Aan:

Ledenraad

Van:

Redactie IJP / bestuur NSIJP

Datum:

9 november

Betreft:

benoeming redactieleden IJP – actualisering redactiereglement – opstellen
webmasterreglement

Geachte leden van de ledenraad,

Graag vragen wij jullie aandacht voor:
1. (Her)benoeming redactieleden verenigingsblad
In onze statuten, artikel 7, lid 3, onder h. is opgenomen dat de ledenraad de leden van de redactie
van het verenigingsorgaan benoemt. In 2018 is dit gebeurd. In 2021 is herbenoeming van enkele
leden nodig.
In 2020 en 2021 heeft er bovendien een wisseling van de wacht plaatsgevonden in de redactie. De
redactie wil graag dat de (her)benoeming van de huidige redactieleden te bekrachtigen conform
onderstaand overzicht.

Naam
Elvira de Bruijn
Bert van der Zalm
Simone Brinkman
Josine Brackman
Marian Bisschop
Vera Bax
Daan Wormsbecher
Michelle Glorie

Zittingsperiode
2018; herbenoeming per 2021
2018; herbenoeming per 2021
Herbenoeming per 2020
2018; herbenoeming per 2021
Herbenoeming vanaf 2020, vertrekt
eind 2021
2018; herbenoeming per 2021
Benoeming per 2019
Benoeming per 2021

Van deze leden hebben Bert van der Zalm, Elvira de Bruijn en Vera Bax al minimaal twee periodes
(van 3 jaar) zitting in de redactie. Tot nu toe is er niet gestuurd op nieuwe selectie bij verloop van de
tweede benoemingsperiode zoals is opgenomen in het redactiereglement.
Michelle Glorie is recent toegetreden tot de redactie, Marianne Bisschop stopt eind dit jaar. .
Het bestuur neemt het voorstel van de IJPredactie graag over en legt dit voor aan de Ledenraad ter
vaststelling.
Voorstel:
•
•

Om de continuïteit van de reactie te waarborgen stellen wij voor de huidige redactie te
herbenoemen zoals omschreven in het overzicht;
Michelle Glorie met ingang van november 2021 te benoemen tot redactielid

2. Actualisering redactiereglement
Het is wenselijk dat binnenkort het tussen redactie en bestuur gezamenlijk gekeken wordt naar
mogelijke optimalisering van het redactiereglement, waarbij ook het aantal zittingsperiodes kan
worden meegenomen.

3. Opstellen webmasterreglement
In het Huishoudelijk reglement is opgenomen dat ook de website een formeel verenigingsorgaan is.
De doelstellingen van de website en het redactioneel beleid dienen omschreven te staan in het
Webmasterreglement van de Vereniging. Tot nu toe is dat nog niet gebeurt. Het is wenselijk dit wel
te doen. Enerzijds geeft dit houvast voor wat, wanneer en op welke wijze gepubliceerd moet worden
via de website en anderzijds kan zo’n reglement een duidelijke leidraad vormen over hoe
webmasters/ webredactieleden hun functie kunnen vervullen. De ervaring leert dat daar behoefte
aan is.
Voorstel
Het bestuur stelt voor om gezamenlijk met een vertegenwoordiger van het bestuur / PRcommissie,
één of meer vertegenwoordigers uit de Ledenraad (waarvoor de website ook een belangrijk medium
is) en een vertegenwoordiger van de IJP-redactie voorstellen voor te bereiden voor:
•
•

Optimalisering redactiereglement
Webmasterreglement

Deze voorstellen worden ter vaststelling voorgelegd aan de Ledenraad.

Met vriendelijke groet,

Bestuur NSIJP

