantwoording	  af	  aan	  het	  bestuur.	  
• Tussen	  het	  bestuur	  van	  de	  Historische	  Kring	  D’Oude	  School	  en	  de	  redactie	  bestaat	  overeenstemming	  

aangaande	  de	  redactionele	  formule	  en	  de	  wijze	  van	  uitgave	  Bij	  verschil	  van	  visie	  tussen	  beide	  wordt	  
overeenstemming	  nagestreefd.	  In	  geval	  van	  blijvend	  verschil	  van	  mening	  beslist	  de	  ALV.	  

• Het	  redactiebudget	  wordt	  jaarlijks	  door	  het	  bestuur	  van	  de	  Historische	  Kring	  D'	  Oude	  School	  in	  overleg	  
met	  de	  hoofdredacteur	  vastgesteld.	  

• Voor	  eenmalige	  projecten	  kan	  het	  bestuur	  projectfinanciering	  vaststellen.	  
• Het	  beleid	  inzake	  het	  plaatsen	  van	  advertenties	  in	  De	  Biltse	  Grift	  wordt	  in	  overleg	  met	  de	  redactie	  

door	  het	  bestuur	  vastgesteld:	  	  
a. De	  redactie	  neemt	  	  ten	  aanzien	  van	  advertentie-‐exploitatie	  –	  passend	  binnen	  het	  door	  het	  bestuur	  

in	  overleg	  met	  de	  redactie	  vastgestelde	  beleid	  -‐	  een	  onafhankelijke	  positie	  in.	  
b. De	  hoofdredacteur	  stelt	  het	  bestuur	  tijdig	  op	  de	  hoogte	  van	  veranderingen	  in	  activiteiten	  ten	  

behoeve	  van	  de	  advertentie-‐exploitatie.	  
c. Indien	  het	  bestuur	  van	  de	  Historische	  Kring	  D’Oude	  School	  en/	  of	  de	  hoofdredacteur	  vermoedt(en)	  

dat	  de	  inhoud	  van	  advertenties	  strijdig	  zijn	  met	  de	  belangen	  van	  de	  wet,	  zal	  tussen	  hen	  overleg	  
plaatsvinden.	  

Taken	  redactie	  
Redactieleden	  aanvaarden	  het	  statuut	  door	  zitting	  te	  nemen	  in	  de	  redactie.	  
De	  hoofdredacteur	  heeft	  de	  uitvoerende	  leiding	  van	  De	  Biltse	  Grift;	  hij/zij	  heeft	  tot	  taak	  de	  
totstandkoming	  van	  de	  inhoud.	  Hij/zij	  heeft	  de	  eindverantwoordelijkheid	  voor	  de	  grafische	  vorm	  
van	  De	  Biltse	  Grift.	  
Uitsluitend	  de	  redactie	  heeft	  de	  beslissingsbevoegdheid	  over	  het	  al	  of	  niet	  plaatsen	  van	  kopij.	  



Redactiebesluiten	  worden	  bij	  gewone	  meerderheid	  van	  stemmen	  genomen.	  
De	  hoofdredacteur	  informeert	  de	  overige	  redactieleden	  over	  de	  hoogte	  van	  het	  budget,	  alsmede	  
over	  de	  wijziging	  daarvan.	  
De	  redactie	  regelt	  auteurs-‐	  en/of	  publicatierechten	  met	  de	  auteurs	  van	  De	  Biltse	  Grift.	  

Restbepalingen	  
Dit	  redactiestatuut	  geldt	  voor	  onbepaalde	  tijd.	  
Wijzigingen	  in	  het	  redactiestatuut	  worden	  vastgesteld	  door	  het	  bestuur	  van	  de	  Historische	  Kring	  
D’	  Oude	  School	  in	  overleg	  met	  de	  redactie	  en	  hoofdredacteur.	  

	  


