
 1
 

 

 

 

REDACTIESTATUUT TIJDSCHRIFT GEESTELIJKE VERZORGING 

(herziene versie, december  2015) 

 

Preambule 
Het Tijdschrift Geestelijk Verzorging is een uitgave van de Vereniging van Geestelijk VerZorgers 

(hierna te noemen VGVZ). Het heeft een onafhankelijke redactie. De redactie kiest uit haar 

midden een kernredactie, die de functies vervult van hoofdredacteur, redactiesecretaris en 

eindredacteur. Daarnaast bestaat er een redactieraad. Het redactiestatuut regelt de verhouding 

tussen de eigenaar/uitgever (de VGVZ), de redactie en de redactieraad en de interne 

verhoudingen in de redactie. 

 

Algemene uitgangspunten 
1. De VGVZ geeft een tijdschrift uit getiteld Tijdschrift Geestelijke Verzorging (hierna te 

noemen: TGV).  

2. TGV is een vakblad op het gebied van de geestelijke verzorging, dat zowel aandacht besteedt 

aan relevante wetenschappelijke ontwikkelingen als aan de beroepsmatige, praktijkgerichte 

aspecten van het vak van geestelijk verzorger. In elk nummer van TGV is aandacht voor 

theoretische reflectie, inspirerende praktijken en prikkelend debat.  

3. De verschijningsfrequentie van TGV is vier maal per jaar.  

4. Alle leden van de VGVZ ontvangen TGV als onderdeel van hun lidmaatschap. Niet-leden 

kunnen een betaald abonnement nemen.  

5. De VGVZ is als eigenaar en uitgever verantwoordelijk voor de exploitatie van TGV. Zij stelt 

jaarlijks een budget ter beschikking voor de productie van TGV en bepaalt de abonnementsprijs 

die aan niet-leden van de VGVZ wordt berekend. De VGVZ is als uitgever verantwoordelijk voor 

het werven van abonnees. 

6. Het intellectuele eigendomsrecht berust bij de uitgever, de VGVZ.  

7. Ter bespreking ontvangen en gepubliceerde uitgaven zijn eigendom van de uitgever.  

8. De productie en verspreiding van het blad is contractueel uitbesteed aan Uitgeverij 

Boekencentrum te Zoetermeer. 

9. De uitgever draagt het bepalen van de inhoud van dit tijdschrift over aan een inhoudelijk 

onafhankelijke redactie. 

10. De redactie oefent haar taak uit zonder enige beïnvloeding van de uitgever noch van wie dan 

ook, noch van binnenuit, noch van buitenaf, anders dan op de wijze die in dit statuut is geregeld.  

11. De uitgever stelt de redactie en de redactieraad in staat om zonder financieel bezwaar van 

haar leden te vergaderen. 

12. De uitgever vrijwaart de redactie en haar individuele leden voor de geldelijke gevolgen van 

rechtsaanspraken, welke derden op grond van het redactionele beleid kunnen maken. 

13. De redactie handelt zonder last of ruggenspraak en legt achteraf verantwoording af van het 

door haar gevoerde beleid. Hiertoe vindt minimaal jaarlijks overleg plaats tussen kernredactie 

TGV en bestuur VGVZ.  

14. Voorgenomen wijzigingen van format, doelgroep en/of verschijningsvorm van TGV 

behoeven goedkeuring van de VGVZ als uitgever.  

15. De redactie is gehouden te opereren binnen de financiële kaders zoals die door het bestuur 

van de VGVZ zijn bepaald.  
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16. Jaarlijks voor 1 november dient de hoofdredacteur bij de penningmeester van de VGVZ een 

onderbouwde conceptbegroting voor het komende boekjaar in. Na overleg met de hoofdredacteur 

stelt de penningmeester na akkoord van het bestuur van de VGVZ hetdefinitieve budget voor  

TGV vast. 

17. De redactie geeft derden toegang tot het blad door middel van commerciële advertenties, voor 

zover de advertenties inhoudelijk passen binnen TGV. De hoofdredacteur van TGV heeft 

beslissingsbevoegdheid over plaatsing, zo nodig in overleg met andere leden van de kernredactie 

of de redactie. Als noch kernredactie, noch redactie in een bepaalde situatie een besluit kan 

nemen, neemt het bestuur van de VGVZ een bindend besluit. Advertentieacquisitie is uitbesteed 

aan Uitgeverij Boekencentrum.  

18. Mededelingen vanuit werkvelden of sectoren worden niet in TGV geplaatst, maar op de 

website van de VGVZ. Dit geldt ook voor aankondigingen van studiedagen en symposia.  

19. De abonnementenadministratie van TGV wordt verzorgd door het secretariaat van de VGVZ.  

 

 

De redactie 
20. De redactie bestaat uit tenminste vijf leden. 

21. Redactieleden zijn geestelijk verzorgers, aspirant-geestelijk verzorgers en/of anderen met een 

grote kennis van en affiniteit met het vak geestelijke verzorging.  

22. Redactieleden zijn in principe lid van de VGVZ.   

23. De redactie draagt bij vertrek van een der leden op eigen initiatief nieuwe redactieleden ter 

benoeming voor bij het bestuur. Daarbij houdt de redactie zo veel mogelijk rekening met een 

evenwichtige vertegenwoordiging van de sectoren en werkvelden van de VGVZ. Het bestuur 

benoemt. Bij weigering van een benoeming door het bestuur volgt overleg tussen bestuur en 

redactie. Levert dit overleg geen oplossing op, dan kan de kwestie worden voorgelegd aan de 

algemene ledenvergadering van de VGVZ. Het besluit van de ALV is bindend.  

24. Benoeming tot redactielid geschiedt voor een periode van vier jaar, na afloop waarvan de 

redactie eenmalig kan besluiten een voordracht tot herbenoeming te doen voor een even lange 

periode. Het bestuur (her)benoemt. Een redactielid dat twee termijnen heeft gediend kan pas na 

een periode van vier jaar opnieuw worden benoemd. Bij gebleken onmogelijkheid in een vacature 

te voorzien kan een redactielid dat twee termijnen heeft gediend nog maximaal twee jaar als 

redactielid ad interim functioneren. Ook deze benoeming a.i. behoeft de goedkeuring van het 

bestuur. De redactie dient zelf te voorzien in een rooster van aftreden dat de continuïteit 

voldoende waarborgt. 

25. De redactie bepaalt welke bijdragen in aanmerking komen voor publicatie in TGV. De 

redactie kan het beoordelen van bijdragen aan bepaalde rubrieken van TGV toevertrouwen aan 

daartoe aangewezen redactieleden, aan de hoofdredacteur of aan de gehele kernredactie.  

26. De redactie komt tenminste vier keer per jaar bijeen, op een ruim tevoren aangekondigd 

tijdstip en plaats. Elk van deze redactievergaderingen is toegankelijk voor alle redactieleden. De 

redactie beslist over het al dan niet tot de vergadering toelaten van niet-redactieleden. 

27. De redactie komt eenmaal per jaar bijeen op een beleidsdag, waarop de koers voor het 

komende jaar wordt besproken. 

28. Voor het nemen van besluiten dient een quorum van de helft plus één van de redactieleden 

aanwezig te zijn. Verschillen van inzicht in de redactie ten aanzien van het te voeren redactionele 

beleid die men ook na gezamenlijk overleg niet kan overbruggen, worden voor advies voorgelegd 

aan de redactieraad en het bestuur van de VGVZ. Bij onoverbrugbare verschillen van mening 

binnen de redactie besluit het bestuur van de VGVZ; dit besluit is bindend.  
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29. Allen die een vergadering van de redactie hebben bijgewoond of die het verslag daarvan 

ontvangen zijn verplicht om het besprokene evenals de schriftelijke verslaglegging geheim te 

houden.  

 

De kernredactie 
30. De redactie kiest uit haar midden een kernredactie van twee of drie personen, die onderling de 

functies van hoofdredactie, eindredactie en secretariaat verdeelt.. 

31. De onmiddellijke zeggenschap over het beheer van de redactionele gegevens en de toegang 

daartoe berust bij de kernredactie. 

32. De eindverantwoordelijkheid voor de productieplanning en het tot stand komen van de 

nummers van TGV ligt bij de hoofdredacteur.  

33. De hoofdredacteur leidt de vergaderingen van de redactie en ziet erop toe dat deze goed 

worden voorbereid. 

34. De redactiesecretaris is verantwoordelijk voor een goede verslaglegging van al wat in de 

redactievergaderingen wordt besproken. Hij of zij draagt er zorg voor dat een verslag telkens in 

de eerstvolgende vergadering kan worden besproken. 

35. De eindredacteur is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van voldoende, zorgvuldig 

geredigeerde en in drukproef gecorrigeerde kopij aan de drukker. 

36. Zodra één van de leden van de kernredactie niet in staat of niet bereid blijkt om zijn of haar 

taak te vervullen, dienen de overige leden van de kernredactie de continuïteit zo veel mogelijk te 

waarborgen en dienen zij hiervan melding te doen aan de uitgever, die zo nodig nadere 

maatregelen neemt ter borging van de continuïteit.  

 

De hoofdredacteur 
37. De hoofredacteur is verantwoordelijk voor de koers van TGV en de planning op lange 

termijn.  

38. De hoofdredacteur is tevens verantwoordelijk voor de bewaking van het budget dat door de 

VGVZ ter beschikking wordt gesteld, en voor eventuele andere middelen. 

39. In spoedeisende gevallen beslist de hoofdredacteur over het al dan niet toelaten van anderen 

dan redactieleden tot de vergadering. 

40. Indien de helft of meer van de redactieleden in redelijkheid meent dat een langer functioneren 

van de hoofdredacteur niet in het belang is van de redactiewerkzaamheden is, stelt de 

hoofdredacteur zijn of haar functie ter beschikking. 

41. De hoofdredacteur en de redactiesecretaris samen vertegenwoordigen de redactie tegenover 

de uitgever en eventuele derden. Wanneer de hoofdredacteur dat wenselijk acht, kunnen zij zich 

laten bijstaan door andere leden van de redactie. 

 

De redactieraad 
42. De redactieraad is een onafhankelijk adviesorgaan en heeft tot taak te bevorderen dat de 

doelstelling van TGV wordt verwezenlijkt.  

43. De redactieraad fungeert als klankbord en kritische gesprekspartner voor de redactie. 

44. De redactieraad levert de redactie gevraagd en ongevraagd advies gericht op al datgene wat in 

haar ogen kan leiden tot verbetering van TGV.  

45. De redactieraad staat op afstand van het eigenlijke redactionele werk en het productieproces 

van TGV.  

46. De leden van de redactieraad zijn allen betrokken bij de praktijk en inhoud van de geestelijke 

verzorging dan wel hebben een achtergrond die voor TGV van belang is.  
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47. Bestuursleden van de VGVZ kunnen geen deel uitmaken van de redactieraad. 

Er is geen rechtstreeks contact tussen de redactieraad en het bestuur van de VGVZ.  

48. De redactieraad vergadert zo vaak als naar eigen inzicht nodig is, maar heeft tenminste 

eenmaal per jaar overleg met de voltallige redactie van TGV.  

49. De leden van de redactieraad worden benoemd door het bestuur van de VGVZ op voordracht 

van de redactie. Daarbij dient tenminste twee derde van de leden te bestaan uit personen die uit 

hoofde van hun functie of arbeidsverleden een directe band hebben met de praktijk van de 

geestelijke verzorging of de theorie met betrekking tot de geestelijke verzorging.  

50. Benoeming tot lid van de redactieraad geschiedt voor een periode van vier jaar, na afloop 

waarvan de redactieraad eenmalig kan besluiten een voordracht tot herbenoeming te doen voor 

een even lange periode. Het bestuur van de VGVZ (her)benoemt.  

51. De redactieraad kiest uit haar midden een voorzitter. 

52. De redactieraad bestaat uit minimaal vier en maximaal acht personen. 

 

Wijziging en geschillen 
53. Dit statuut treedt in werking op 01-01-2016  

54. Wijziging van dit statuut behoeft goedkeuring van de redactie van TGV en het bestuur van de 

VGVZ. 

55. Geschillen over de uitvoering van dit statuut tussen het bestuur van de VGVZ en de redactie 

worden in eerste instantie door partijen besproken. Bij gebreke van overeenstemming worden 

deze geschillen voorgelegd aan een ad hoc geschillencommissie. Deze commissie zal bestaan uit 

drie leden van de VGVZ, één te benoemen door elk van beide partijen, en één door deze twee 

leden gezamenlijk. Deze laatste dient bij voorkeur over aanvullende kwaliteiten te beschikken op 

juridisch gebied dan wel als mediator en fungeert als voorzitter van de geschillencommissie. De 

uitspraken van de geschillencommissie zijn bindend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
December 2015, vastgesteld door het bestuur van de VGVZ.  

Stafbureau VGVZ, CdD.  


