HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Hoofdstuk I. Financieel reglement
Afdeling 1. Begroting en controle op de uitgaven
Art. 1: De raad van bestuur moet elk jaar, op de
gewone algemene vergadering, een begroting voor
het komende boekjaar ter goedkeuring voorleggen,
tezamen met de rekeningen van het afgelopen
boekjaar. Zolang de begroting niet goedgekeurd is,
mag de raad verbintenissen aangaan en uitgaven
verrichten tot maximum de door de algemene
vergadering aangenomen begroting van het vorige
boekjaar.
Art. 2: De leden die aangewezen worden om de
rekeningen postgewijze na te zien, gaan na of de
bepalingen van de wet van 1921 en van de statuten
door de raad van bestuur werden nageleefd bij de
uitvoering van de begroting. Ze hebben eveneens het
recht de opportuniteit van de uitgaven te beoordelen.
De aangewezen leden zijn jaarlijks beurtelings
herkiesbaar. Bij voorkeur wordt hun mandaat beperkt
tot 2 jaar.
Afdeling 2. Duur van het boekjaar
Art. 3: Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Afdeling 3. Ontvangsten
Art. 4: De jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage wordt elk
jaar bepaald bij de goedkeuring van de begroting.
Hoofdstuk II: Verkrijging en verlies van het
lidmaatschap
Afdeling 1. Aanvraag tot lidmaatschap
Art. 5: De kandidaat-leden moeten hun aanvraag
schriftelijk indienen bij de raad van bestuur op een
daartoe bestemd formulier. Het formulier moet
vergezeld gaan van de nodige bewijsstukken. De
aanvragen worden advies behandeld door een
daartoe
opgerichte
vaste
erkenningsen
controlecommissie en bekrachtigd door de voorzitter
van de raad van bestuur.
Van het VJV kunnen een perskaart bekomen:
1. De uitgevers, de hoofdredacteurs, de journalistieke
medewerkers, fotografen en tekenaars van periodieke
publicaties, in zoverre er een duidelijke journalistieke
inbreng in deze publicaties aanwezig is en zij 12
artikels respectievelijk bijdragen met nieuwswaarde
kunnen voorleggen op jaarbasis.
2.
Journalistieke
medewerkers
aan
radiouitzendingen, indien ze in een tijdspanne van 12

opeenvolgende maanden minstens 24 uitgezonden
nieuwsberichten verzorgden.
3. - Regisseurs/reporters die perswerk verrichten
voor audiovisuele producties die bedoeld zijn voor
uitzending op televisie:
- scenaristen die kunnen aantonen dat zij scenario's
schrijven voor informatieve programma's (zoals
reportages, documentaires en bedrijfsportretten);
- cameramannen/vrouwen en geluidstechnici die
opnamen verzorgen voor informatieve programma's;
=> Zij kunnen aanspraak maken op een perskaart
indien ze in een tijdspanne van 12 opeenvolgende
maanden minstens 24 nieuwe nieuwsberichten
bezorgden.
Afdeling 2. Samenstelling van de erkenningscommissie
Art. 6: De commissie is samengesteld uit vijf leden,
verkozen door de algemene vergadering voor een
periode van twee jaar. Aftredende commissieleden
zijn onmiddellijk herverkiesbaar. Niemand mag echter
langer dan zes opeenvolgende jaren in de commissie
zitting hebben.
De commissie kan allen dan geldig een advies
uitbrengen wanneer de helft der leden aanwezig is.
Een lid van de raad van bestuur kan steeds als
waarnemer aan de vergadering deelnemen. De
erkenningscommissie maakt haar advies schriftelijk
bekend aan de raad van bestuur.
Art. 7: Het lidmaatschap van de erkenningscommissie
is onverenigbaar met dat van de raad van bestuur.
Indien een lid van de commissie verkozen wordt in de
raad van bestuur, houdt het op zitting te hebben in de
commissie en wordt het vervangen.
Afdeling
3.
Bevoegdheden
erkenningscommissie

van

de

Art. 8: De erkenningscommissie onderzoekt of:
a. de kandidaten voldoen aan de vereisten van artikel
5 van dit reglement en of hun kandidatuur regelmatig
gesteld werd naar vorm en inhoud zoals bepaald.
b. de leden blijvend aan de gestelde eisen voldoen
(herscreening)
Art. 9: De kandidaten c.q. leden moeten alle
inlichtingen en bewijsstukken verstrekken die dienstig
zijn voor het beoordelen van hun journalistieke
activiteit. De betrokken leden of kandidaat-leden die
na twee verzoeken van de raad van bestuur geen
bewijsstukken van hun journalistieke activiteit
voorleggen, worden geacht af te zien van hun
lidmaatschap c.q. kandidatuur.
Art. 10: De erkenningscommissie kan altijd advies
vragen aan de raad van bestuur.

Afdeling 4. Schrapping
Art. 11: Door de raad van bestuur worden geschrapt:
- Leden die binnen dertig dagen nadat ze daartoe
werden
aangemaand
hun
jaarlijkse
lidmaatschapsbijdrage, verhoogd met de eventuele
aanmaningskosten, niet vereffend hebben, worden
ambtshalve geschrapt.
- Leden die de journalistieke gedragscode niet in acht
nemen of die door het gebruik van hun lidmaatschap,
perskaart of persplaat de goede naam van de
vereniging in het diskrediet brengen of dreigen te
brengen. Deze uitsluiting kan pas geschieden nadat
betrokken lid gehoord is of tenminste uitgenodigd
werd tot een gesprek.
Zowel lidkaart als autopersplaat blijven eigendom van
de Vereniging. Zij moeten in geval van ontslag of
schrapping aan de Vereniging teruggestuurd worden
binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf
de dag van de mededeling van het ontslag of van de
dag van ontvangst van de kennisgeving van
schrapping. Eventuele invorderingskosten gedaan na
die termijn vallen volledig ten laste van de
betrokkene.
Afdeling 5. De verschillende soorten lidmaatschap
Art. 12: De volgende soorten lidmaatschap zijn
mogelijk:
- Leden: enkel journalisten, erkend door de
Erkenningscommissie en herscreend om de 2 jaar,
kunnen
volwaardig
lid
zijn
van
de
Journalistenvereniging. Zij krijgen een Perskaart,
uitgegeven door de Vlaamse Journalisten Vereniging,
kunnen eveneens een Persplaat voor in de auto
aanvragen, hebben stemrecht bij de Jaarvergadering
in het voorjaar, en genieten van het ledentarief bij de
verschillende VJV-evenementen. Zij krijgen tevens een
profiel op de VJV-website, en ontvangen de
Nieuwsbrieven en het tijdschrift De Nieuwe Tydinghe.
Leden jonger dan 26 jaar betalen slechts 50% van het
normale lidgeld.
- Ereleden: leden van de vereniging, die door hun
uitzonderlijke bijdragen voor de vereniging deze titel
mogen voeren. Zij worden voorgedragen door de
Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering keurt
hun Erelidmaatschap goed. Er is een onderscheid
tussen:
=>Werkende ereleden: Ereleden die nog altijd
journalistiek actief zijn. Zij hebben dezelfde voordelen
als de gewone leden, maar voeren de titel Erelid. Zij
betalen het jaarlijkse lidgeld.
=>Niet meer werkende ereleden: Ereleden die niet
meer journalistiek actief zijn. Zij krijgen geen
Perskaart of Persplaat voor in de auto. Zij kunnen aan
de jaarvergadering deelnemen aan ledentarief, maar

hebben geen stemrecht. Zij betalen het jaarlijkse
lidgeld niet.
- Oud-leden: leden die niet meer actief journalistiek
bedrijven, kunnen lid blijven van de Vereniging onder
het statuut van "Oud-Lid", mits betaling van een
lidgeld zoals bepaald door de Raad van Bestuur. OudLeden hebben recht tot het bijwonen van de
activiteiten van de vereniging (uitstappen, jaarlijkse
ontmoeting na de jaarvergadering) alsook op de
publicaties van de vereniging (Digitale Nieuwsbrief, De
Nieuwe Tydinghe). Zij kunnen de jaarvergadering
bijwonen als waarnemer zonder stemrecht.
- Studenten: voor laatstejaarsstudenten van de
hogere opleiding journalistiek. Zij kunnen erkend
worden als journalist na voorleggen van 6 artikels,
gemaakt in de voorbije 12 jaar. Het lidmaatschap kan
verlengd worden voor een extra jaar, mits voorleggen
van opnieuw 6 artikels gemaakt in de voorbije 12 jaar.
Het lidmaatschap wordt mee ondertekend door een
docent journalistiek. Daarna kan de student zelf een
volwaardig lidmaatschap aanvragen. Het lidmaatschap
geeft recht op deelname aan alle ledenactiviteiten en
de
VJV-publicaties
(De
Nieuwe
Tydinghe,
Nieuwsbrief). Het lidgeld als student is gratis in het 1e
jaar, en 30€ in het 2e jaar. Daarna geldt het normale
lidmaatschap van 60€ (30€ zolang het VJV-lid jonger
is dan 26 jaar)
(zie samenvattende tabel achteraan)
Hoofdstuk III: Verkiezingsreglement
Art.13: De raad van bestuur telt minimum 5 en
maximum 7 leden. Bij het verstrijken van het mandaat
van één of meer leden van de raad van bestuur, en
uiterlijk binnen het kwartaal nadat het aantal
beheerders beneden de vijf gedaald is, maakt de raad
van bestuur melding van het aantal vacatures in het
ledenblad of door een rondschrijven aan de leden met
een oproep tot kandidatuurstelling.
Art. 14: Alle effectieve leden kunnen zich kandidaat
stellen binnen de door de raad van bestuur bepaalde
termijn. De kandidatuurstelling moet mede
ondertekend zijn door tenminste drie andere leden,
niet-bestuurders. De kandidatuurstelling wordt bij
aangetekende brief aan de voorzitter gericht.
Art. 15: Bij de verkiezing brengen de leden zoveel
stemmen uit als er vacatures zijn. Bij gelijkheid van
stemmen wordt een tweede stemronde gehouden om
tussen beide kandidaten te kiezen.
Art. 16: De raad van bestuur verdeelt in zijn midden
de functies; de algemene vergadering bekrachtigt de
aanstelling van de voorzitter van de raad van bestuur.

De raad van bestuur interpreteert de toelatingscriteria
onder artikel 5 als algemene regel. Op voordracht van
de erkenningscommissie bekrachtigt de raad van
bestuur het al dan niet toelaten van een kandidaat-lid,
het al dan niet schrappen van een lid.
De betrokken personen kunnen evenwel in beroep
gaan bij de raad van bestuur, die het initiatief neemt
de
beslissing
te
bespreken
met
de
erkenningscommissie.
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ü
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(en evt.
persplaat)

Hoofdstuk IV: Herziening van het huishoudelijk
reglement
Art. 17: Dit huishoudelijk reglement kan alleen door
de Raad van Bestuur gewijzigd worden bij de
meerderheid die door de wet bepaald wordt voor het
wijzigen van statuten.
Deze versie van het huishoudelijk reglement werd
samengevat en goedgekeurd op de vergadering van
de Raad van Bestuur op 8/9/2008, en gewijzigd met
verduidelijking van de soorten lidmaatschap op
29/10/2017.
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(*) deelname activiteiten aan partnertarief
(**) Studenten:
1e jaar: erkenning mits voorleggen 6 artikels in voorbije 12 maand - lidmaatschap gratis
2e jaar: verlenging erkenning mits voorleggen 6 artikels in voorbije 12 maand - lidmaatschap 30€
3e jaar en verder: volwaardig lidmaatschap mits voorleggen 12 artikels in voorbije 12 maand - lidmaatschap
30€ zolang jonger an 26 jaar

