Redactiestatuut Kop d’r Veur

Ingevolge een besluit van het bestuur van de bewonersorganisatie van de Hortusbuurt en de
redactie van Kop d’r Veur, ingaande 1 januari 2008,
zoals in overleg tussen het bestuur van Bewonersorganisatie HortusEbbinge en de
redactiecommissie uiteindelijk op 31 januari 2022 gewijzigd, in verband met de uitbreiding
van het werkgebied met het Ebbingekwartier en in verband met de mede daarmee
samenhangende wijziging van de statuten van de bewonersorganisatie.
Kop d’r Veur, de buurtkrant van de Hortusbuurt sinds 1974 en, vanaf de ontwikkeling van die
buurt, ook van het Ebbingekwartier, wordt uitgegeven door de Bewonersorganisatie
HortusEbbinge.
Dit statuut regelt de positie van de Kop d’r Veur en haar redactie. In alle voorkomende
gevallen die niet zijn geregeld in dit reglement beslist het bestuur na overleg met de redactie.
Wijziging van dit statuut wordt vastgesteld door het bestuur na overleg met de redactie.
Doelstelling
Kop d’r Veur wil haar lezers, alle bewoners van de Hortusbuurt en het Ebbingekwartier in de
breedst mogelijke zin, informeren over de buurt en haar bewoners, almede over plannen en
werken van de gemeente en (nuts)bedrijven in de buurt. Ze wil daarmee een actieve bijdrage
leveren aan de betrokkenheid, leefbaarheid en sociale cohesie in de buurt.
Tevens wil de krant een medium zijn van personen, initiatieven en acties die deze doelen ook
bevorderen.
Beginselen
Door de redactie worden de journalistieke beginselen gehanteerd zoals onafhankelijkheid,
betrouwbaarheid en deskundigheid in berichtgeving, analyse, nieuwsselectie en opiniërende
artikelen. Een en ander in aanmerking genomen het doel en karakter van de krant.
De redactie streeft in haar berichtgeving naar het toepassen van de gedragscode voor
Nederlandse journalisten (zie bijlage 1).
Elke buurtbewoner heeft in principe het recht in de Kop d’r Veur te schrijven, mits de
belangen van de Bewonersorganisatie en Kop d’r Veur daar niet mee worden geschaad. Dat
geldt ook voor bijdragen in de vorm van ingezonden brieven.
De redactie heeft het recht bijdragen te weigeren of in te korten. Bij niet plaatsing informeert
de redactie de schrijver over de redenen van de weigering.
Toelichting
Opiniërende artikelen waarin een eenzijdig standpunt over een controversieel onderwerp
wordt ingenomen, kunnen het belang van de bewonersorganisatie en de krant (bijvoorbeeld
het bewaren van de sociale cohesie) schaden. Afhankelijk van de kwaliteit van de inhoud zou
er wel plaats kunnen zijn voor een uitwisseling van standpunten in hetzelfde nummer,
opeenvolgende nummers of in een discussiestuk.
Uiteraard worden geen bijdragen geplaatst die het karakter hebben van bedrijfsreclame.
Daarvoor geldt het advertentieregime.

Redactie
Kop d’r Veur wordt gemaakt door een onafhankelijke, zelfstandige redactie die de zorg draagt
voor handhaving van de doelstelling, de journalistieke beginselen en het redactionele karakter
zoals dat gezamenlijk (met bestuur en redactie) is en wordt overeengekomen en uitgewerkt in
een instrumenteel protocol. De redactie bestaat uit schrijvende redactieleden, een vormgever
een eindredacteur en een hoofdredacteur.
Het bestuur benoemt, in goed overleg met de redactie, een hoofredacteur die de redactie
organiseert, het aanspreekpunt vormt en de eindverantwoordelijkheid draagt (conform artikel
15, lid 3 van de statuten).
De redactie is zelf verantwoordelijk voor haar omvang en samenstelling.
Redactieleden dienen te wonen in de buurt, bij verhuizing uit de buurt eindigt het
redacteurschap. Hiervan kan in overleg met het bestuur worden afgeweken voor een periode
van maximaal één jaar na datum van verhuizing. Het aantal tijdelijk buiten de buurten
wonende redactieleden mag niet het aantal in de buurten wonende redactieleden overstijgen,
de hoofdredacteur, die altijd in een van de buurten woonachtig moet zijn, niet meegerekend.
Alle werkzaamheden geschieden op vrijwillige basis.
Redactie en bestuur
Goed overleg en wederzijdse informatie-uitwisseling zijn de sleutelbegrippen voor een
succesvolle samenwerking tussen de redactie en het bestuur.
Minimaal één keer per jaar vindt er een plenair overleg plaats tussen bestuur en redactie.
Overleg tussen bestuur en hoofdredacteur vindt geregeld plaats. Op bestuursvergaderingen en
redactievergaderingen kan er, indien nodig, tijd voor ingeruimd worden.
De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van Kop d’r Veur en kent een eigen
verantwoordelijkheid. Zij bepaalt de inhoud van elk nummer.
Achteraf kan het bestuur de redactie ter verantwoording roepen.
Het bestuur is gemachtigd de redactie of, na overleg met de hoofdredacteur, een lid van de
redactie van haar/zijn taak te ontheffen. Voor de redactie dan wel het in Hortusbuurt of
Ebbingekwartier wonende redactielid staat tegen zo’n besluit beroep open bij de algemene
ledenvergadering. Artikel 8, lid 8 van de statuten is van overeenkomstige toepassing.
Kop d’r Veur draagt zorg voor bestuursmededelingen en aankondigingen van activiteiten van
het bestuur, en zo nodig/wenselijk een adequate verslaggeving.
Het bestuur kan ruimte opeisen voor mededelingen, ook als er geen overeenstemming met de
redactie tot stand komt over de publicatie. Dergelijke publicaties vallen buiten de
verantwoordelijkheid van de redactie.
Wanneer het bestuur zichzelf opheft of besluit Kop d’r Veur op te heffen en niet onder een
andere naam of in een andere vorm onder dezelfde naam voort te zetten heeft de redactie het
voorkeursrecht de uitgaverechten over te nemen.
Exploitatie
Kop d’r Veur verschijnt zes keer per jaar en wordt gedrukt bij een professionele drukker.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het exploitatiebeleid van Kop d’r Veur.
Het bestuur en de hoofdredacteur stellen jaarlijks de begroting vast voor de exploitatie van
Kop d’r Veur. Onderdeel hiervan zijn hoeveel welke en de tarieven van de advertenties. In
ieder geval geldt de beperking dat de advertenties afkomstig moeten zijn van bedrijven of
instellingen die gevestigd zijn in een van de buurten of daarin actief zijn.
De financiële huishouding is in handen van de penningmeester van het bestuur.

Het bestuur is bevoegd tussentijds na overleg met de redactie de begroting aan te passen.
Beslissingen ten aanzien van het redactionele beleid die belangrijke invloed kunnen hebben
op de exploitatie van de krant, kan de redactie slechts nemen na overleg met het bestuur.
De bezorging van Kop d’r Veur valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
Bekendmaking
Dit redactiestatuut en hierboven bedoeld instrumenteel protocol worden bekendgemaakt op de
website van de Bewonersorganisatie HortusEbbinge.
Dit geldt ook voor toekomstige wijzigingen.

