Redactiestatuut
Mijn Bijen is een uitgave van Imkers Nederland
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

Het blad verschijnt zesmaal per jaar in de even maanden.
Het blad heeft tot doel de leden van Imkers Nederland te informeren over het wel en wee van de
vereniging en haar leden, en aandacht te besteden aan bijzondere gebeurtenissen in en buiten
de vereniging, aan bijenteelt gerelateerde ontwikkelingen en omstandigheden, waarvan de
redactie redelijkerwijs mag aannemen dat de leden daarin geïnteresseerd zijn.
Mijn Bijen wordt samengesteld door een redactie; de redactie bestaat uit een hoofdredacteur,
een eindredacteur en minimaal twee overige redacteuren.
De redactie is verantwoordelijk voor de samenstelling en de inhoud van Mijn Bijen en draagt zorg
voor een regelmatige en tijdige verschijning.
De hoofdredacteur weet veel van de praktische imkerij en leest het nodige op bijengebied, heeft
bij voorkeur een ‘groene’ achtergrond, is thuis in Imkers Nederland en heeft ervaring met werken
voor en/of maken van een tijdschrift. Als coördinator van een vakblad dat aantrekkelijk is voor
alle leden van Imkers Nederland is hij/zij voorzitter van de redactievergaderingen. De
hoofdredacteur stimuleert en neemt initiatieven voor kopij voor de langere termijn, o.a. door het
leggen van verkennende contacten en het (doen) bijhouden van literatuur uit binnen- en
buitenland. Hij/zij werkt nauw samen met de eindredacteur en met de groep redactieleden.
De eindredacteur heeft ruime ervaring op journalistiek of redactioneel terrein. Hij/zij heeft
ervaring met het digitaal redigeren van gevarieerde kopij en met drukwerkbegeleiding inclusief
het verwerken van digitale illustraties. De eindredacteur draagt zorg voor het traject van
geaccepteerde kopij tot een digitaal model voor de drukker (een gespecialiseerd graﬁsch bureau
doet de feitelijke vormgeving).
De redactie bepaalt het te volgen beleid en bespreekt het gevolgde redactionele beleid ten
aanzien van inhoud en vormgeving.
De redactie bespreekt concreet de inhoud van de te verschijnen nummers en komt daartoe
minimaal zes keer per jaar in vergadering bijeen.
De redactie is verantwoordelijk voor de goede interne gang van zaken ten aanzien van de
productie en verschijning van het blad.
Indien regelmatige en tijdige verschijning in gevaar komt, kan het bestuur van Imkers Nederland
de redactie daarop aanspreken en, indien het bestuur dat noodzakelijk vindt, maatregelen
nemen.
De redactie is vrij in het vergaren en publiceren van informatie.
Het behoort tot haar taak aangeleverde stukken tekstueel te corrigeren en zij is bevoegd
wijzigingen aan te brengen.
Mijn Bijen biedt plaatsingsruimte voor ingezonden stukken, onder de volgende condities:
o De redactie mag ingezonden stukken weigeren, met opgaaf van redenen aan de
inzender.
o Stukken die kwetsend worden beschouwd voor een of meer leden of onnodig
controverses kunnen oproepen vallen hieronder.
o De redactie mag ingezonden stukken inkorten of aanpassen na overleg met de inzender.
o Anonieme inzendingen worden niet geplaatst; inzendingen onder pseudoniem kunnen
wel geplaatst worden, indien de identiteit van de inzender bij de redactie bekend is.
Het bestuur van Imkers Nederland heeft het recht in Mijn Bijen mededelingen te doen opnemen
op als zodanig herkenbare pagina’s. Deze mededelingen vallen inhoudelijk buiten de
verantwoordelijkheid van de redactie.
De redactie beschikt niet over een eigen exploitatiebegroting. Eventuele uitgaven van
huishoudelijke aard geschieden in overleg met de penningmeester van Imkers Nederland.
De redactieleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding van € 200,- per kwartaal.
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Auteurs van artikelen en ook redactieleden, die een artikel schrijven, ontvangen een vergoeding
van € 40,- per geplaatst artikel. Het betreft hier ingezonden (en geplaatste) artikelen en ook
artikelen die op verzoek van de redactie zijn geschreven.
Contracten met betrekking tot de productie en het verschijnen van Mijn Bijen worden afgesloten
door het bestuur van Imkers Nederland.
De advertentiewerving en de juistheid van de ledenadministratie vallen niet onder de
verantwoordelijkheid van de redactie, maar onder die van het bestuur.

(Vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 januari 2022)
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