Redactiestatuut Leovardia
Artikel 1

INLEIDING

1.1 Dit statuut bevat regels met betrekking tot de relatie tussen het bestuur van de Leeuwarder
Historische Vereniging Aed Levwerd (hierna AL) en het Historisch Centrum Leeuwarden (hierna
HCL) enerzijds en de redactie van Leovardia anderzijds en beoogt tevens het volgende te
regelen:
- bescherming van de redactionele onafhankelijkheid van Leovardia;
- regeling van de wijze waarop Leovardia inhoud geeft aan haar positie als orgaan van AL en
het HCL;
1.2 Onder redactie wordt in dit statuut verstaan alle bij de inhoud en vormgeving van Leovardia
betrokken vrijwillige redactieleden.
1.3 De redactie telt minimaal vier en maximaal zeven leden, waarvan minimaal twee medewerkers van
het HCL op voordracht van het HCL en minimaal 2 leden op voordracht van Aed Levwerd.

Artikel 2

DE REDACTIONELE FORMULE VAN LEOVARDIA

2.1 Leovardia, het populair wetenschappelijk tijdschrift voor de geschiedenis van Leeuwarden e.o., is
een gezamenlijke publicatie van AL en HCL. De leden van AL ontvangen Leovardia gratis. Bovendien
is het tijdschrift te koop in het HCL en in enkele Leeuwarder boekwinkels. De prijs in de losse verkoop
wordt vastgesteld door het bestuur van AL en de directie van het HCL in overleg met de redactie.
2.2 Leovardia stelt zich ten doel:
een podium te bieden voor meningsvorming en inhoudelijke informatie-uitwisseling op het
terrein van de historie van de gemeente Leeuwarden (stad en bijbehorende dorpen);
de doelstellingen van AL en het HCL waar mogelijk en journalistiek verantwoord te
ondersteunen;
de wisselwerking tussen de vereniging en de buitenwereld te bevorderen door de uitgave ook
via de boekhandels te verspreiden.

2.3 Aangelegenheden rechtstreeks AL betreffende worden opgenomen in de rubriek Nieuws van Aed
Levwerd. Aangelegenheden het HCL betreffende worden opgenomen in de rubriek Nieuws van het
Historisch Centrum Leeuwarden. Een nieuwsrubriek beslaat in principe 1 pagina, inclusief illustraties.
De redactie redigeert deze nieuwsrubrieken en is bevoegd deze in te korten, in overleg met Al of HCL.
Leovardia dient tevens als forum voor de uitwisseling van berichten, reacties,oproepen, opinies van
leden en lezers. Deze uitwisseling komt tot stand in de rubriek Brievenbus, Mailbox. De redactie is
bevoegd bijdragen voor de Brievenbus/ Mailbox ongevraagd in te korten.

2.4 Leovardia is, met inachtneming van de geldende journalistieke principes, gehouden de belangen
van AL en het HCL te respecteren. Leovardia overweegt voortdurend hoe en in welke mate de leden
van AL bij publicaties kunnen worden betrokken en inhoudelijke bijdragen kunnen leveren. Het gebruik
van Liwwadders en Fries (voor artikelen over de dorpen) is toegestaan. Aan auteurs wordt in principe
geen vergoeding verstrekt. Uitzonderingen hierop zijn ter beoordeling van het bestuur, daartoe
geadviseerd door de redactie

2.5 De positie van Leovardia vindt zijn grondslag in de doelstellingen van AL en het HCL. Indien het
bestuur van AL of de directeur van het HCL van mening is dat de belangen van de vereniging, van
het HCL of van individuele leden onvoldoende in acht zijn genomen of de journalistieke principes zijn
geschonden, zal het formele oordeel hierover pas worden uitgesproken nadat de redactie is gehoord.
Bij geschillen in dezen beslist de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Aed Levwerd, op voorstel
van het bestuur, gehoord de partijen.
2.6 Een daartoe aangewezen lid van de redactie kan, binnen zijn verantwoordelijkheid als voorzitter
van de redactie, de bestuursvergaderingen van AL bijwonen. Hij meldt dit van tevoren bij de secretaris
van het bestuur. De ter beschikking staande bestuursinformatie heeft een vertrouwelijk karakter.

2.7 Leovardia geeft mede gestalte aan het in Nederland geldend grondrecht van vrijheid van
meningsuiting, informatieverwerking, informatievermenigvuldiging en informatieverstrekking, zoals
vastgelegd in onder andere artikel 7 van de Grondwet en artikel 10 van het Verdrag van Rome.

Artikel 3

RELATIE TUSSEN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING, HET BESTUUR EN
HET HCL EN DE REDACTIE VAN LEOVARDIA

3.1 Teneinde de onafhankelijkheid van de redactie veilig te stellen hebben het bestuur en de directeur
van het HCL de taak om:
de onafhankelijkheid van de redactie te waarborgen;
de redactie te adviseren met betrekking tot inhoud en vorm van Leovardia

3.2 De bevoegdheid tot het vaststellen en de wijziging van de redactionele formule en de vormgeving
berust bij het bestuur van AL en de directie van het HCL. Voorstellen ter zake worden aangeboden
aan en overlegd met de redactie. Bedoeld overleg heeft tot doel overeenstemming te bereiken.
3.3 De bevoegdheid wijzigingen aan te brengen in de positie van Leovardia binnen de vereniging
berust bij het bestuur. Voorstellen ter zake behoeven de instemming van de directeur van het HCL en
worden aangeboden aan en overlegd met redactie. Bedoeld overleg heeft tot doel overeenstemming
te bereiken.
3.4. Bij een geschil ten aanzien van punt 3.2 en/of 3.3 beslist de Algemene Ledenvergadering van
Aed Levwerd, gehoord het bestuur, de directeur van het HCL en de redactie.
3.5. Er bestaat geen directe verantwoordelijkheidsrelatie tussen de redactie van Leovardia en het
HCL. Het HCL heeft een vertegenwoordiging in de redactie. Bij geschillen treedt de voorzitter van het
bestuur van AL in overleg met de directeur van het HCL en vertegenwoordigt hij de redactie namens
het bestuur van AL in rechte.
Artikel 4

HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID

4.1 Binnen het kader van het in 2.2 omschreven doel van Leovardia voert de redactie haar
organiserende, informatieverstrekkende en opiniërende taak uit; bij haar taakuitoefening ondervindt zij
geen belemmering van enige beïnvloeding of ingrijpen door wie dan ook, anders dan in dit statuut is
geregeld.
4.2 Ingevolge artikel 1 heeft de redactie primair tot taak de totstandkoming van de redactionele inhoud
en de grafische vormgeving van Leovardia.

Artikel 5

DE REDACTIE

5.1 De redactie draagt uit haar midden een hoofdredacteur voor benoeming voor aan het bestuur.
Deze benoeming behoeft de instemming van het bestuur van AL en de directeur van het HCL.
5.2.De hoofdredacteur is voorzitter van de redactievergadering en is verantwoordelijk voor een
democratische besluitvorming. Hij voert binnen het kader van de redactionele formule regelmatig
overleg met de redactieleden in de zogenaamde redactievergadering.
5.2 De redactie vergadert zo vaak als wenselijk of noodzakelijk is voor het uitbrengen van drie
nummers van Leovardia per jaar. Op verzoek van een redactielid kan er een bijzondere
redactievergadering worden gehouden.
5.3 De redactie bespreekt tijdens de redactievergaderingen de inhoud en eventuele wijzigingen in de
redactieformule, de format en het productieproces van Leovardia. Het HCL draagt zorg voor de
beeldredactie.
5.4 De redactievergadering kan desgewenst en op eigen initiatief over het in artikel 5.3 gestelde in
overleg treden met het bestuur.
5.5 In alle gevallen waarin de redactie weet of kan vermoeden dat voorgenomen besluiten of
adviezen van het bestuur op het niet-redactionele vlak, rechtstreeks of zijdelings invloed kunnen
hebben op de redactieformule volgens artikel 2, treedt zij in overleg met het bestuur.
5.6 Indien door de redactie wijzigingen van substantiële inhoudelijke aard worden aangebracht in een
artikel, geschiedt dit na overleg met en instemming van de betrokken auteur. De noodzaak hiertoe
wordt bepaald door de redactie. Dit geldt tevens voor het niet plaatsen van een artikel op kwalitatieve
of overige zwaarwegende gronden. Het inkorten van brieven/ mails in de rubriek De Brievenbus/
Mailbox behoeft geen instemming van de inzender.
5.7 De redactie bewaakt de auteursrechten, met name van het beeldmateriaal, ziet toe op het naleven
van de privacywetgeving en gaat behoedzaam om artikelen die informatie bevatten uit de persoonlijke
sfeer.
5.8 De redactie streeft naar het plaatsen van authentieke artikelen

Artikel 6

FINANCIËLE MIDDELEN

6.1 De op grond van de door de redactie gemaakte conceptbegroting van Leovardia ( binnen
het ter beschikking staande budget) wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld
6.2. De redactie beschikt niet rechtstreeks over financiële middelen, maar werkt op basis van de
vastgestelde begroting en declaraties achteraf, dan wel op basis van bevoorschotting vooraf op
verzoek van de redactie.
6.3 Het bestuur is rechtstreeks verantwoordelijk voor de kosten die door derden ten behoeve van de
productie en verzending van Leovardia in rekening worden gebracht. Voor het verspreiden van
Leovardia draagt AL zorg. Advertenties worden geworven door het bestuur van AL in overleg met de
redactie en de directeur van het HCL. Het bestuur van AL stelt tevens de oplage vast.
6.4 Het HCL voert het voorraadbeheer
Artikel 7

BENOEMING EN ONTSLAG

7.1 Benoeming en ontslag van de bij Leovardia werkzame vrijwilligers geschiedt op voordracht van de
hoofdredacteur, gehoord de voltallige redactie, door het bestuur en de directeur van het HCL. Bij
geschillen besluit de ALV op voorstel van het bestuur en de directeur van het HCL, gehoord de
betrokkenen.
Artikel 8

WIJZIGINGEN

8.1 Wijzigingen in het redactiestatuut worden op voorstel van het bestuur en de directeur van het HCL
vastgesteld door de ALV. Een dergelijk voorstel komt tot stand na op overeenstemming gericht
overleg met de redactie.
Artikel 9

SLOTBEPALINGEN

9.1 Indien partijen het niet eens kunnen worden over de interpretatie van bepalingen in dit statuut
wordt het geschil in handen gelegd van de ALV. Indien de ALV zelf partij is, beslist een externe
arbitragecommissie. Deze commissie wordt door de in conflict zijnde partijen tezamen benoemd.

Op …………. 2010

vastgesteld door bestuur Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en
de directeur van het Historisch Centrum Leeuwarden

