WELKOM

DE VOORDELEN

Je bent actief in de media. Dag na dag ben je binnen
jouw nieuwssector op zoek naar een primeur. In
bijberoep of als freelancer lever je journalistieke
bijdragen in de geschreven, de audiovisuele of de
elektronische media: een flitsende reportage, een
exclusieve foto of een videoflash, jouw sportverslag
live op de regionale radio of tv.

•VJV-perskaart voor accreditatie bij persevenementen van allerlei aard ten behoeve van
het medium waarvoor je journalistiek actief bent
•Toegang
tot
de
meeste
voorbehouden
persparkings (mede dankzij de optionele VJVautopersplaat)
•Algemene informatie over je rechten en plichten
als journalist, met betrekking tot aansluiting bij
sociaal
secretariaat,
auteursrechten,
btwwetgeving, enz.
•Antwoord op individuele vragen hierover,
verstrekt door onze partners.
•Kortingen bij geselecteerde partners zoals hotels
enz.
•Deelname aan de Statutaire vergadering van VJV
in het voorjaar, waar je mee timmert aan de
toekomst van de vereniging, plus deelname aan de
bijhorende lunch/diner en culturele activiteit aan
verminderd tarief. Je partner is welkom voor deze
activiteit (behalve jaarvergadering) en betaalt het
partnertarief.
•Deelname aan de winteractiviteit van VJV, met
VJV-café, lunch en culturele activiteit. Ook hier is je
partner welkom (behalve voor VJV-café) en betaalt
het partnertarief.
•De toezending via de post van het VJV-ledenblad
‘De Nieuwe Tydinghe’ (4 x per jaar)
•En ‘last but not least’: de solidaire steun van 500
collega’s journalisten, lid van de Vlaamse
Journalisten Vereniging, in hun strijd tegen een
ongelijke en discriminerende behandeling van
eenieder die op een ernstige wijze met
journalistiek werk doende is in Vlaanderen.

De Vlaamse Journalisten Vereniging ondersteunt je in
jouw taak als journalist. De perskaart die je ontvangt
na erkenning als journalist, en de VJV-persplaat geven
je extra ruimte en vooral die onmisbare faciliteiten om
nog sneller je journalistiek werk te kunnen verrichten.
Het verbeteren van de werkomstandigheden van de
zelfstandige journalist, de journalist van beroep en de
journalist in bijberoep is de grootste bekommernis van
de
Vlaamse
Journalisten
Vereniging.
De
mediabedrijven werven immer steeds minder jonge
journalisten in vaste dienst aan, waardoor steeds meer
journalisten aan de slag moeten als freelancer of
journalist
in
bijberoep.
De
Vlaamse
Journalistenvereniging wil deze groep journalisten
coachen en groeperen, om hun belangen te kunnen
verdedigen.
Door je aan te sluiten bij de Vlaamse
Journalistenvereniging geef je enerzijds onze
vereniging meer slagkracht bij onderhandelingen om
de positie van journalisten zoals jou te verbeteren, en
anderzijds kan je zo genieten van de voordelen die
aansluiting je bieden.
Het jaarlijkse lidgeld bedraagt 60 euro. In ruil daarvoor
krijg je tal van voordelen.

Vlaamse Journalisten Vereniging vzw
Pelikaanstraat 94 bus 8 – 2018 ANTWERPEN
Tel 0485/56 31 36 info@vjv.vlaanderen http://www.vjv.vlaanderen/
Bank: BE30 4758 2050 3111 – BIC: KREDBEBB

Wie kan lid worden?
1. De uitgevers, hoofdredacteurs, journalistieke medewerkers,
fotografen en tekenaars van periodieke publicaties, in zoverre er
een duidelijke journalistieke inbreng in
deze
publicaties
aanwezig is en zij 12 artikels op jaarbasis, respectievelijk
bijdragen met échte nieuwswaarde op hun naam kunnen
voorleggen.
2. Journalistieke medewerkers aan
radioen
–tvuitzendingen, indien ze persoonlijk in een tijdspanne van 12
opeenvolgende maanden minstens 12 uitgezonden nieuwsitems
verzorgden.
3. Voor de audiovisuele media: regisseurs/reporters die
perswerk verrichten voor producties die bedoeld zijn voor
uitzending op televisie of internet-tv; 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 tvprogramma's;
Zij kunnen aanspraak maken op een perskaart indien ze in een
tijdspanne van 12 opeenvolgende maanden minstens 12
nieuwe nieuwsberichten verzorgden.
4. Auteurs van boeken met duidelijke journalistieke
meerwaarde.
5. Laatstejaarsstudenten journalistiek, indien zij minstens 6
gepubliceerde artikels/werken van hun hand kunnen voorleggen. Zij
ontvangen een erkenning voor één jaar. Nadien kunnen zij, mits
voorlegging van 12 artikels op jaarbasis, een erkenning voor twee
jaar ontvangen.

Welke documenten moet je voorleggen bij je
aanvraag?
a. Voor gedrukte uitgaven (kranten, magazines, ...)
- reporters: 12 fotokopies van artikels die je zelf schreef, met
datum van verschijning, + naam van het medium. Jouw naam
moet als auteur vermeld zijn, zoniet moet je een attest van de
eindredacteur-directie van de uitgave toevoegen als
bevestiging dat het artikel van jouw hand is.
- fotografen: 12 fotokopies van artikels waarin foto's van jouw
hand opgenomen werden, met datum van verschijning +
naam van het medium. Jouw naam moet als fotograaf
vermeld zijn (initialen of watermerk), zoniet moet je een
attest van de eindredacteur-directie van de uitgave toevoegen
als bevestiging dat de foto's van jouw hand zijn.

b. Voor audiovisuele uitzendingen (radio & tv)
12 fragmenten van max. 10 minuten, met duidelijke
vermelding van datum van uitzending en het medium (bij
voorkeur ingediend op CD of per mail, met duidelijke
inhoudsopgave), vergezeld van een attest van de
verantwoordelijke-directie van dit medium dat bevestigt dat
het kandidaat-lid waarvan de stem en/of het beeld in de
opnames voorkomt, ook persoonlijk instond voor de
inhoudelijke inbreng van de berichtgeving.
c. Voor uitgaven gepubliceerd op het internet
- Reporters: Ofwel een afdruk op papier, ofwel een lijst met
aanklikbare links van 12 artikels die je schreef en die op een
website gepubliceerd werden.. Het artikel moet jouw naam als
auteur vermelden, zoniet moet je een attest van de
eindredacteur-directie van de uitgave toevoegen als
bevestiging dat het artikel van jouw hand is. Heeft het
medium waarvoor je journalistieke bijdragen levert een
ondernemingsnummer, gelieve dit te vermelden.

Ben je zelf uitgever van deze online uitgave, dan moet je
bovendien bijkomende documenten toevoegen:
•uittreksel gegevens DNS, waaruit blijkt dat het domein op
jouw naam geregistreerd werd of andere informatie waaruit
blijkt dat je de volledige controle hebt over het domein en de
website in kwestie
•onafhankelijke
gegevens
over
maandelijkse
bezoekersaantallen van minstens 3 en hoogstens 12
maanden via publiek te raadplegen statistieken.
- Fotografen: Afdruk op papier van 12 artikels waarbij jouw
foto's geplaatst werden, en die op de website gepubliceerd
werden, met onderaan het blad de url van het artikel. Datum
van verschijning en medium dienen duidelijk vermeld te
worden. De foto's moeten jouw naam dragen (initialen of
watermerk); zoniet moet je een attest van de eindredacteurdirectie van de uitgave toevoegen als bevestiging dat het
artikel van jouw hand is.
Fotoreportages zonder bijhorende tekst (webalbums) komen
niet in aanmerking.
Ben je zelf uitgever van deze online nieuwsdienst, dan moet je
bovendien bijkomende documenten toevoegen:
•heb je een ondernemingsnummer (niet verplicht!), gelieve
dit te melden.
•uittreksel gegevens DNS, waaruit blijkt dat het domein op
jouw naam geregistreerd werd of andere informatie waaruit
blijkt dat je de volledige controle hebt over het domein en de
website in kwestie
•onafhankelijke
gegevens
over
maandelijkse
bezoekersaantallen van minstens 3 en hoogstens 12 maanden
via statistieken
- Videoreporters: 12 reportages door je gemaakt in het laatste
jaar; een url naar deze reportage volstaat. Filmpjes die op
YouTube geplaatst zijn komen niet in aanmerking, tenzij zij
kaderen in een videoblog of wanneer er vanuit een
journalistiek artikel naar verwezen wordt.
Opmerkingen:
- De voorgelegde stukken zijn bij voorkeur opgesteld in het
Nederlands, Frans, Engels of Duits. Voor andere gevallen: zie de
rubriek Meest Gestelde Vragen op onze website.
-In alle voorgenoemde gevallen kan een bewijs van
vergoeding voor uitgevoerde journalistieke opdrachten als
aanvullend attest dienen.
-Bij twijfel kan de kandidaat in het VJV-secretariaat
uitgenodigd worden om zich persoonlijk op de zitting van de
erkenningscommissie te verantwoorden.
-Gelieve geen documenten aangetekend op te sturen.
-De ingediende documenten worden, in geval van nietaanvaarding, niet teruggestuurd.
Indienen van het dossier via digitale weg
Dat kan - raadpleeg hiervoor onze website rubriek "Lid worden"
Voorwaarden tot het verkrijgen en behouden van het VJVlidmaatschap
-Jaarlijkse betaling van het lidgeld
-Je onderwerpen aan een 2-jaarlijkse individuele herscreening
-Erkennen van de Vlaamse Code voor Journalistiek en van de
bevoegdheid van de RVDJ
-Gebruik van de VJV-perskaart enkel voor journalistieke
activiteiten

Voeg 2 pasfoto's bij

Vlaamse Journalisten Vereniging vzw
AANVRAAG TOT VJV-LIDMAATSCHAP

Naam:.................................................................Voornaam:.........................................................................
Privé-adres:...................................................................................................................................................
Postcode:............................................................Gemeente:.........................................................................
Tel:......................................................................GSM:................................................................................
Fax:.................................................................... . E-mail:..............................................................................
Website:........................................................................................................................................................
Hoofdberoep:................................................................................................................................................
Geboren

op:.......................................................te:.......................................................................................

Nr. identiteitskaart:.............................................Nummerplaat auto:.............................................................
Nationaliteit:......................................................(land) Ben je onderdaan van een niet-EU-lidstaat, voeg je een kopie van je identiteitskaart bij.
Ik ben uitgever van / hoofdredacteur van / fotograaf bij / redacteur bij / reporter of free lance / webmaster
voor:
1..................................................................................................................................................................
2..................................................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................................
en schrijf / fotografeer / behandel / rapporteer vooral de volgende onderwerpen: (aankruisen)
□ Actualiteit en algemene
berichtgeving
□ (huis)dieren, milieu en/of
landbouw
□ Gastronomie en/of toerisme
□ Kunst en cultuur
□ Sport
□ Economie en management
□ Industrie en/of techniek
□ Architectuur

□
□
□
□
□
□
□

Mode
Politiek
Communicatie
Wetenschappen
Multimedia
Opvoeding en/of onderwijs
Vrijetijdsbesteding en/of hobby

Andere: .....................................

Voorbehouden voor erkenning
Voorzitter EC

Voorzitter RVB

Ø Ik voeg twaalf artikels / foto's / video's bij, die gepubliceerd / uitgezonden werden tijdens de voorbije
twaalf maanden. Ik vermeld de titel van het tijdschrift / de uitzending / de website evenals de
publicatiedatum. Als de artikels niet gesigneerd zijn, voeg ik een attest van de hoofdredacteur of de
verantwoordelijke uitgever bij (zie uitgebreide lijst op website).
Ø Ik voeg 2 pasfoto's bij als bijlage.
Ø Na positief bericht van de VJV Erkenningscommissie betaal ik €60 lidmaatschapsgeld op de VJVbankrekening. Voor de persplaat betaal ik een waarborg van € 25 (facultatief).
Ø Ik wens ook de VJV-journalistenkit ( VJV-schoudertas - 1 VJV lanyard met perskaarthouder - 1 extra
lanyard - 2 VJV stylo's- 1 VJV-stickpin) te ontvangen en betaal €15 (inclusief verzending in België).
Ø De erkenningsprocedure duurt ongeveer een maand.
Ø De ingediende dossiers worden niet teruggestuurd.
Ø Document invullen en met bewijsstukken te verzenden naar: Vlaamse Journalisten Vereniging,
Pelikaanstraat 94 bus 8, 2018 Antwerpen (Gelieve geen documenten aangetekend te verzenden)

Deze twee personen bevestigen mijn journalistieke activiteiten (bij voorkeur leden van VJV)
1. Naam:................................................... Handtekening: …...................................
2. Naam:................................................... Handtekening: …...................................

Ik verklaar op mijn erewoord dat mijn gegevens juist zijn, dat ik de privacyverklaring (zie hieronder) gelezen heb,
dat ik mij zal houden aan de Vlaamse Code voor Journalistiek, en mij zal onderwerpen aan de beslissingen van
de Raad voor de Journalistiek.
Datum:........................................................Handtekening....................................................................................

ONLINE PROFIEL
Voor al onze leden wordt een online profiel aangemaakt, waarin hun gegevens staan die noodzakelijk zijn om met
onze leden te communiceren. Het gaat om: Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, lidnummer en
pasfoto. Kijk deze gegevens regelmatig na, om te controleren of zij nog correct zijn. Stuur ons een mailtje
(info@vjv.vlaanderen) wanneer deze gegevens aangepast moeten worden.
Je kan deze gegevens zelf aanvullen, zodat anderen jou kunnen contacteren of volgen op de sociale netwerken. Zo
kan je vermelden voor welke media je actief bent, over welke onderwerpen je schrijft, en wat jouw accounts zijn op de
sociale netwerken (Facebook, Instagram, Twitter, enz.). Anderen kunnen jou dan op die media volgen.
Enkel leden die ingelogd zijn kunnen jouw informatie zien.
PRIVACYVERKLARING
De gegevens die wij van je verzamelen en verwerken, vallen onder de noemer "gerechtvaardigd belang", om de
werking van onze vereniging en de communicatie met onze leden te verzekeren. De uitvoerige verklaring vind je op
onze website.
Wij zenden jou op regelmatige tijdstip ons papieren tijdschrift (De Nieuwe Tydinghe) en onze digitale nieuwsbrief toe,
eveneens in het kader van de gerechtvaardigde communicatie met onze leden. Indien je dit uitdrukkelijk niet wenst,
laat het ons weten via mail voor het print tijdschrift, of door het in jouw online profiel aan te duiden.

