
Wij vertegenwoordigen alle mensen die 
journalistiek actief zijn, ongeacht het
kanaal, het medium of de intensiteit. 

Zolang je met een aantoonbare regelmaat 
op een onafhankelijke manier bijdragen 
levert aan nieuws of actualiteit, kan je bij 
ons terecht. 

Ontwikkelingen binnen het medialandschap.

Wij bieden ondersteuning aan freelancers 
en zelfstandigen die niet in aanmerking 
komen als beroepsjournalist. 

Wij volgen de ontwikkeling van de media 
en geven ook de nieuwe journalistieke
vormen een omkadering. 

Relevante info uit de (internationale) 
journalistieke wereld.

Tips over bronvermelding.

Fiscaal advies en juridische tips voor de 
journalist.

Specifieke thema’s door experts onder 
onze leden.

Verenigingsnieuws.

Werk van onze leden.

Waarom kiezen voor VJV?De Nieuwe Tydinghe!

“De Nieuwe Tydinghe” is het trimestrieel leden-
blad van VJV waarin tal van onderwerpen aan 
bod komen:

Pelikaanstraat 94 bus 8, 2018 Antwerpen
Permanentie: 0485/56 31 36

e-mail: info@vjv.vlaanderen
website: www.vjv.vlaanderen

IBAN BE30 4758 2050 3111 KREDBEBB

Ondernemingsnummer BE0 410.864.680

Vlaamse Journalisten Vereniging is opgericht in 1965

Dan is de
Vlaamse

Journalisten
Vereniging

iets voor jou !

Ben je journalistiek actief als redacteur, 
journalist, uitgever, schrijver, foto-
graaf, tekenaar, scenarist, cameraman 
of -vrouw, geluidstechnieker, videore-
porter, regisseur, radiomedewerker, 
internetpublicist, nieuwsvlogger, of op
een andere manier?

‘‘

‘‘

?



Informeren, adviseren & ondersteunen! Als je jaarlijks 12 of meer gepubliceerde 
artikels, foto’s of audiovisuele program-
ma’s maakt, kom je in aanmerking voor 
lidmaatschap.

Dan kan je lid worden tegen een gunsttarief!

Onze erkenningscommissie beoordeelt de 
kwaliteit van je journalistieke bijdragen 
alvorens je een VJV-perskaart toe te ken-
nen. Bovendien wordt je werk elke 2 jaar 
opnieuw geëvalueerd.

Je eigen VJV-lidkaart maakt je instap in 
een boeiende carrière makkelijker.

Je statuut (freelance, loondienst, deeltijds 
of occasioneel …) en de vergoeding die je 
ervoor krijgt, zijn ondergeschikt aan de 
kwaliteit van je werk!

Maak kennis met de journalistieke realiteit 
en doe relevante ervaring op.

Alle lidmaatschapsvoorwaarden vind je op:
www.vjv.vlaanderen/lid-worden/

We staan je bij met knowhow en advies.

Meer informatie over de speciale voorwaar-
den op onze website: www.vjv.vlaanderen

Je vindt een ideaal forum om contacten te 
leggen met collega’s, om te netwerken en 
praktische informatie uit te wisselen.

Je maakt deel uit van een dynamisch net-
werk dat je belangen verdedigt.

Het lidgeld is een laagdrempelige be-
roepsonkost, zelfs als je journalist in
bijberoep bent.

Je ontvangt een gepersonaliseerde 
VJV-perskaart en desgewenst een
autopersplaat.

Een levendig platform bieden waar je ken-
nis kan maken met je collega-journalisten.

Zodat jij je journalistieke werk optimaal 
kan uitoefenen.

Zodat jij nuttige ervaringen en knowhow 
kan uitwisselen en persoonlijke contacten 
kan leggen.

Wat doet VJV voor jou? Hoe word je lid van VJV? Ben je laatstejaarsstudent journalistiek 
of jonger dan 26 jaar?

Word nu lid!

Word nu lid !


