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1. AANMELDING 
1.1 Wanneer de algemeen secretaris op grond van de gegevens verstrekt bij de aanmelding tot de 
conclusie komt dat de betrokkene als lid kan worden ingeschreven, geschiedt zulks. 
1.2 De algemeen secretaris bevestigt de inschrijving als lid aan de betrokkene. 
1.3 Het nieuw ingeschreven lid dient, indien deze in aanmerking wenst te komen voor een lager  
contributietarief, een verklaring te verstrekken omtrent diens inkomen. 
1.4 De algemeen secretaris zendt bericht van de inschrijving aan de secretaris van de afdeling, 
waartoe het nieuw ingeschreven lid behoort en aan de secretaris van de secties en beroepsgroepen, 
waartoe het nieuw ingeschreven lid op grond van de statuten en reglementen van de NVJ is 
toegetreden dan wel zou kunnen toetreden. 
1.5 Wanneer de algemeen secretaris op grond van gegevens verstrekt bij de aanvraag voor een 
inschrijving als journalist-lid in de zin van art. 7 lid 1 van de statuten tot de conclusie komt dat nader 
onderzoek gewenst is als bedoeld in artikel 8 lid 2 van de statuten, deelt hij dit aan de aanvrager 
mee, zendt hij hem het vragenformulier toe als bedoeld in lid 3 van dit artikel en wacht hij met de 
inschrijving in de betreffende categorie. De algemeen secretaris is bevoegd bij de door aanvrager 
opgegeven referenties inlichtingen in te winnen. 
1.6 In geval van twijfel en wanneer de aanvrager freelance journalist, voorlichter, internetjournalist 
of fotojournalist is, zendt de algemeen secretaris afschrift van het ingevulde vragenformulier naar 
het bestuur van de sectie Zelfstandigen, de sectie Voorlichters, de sectie Internetjournalisten of de 
sectie Fotojournalisten (NVF) met het verzoek om een advies met betrekking tot de toelating. De 
algemeen secretaris wijkt niet af van het advies van de desbetreffende secties, tenzij hij daar ernstige 
bezwaren tegen heeft. In dat geval beslist het bestuur van de NVJ over toelating. 
1.7 Indien de algemeen secretaris over de toelating tot het lidmaatschap een afwijzende beslissing 
neemt, deelt hij deze beslissing zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de aanvrager mee onder 
vermelding van de redenen. Tevens wijst hij de aanvrager op de mogelijkheid tegen zijn beslissing 
binnen één maand na dagtekening van de schriftelijk aan de aanvrager medegedeelde afwijzende 
beslissing in beroep te gaan bij het NVJ-bestuur. 
 
2. OPZEGGING 
2.1 Wanneer een lid drie of meer maanden contributie-achterstand heeft en ondanks ten minste 
twee aanmaningen in gebreke blijft aan de financiële verplichtingen te voldoen, draagt de algemeen 
secretaris het betrokken lid zo spoedig mogelijk voor voor opzegging van het lidmaatschap namens 
de vereniging door het bestuur. 
2.2 Van een opzegging namens de vereniging door het bestuur doet de algemeen secretaris zo 
spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan het betrokken lid onder vermelding van de redenen van 
de opzegging en wijst hij het betrokken lid op artikel 11 lid 3 van de statuten, waarin is bepaald dat 
achterstallige contributie verschuldigd blijft en op artikel 11 lid 5, waarin is bepaald dat tegen het 
besluit van het bestuur beroep openstaat bij de Algemene Ledenvergadering (ALV). 
 
3. RECHTEN 
3.1 Afhankelijk van het soort lidmaatschap verlenen de algemeen secretaris en de (adjunct-) 
secretarissen desgevraagd naar vermogen rechtstreeks of door inschakeling van interne of externe 
deskundigen rechtsbijstand aan leden en ereleden van de NVJ in arbeidsconflicten, 



auteursrechtconflicten en andere geschillen die verband houden met de uitoefening van werk dat 
verwant is aan journalistiek werk in de brede zin van het woord. 
3.2 Het staat ter beoordeling van de algemeen secretaris, na overleg met de plaatsvervangend 
algemeen secretaris, in hoeverre de rechtsbijstand zich kan uitstrekken en op welk moment het 
betrokken lid kan worden doorverwezen naar een intern of extern jurist/advocaat. 
3.3 Voor andere civiele en strafrechtelijke conflicten krijgen leden en ereleden slechts recht op al dan 
niet beperkte bijstand van de NVJ, als het bestuur van de NVJ, gehoord de algemeen secretaris of 
diens plaatsvervanger, daartoe besluit. Vooraf worden afspraken gemaakt over (gedeeltelijke) 
doorberekening van de kosten. 
3.4 Voor het overige worden de aanspraken bepaald overeenkomstig de Algemene Voorwaarden 
Juridisch advies en rechtsbijstand (link), zoals deze gelden op het moment dat aanspraak op juridisch 
advies e/o rechtsbijstand wordt gemaakt.  
3.5 Leden, ereleden en gepensioneerden die journalist zijn in de zin van artikel 7.1 van de statuten,  
hebben recht op een NVJ-perskaart in de vorm van een bewijs van lidmaatschap, ten teken van het 
feit dat het betrokken lid beschouwd kan worden als journalist van beroep. De NVJ perskaart is zowel 
nationaal als internationaal erkend. 
3.6 Leden hebben recht op het al dan niet gratis of tegen gereduceerd tarief volgen van door de NVJ 
te organiseren cursussen. Een aanmelding voor een dergelijke cursus kan slechts worden afgewezen 
op grond van een te beperkte capaciteit in verhouding tot het aantal aanvragen dan wel op grond 
van het feit dat het betrokken lid niet behoort tot een specifieke categorie leden waarvoor de cursus 
wordt georganiseerd. 
 
4. VERPLICHTINGEN 
4.1 De ALV stelt de minimum en maximumcontributie van de leden vast. De hoogte van de 
contributie binnen deze bandbreedte wordt door het bestuur vastgesteld en gebaseerd op leeftijd, 
inkomen en omvang van verleende diensten en services. Voor groepen leden kan het bestuur 
beslissen tijdelijk een uitzondering toe te staan. Het bestuur is bevoegd de door de ALV vastgestelde 
bedragen jaarlijks te indexeren op basis van de stijging van de kosten van levensonderhoud.  
4.2 Leden kunnen alleen in aanmerking komen voor een verlaagd contributieniveau indien zij hun  
inkomsten uit journalistieke arbeid aan de NVJ kenbaar maken. De algemeen secretaris en 
bestuursleden zijn verplicht tot geheimhouding van de krachtens dit artikel verkregen inlichtingen. 
4.3 Het bestuur is bevoegd om, wanneer het de overtuiging bezit dat een lid een lager journalistiek  
inkomen heeft opgegeven dan hij in werkelijkheid verdient, dit lid daarop te wijzen en het in de  
gelegenheid te stellen de aangifte te herzien. Wanneer de betrokkene de aangifte niet wijzigt zonder 
het bestuur daarvoor voldoende verklaring te geven, zal het bestuur de betrokkene voor een hogere 
contributie aanslaan. 
4.4 Het bestuur kan in buitengewone gevallen aan de ALV voorstellen tot het heffen van een extra 
contributie over te gaan. Het bestuur kan, wanneer de stand van het Sociaal Fonds zulks dringend 
noodzakelijk maakt, de ALV een contributieheffing voor dat fonds voorstellen. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 
5.0  Het bestuur kiest een locatie en tijdstip voor de ALV. Daarbij is uitgangspunt dat zoveel mogelijk 
leden een ALV kunnen bezoeken. Datum, tijdstip en locatie van elke ALV worden uiterlijk acht (8) 
weken voorafgaand aan de ALV bekend gemaakt.  

5.1 De ALV kiest via de sectiebesturen een voorzitter voor het daaropvolgende kalenderjaar. De 
voordracht vindt tijdig, tenminste acht (8) weken voorafgaand aan de ALV, plaats. Indien de 
sectiebesturen in gezamenlijkheid niet tijdig (tenminste acht (8) weken voorafgaand aan de ALV) tot 
een voordracht kunnen komen, voorziet het bestuur in een voordracht.  
De taak van de ALV-vergadervoorzitter is het begeleiden van de bijeenkomsten van de ALV. De 
vergadervoorzitter heeft geen beleidsverantwoordelijkheid of portefeuille. De ALV-voorzitter dient 
lid te zijn van de NVJ. (artikel 18 lid 4 en lid 5 van de Statuten)  



5.2 De algemeen secretaris of zijn plaatsvervanger draagt zorg voor de notulen van de vergaderingen 
van de ALV. Het bestuur kan de redactie van de periodiek en de redactie van de website verzoeken 
een verslag te (doen) maken van het verhandelde ter vergadering ter opneming in de periodiek of op 
de website. De vergadering kan besluiten dat van een gedeelte dan wel van een gehele vergadering 
geen verslag in de periodiek en/of op de website zal worden gepubliceerd. 
5.3 Sectiebesturen of groepen van ten minste vijfentwintig leden van de ALV zijn bevoegd voorstellen 
voor de ALV in te dienen.  
5.4 Het bepaalde in artikel 5.3 is niet van toepassing op een voorstel aangenomen in een vergadering 
van een sectie, ter voorbereiding van de vergadering van de  
ALV. Dergelijke voorstellen dienen beschouwd te worden als waren zij door vijfentwintig  leden van 
de ALV ingediend. 
5.5 De leden van een sectie waar een voorstel is aangenomen als bedoeld in artikel 5.4, zijn verplicht 
het desbetreffende voorstel schriftelijk ter kennis te brengen van de ALV 
5.6 Alle voorstellen moeten ten minste drie (3) weken voor de vergaderdatum aan alle leden (per e-
mail en portal) worden bekend gemaakt. 
5.7 Voorstellen die niet van het bestuur afkomstig zijn, worden uiterlijk op de ALV voorzien van een 
opinie van het bestuur over dat voorstel. 
5.8  Elk amendement of elke motie, ter vergadering ingediend, behoeft ondersteuning van tenminste 
vijf (5) leden van de ALV. De voorzitter is verplicht een motie van orde onmiddellijk in stemming te 
brengen. 
5.9 De gemaakte onkosten van het bijwonen van de vergaderingen van de ALV door de leden of bij 
ontstentenis door hun plaatsvervangers, worden volgens door het bestuur vast te stellen normen uit 
de verenigingskas vergoed. 
 
Stemrecht en ledenraadpleging   
5.10  Aan leden die zich vóór aanvang van de ALV melden, wordt op vertoon van een 
identiteitsbewijs een stemkaart uitgereikt. Uitsluitend leden met een stemkaart zijn op de ALV 
stemgerechtigd.  
5.11  Leden kunnen een ander lid machtigen een stem uit te brengen. Daartoe dient de 
gevolmachtigde een kopie van het identiteitsbewijs en een digitale/ schriftelijke machtiging te 
overleggen. Een lid kan voor maximaal drie (3) andere leden als gevolmachtigde een stem 
uitbrengen. 
5.12 Aan een groep van minimaal 75 leden (artikel 24 lid 8 van de Statuten) en aan de sectiebesturen 
wordt de bevoegdheid toegekend een ledenraadpleging uit te schrijven. 
 
6. HET BESTUUR 
6.1 Het bestuur kan een zaak commissoriaal maken. Dit geschiedt met omschrijving van de aan de 
commissie te verlenen opdracht en met vermelding van het orgaan waaraan rapport moet worden 
uitgebracht. Het bestuur kan een of meer leden van de vereniging verzoeken zich met de uitvoering 
van een bestuursbesluit te belasten. 
6.2 Alle verslagen, die krachtens het vorige artikel door een lid van het bestuur aan de ALV worden 
uitgebracht, worden vooraf ter kennis van het bestuur gebracht, dat – zo nodig – een preadvies 
opstelt. De verslagen van de algemeen secretaris behoeven de goedkeuring van het bestuur alvorens 
zij ter kennis van de ALV worden gebracht. 
6.3 Het bestuur kan bij meerderheid van stemmen de bestuursleden plicht van geheimhouding 
opleggen omtrent daarvoor in aanmerking komende aangelegenheden. Omtrent behandelde 
persoonlijke aangelegenheden zijn bestuursleden te allen tijde tot geheimhouding verplicht, zolang 
niet uitdrukkelijk tot publicatie is besloten. 
6.4 Het bestuur brengt de onkosten en eventuele vergoeding, verbonden aan het 
bestuurslidmaatschap, volgens door het bestuur vast te stellen normen aan de vereniging in 
rekening. Eveneens worden in rekening gebracht de uitgaven van de door het bestuur of door de ALV 
of krachtens statuten of reglementen ingestelde commissies. 



6.5 De verslagen als bedoeld in artikel 26 lid 8 van de statuten zijn, na goedkeuring door het bestuur,  
toegankelijk voor leden. 
6.6 Ledenraadpleging 
Het bestuur kan bij belangrijke besluiten, de vereniging aangaande, haar leden door middel van een 
e-mail raadpleging horen. 
- Wanneer: het bestuur bepaalt of sprake is van een belangrijk besluit. Als de ALV bij  
 meerderheid, een sectie of 75 leden of meer gezamenlijk een vraag aan alle leden willen voorleggen 
dan zal dat  worden gehonoreerd. 
- Status: raadplegend; Het bestuur en ALV houden vanuit de eigen verantwoordelijkheid de 
beleidsvrijheid om van het oordeel van de raadpleging af te wijken, maar dienen dat in alle gevallen 
behoorlijk aan alle leden te motiveren. 
- Vorm: een schriftelijke vraag via e-mail aan alle leden, zichtbaar op de site en actief verstuurd aan  
 alle leden waarvan de NVJ een e-mailadres heeft. De vraag is zo nodig voorzien van een korte  
 toelichting en dient met ja, nee of geen mening te kunnen worden beantwoord. Daarbij moet het 
altijd mogelijk zijn voor een lid om een toelichting te geven op zijn antwoord. 
- Feedback: de resultaten van de raadpleging dienen voor alle leden zichtbaar te zijn, net als de door 
de leden gegeven relevante toelichtingen. 
- Formaliteiten: er wordt zorggedragen dat alleen NVJ-leden hun voorkeur kunnen uitspreken, dat zij 
slechts eenmaal digitaal hun voorkeur kunnen uitspreken en dat zij op verzoek anoniem kunnen 
blijven. 
- Termijn: leden krijgen gedurende twee weken de tijd om te stemmen. 
6.7 Bestuursverkiezing: 
Het bestuur stelt telkenmale een termijn vast, waarbinnen kandidaten voor het 
bestuurslidmaatschap bij de algemeen secretaris kunnen worden opgegeven. Bij de vaststelling van 
deze termijn houdt het bestuur er rekening mee, dat tussen het tijdstip van bekendmaking van deze 
termijn en de sluiting ervan, de secties de gelegenheid moeten hebben een vergadering te houden 
en dat de namen van de kandidaten in de periodiek/op de website dienen te worden gepubliceerd.   
 
6.8 De raadpleging voorafgaand aan de bestuursverkiezing zal onder alle leden van de vereniging 
worden gehouden. Uitgangspunt is dat alle leden van de vereniging het recht hebben hun voorkeur 
uit te spreken langs elektronische weg. 
 
7 SECTIES, BEROEPSGROEPEN EN WERKGROEPEN 
7.1 Als secties, als bedoeld in artikel 28 lid 1 van de statuten, worden aangemerkt de sectie 
Tijdschriften, de sectie Omroep, de sectie Zelfstandigen, de sectie Voorlichters, de sectie Dagblad, de  
sectie Lokale media, de sectie Fotojournalisten, de sectie Internet, de sectie Vers In de Pers (VIP) 
voor studenten en starters en de sectie Plus. Als beroepsgroepen, als bedoeld in artikel 28 lid 1 van 
de statuten, worden aangemerkt de beroepsgroep Sportjournalisten en de beroepsgroep 
Hoofdredacteuren. 
7.2 De beroepsgroepen, secties en werkgroepen die krachtens besluit op grond van de artikelen 28, 
29 en 30 van de statuten zijn ingesteld, vergaderen afzonderlijk. Zij brengen de uitnodigingen, 
agenda’s, verslagen en andere mededelingen aan de leden ter kennisneming van het bestuur van de 
vereniging, dat het recht heeft de vergaderingen van de secties, beroepsgroepen en werkgroepen bij 
te wonen. 
7.3 De beroepsgroepen, secties en werkgroepen brengen hun besluiten ter kennis van het bestuur 
van de vereniging, dat het recht heeft deze besluiten op te schorten. Indien een besluit door het 
bestuur is opgeschort, brengt het bestuur zijn bezwaren ter kennis van het bestuur van de 
beroepsgroep, sectie of werkgroep. Indien een beroepsgroep of sectie haar besluit handhaaft, legt 
het bestuur van de vereniging de kwestie voor aan de ALV. Beslist de ALV dat het besluit van de 
beroepsgroep of sectie strijdig is met de statuten, het huishoudelijk reglement, een besluit van de 
ALV of met de belangen van de journalistiek in het algemeen, dan wordt het besluit als niet genomen 
beschouwd. 



7.4 De beroepsgroepen, secties en werkgroepen ontvangen voor projectwerkzaamheden en 
onkosten een uitkering uit de kas van de vereniging, welke wordt vastgesteld door het bestuur van 
de vereniging op grond van de ingediende afrekening en begroting, met dien verstande dat de ALV 
het totale aan beroepsgroepen, secties en werkgroepen uit te keren bedrag vaststelt. 
7.5.1 Leden als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de Statuten, die in dienstverband werkzaam zijn bij een  
dagblad, tijdschrift, nieuwsblad, huis-aan-huisblad, een media-internetbedrijf of bij een omroep, zijn  
automatisch lid van respectievelijk de sectie Dagblad, de sectie Tijdschriften, de sectie Lokale media, 
de sectie Internet, de sectie Omroep of de sectie Fotojournalisten. 
7.5.2 Leden als bedoeld in artikel 7 lid 1 van de Statuten, die niet in dienstverband voor een van 
bovengenoemde media werkzaam zijn, doch wel zo veelvuldig dat een band tussen hen en de  
desbetreffende sectie gewenst is, kunnen door het bestuur van de desbetreffende secties tot deze 
sectie worden toegelaten. 
7.6. Leden die in aanmerking komen voor het lidmaatschap van de secties Zelfstandigen, 
Voorlichters, Fotojournalisten of Internet, of de beroepsgroepen Sportjournalisten en 
Hoofdredacteuren worden lid van de sectie of beroepsgroep, wanneer zij door het desbetreffende 
bestuur als zodanig zijn toegelaten. 
7.7 Leden die daarvoor in aanmerking komen, worden lid van een werkgroep wanneer zij door het 
bestuur van de desbetreffende werkgroep als zodanig zijn toegelaten. 
 
7.8 Het bestuur van de vereniging dient, indien mogelijk, bij de besluitvorming over 
aangelegenheden die op het werkterrein van een beroepsgroep, sectie of werkgroep liggen, het 
bestuur van de betrokken beroepsgroep, sectie of werkgroep te betrekken. 
7.9 Elke sectie en beroepsgroep stelt een reglement vast dat de goedkeuring behoeft van het bestuur 
van de vereniging. De ALV stelt een modelreglement vast dat geldend is voor elke sectie en 
beroepsgroep, die zelf nog geen reglement heeft vastgesteld dat de goedkeuring van het bestuur 
heeft verkregen. 
 
8 AFDELINGEN 
8.1 De afdelingen, bedoeld in artikel 31 van de statuten, zijn autonoom met inachtneming van de 
statuten en de reglementen van de NVJ, behoudens de bevoegdheden van respectievelijk bestuur en 
ALV, die bij verschil van mening beslissen. Een besluit van een afdeling dat in strijd is met de 
statuten, het huishoudelijk reglement of met besluiten van het bestuur, respectievelijk de ALV, kan 
door de ALV op voorstel van het bestuur ongeldig worden verklaard. 
8.2. Wanneer de voorzitter en vice-voorzitter overeenkomstig artikel 31 lid 4 van de statuten een 
beslissing nemen over het verzoek van een lid om tot een andere afdeling te behoren dan waartoe 
hij statutair zou behoren, zijn de voorzitter en vice-voorzitter verplicht, alvorens een beslissing te 
nemen, de betrokken afdelingen advies te vragen. De afdelingsbesturen dienen binnen 30 dagen dit 
advies uit te brengen. 
8.3 Elke afdeling heeft recht op een uitkering van de verenigingskas ten behoeve van haar 
werkzaamheden, mits de penningmeester van de afdeling bij het bestuur een begroting indient voor 
de activiteiten die de afdeling wil ondernemen en een en ander past binnen het voor de afdeling 
beschikbare budget. 
8.4 De maximale uitkering aan de afdelingen als bedoeld in het vorige lid bedraagt een bedrag per lid  
van de afdeling, vast te stellen door de ALV met een minimum en een maximum, eveneens vast te 
stellen door de ALV. Elk jaar krijgt de ALV een voorstel voor de voorgenomen bedragen. 
8.5 De besturen van de afdelingen mogen geen hogere financiële verplichtingen voor de afdelingen  
aangaan dan de bijdrage waarop zij uit de verenigingskas recht hebben dan wel de bijdrage die de 
afdeling op grond van artikel 34 lid 1 van de statuten door het bestuur is toegekend. 
8.6 Voor het aangaan van hogere verplichtingen dan in het voorgaande lid bedoeld, is voorafgaande  
schriftelijke toestemming vereist van het bestuur van de vereniging, dat zich – alvorens toestemming 
te verlenen – vergewist van de noodzaak van de uitgaven en van de verdere financiële verplichtingen 
van de afdeling. 



8.7 Elke afdeling stelt een reglement vast dat de goedkeuring behoeft van het bestuur van de 
vereniging. De ALV stelt een modelreglement vast, dat geldend is voor elke afdeling die zelf nog geen 
reglement heeft vastgesteld, dat de goedkeuring van het bestuur heeft verkregen. 
 
9 PROCEDURE ARBEIDSVOORWAARDENBELEID 
9.1 De benoeming van onderhandelingsdelegaties voor het tot stand brengen van een collectieve  
arbeidsovereenkomst geschiedt door het bestuur, op voordracht van het bestuur van de sectie 
waarvoor de CAO wordt afgesloten. 
9.2 Besturen van de betrokken secties doen, gehoord de betrokken leden van de sectie, telkenjare 
vroegtijdig voorstellen aan de onderhandelingsdelegatie voor opneming in het 
onderhandelingspakket. 
9.3 Het bestuur bereidt de uitgangspunten voor het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid voor, die 
telkenjare aan de ALV ter goedkeuring worden voorgelegd. 
9.4 De voorstellenpakketten voor de CAO-onderhandelingen van de onderscheiden delegaties mogen 
niet strijdig zijn met de uitgangspunten van het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid zoals die door 
de ALV zijn vastgesteld. 
9.5 Het bestuur beoordeelt of de door de delegaties vastgestelde voorstellenpakketten strijdig zijn 
met de uitgangspunten van het algemene arbeidsvoorwaardenbeleid. Bij verschil van mening tussen 
het bestuur en een onderhandelingsdelegatie c.q. bestuur van een sectie of een sectievergadering 
beslist de ALV. 
9.6 De besturen van de secties organiseren ledenvergaderingen of schriftelijke raadplegingen waarin 
zij voorstellenpakketten ter goedkeuring voorleggen. Bij deze vergaderingen worden de betrokken 
delegaties uitgenodigd. 
9.7 Na goedkeuring door de leden van de sectie dient het NVJ-bestuur de voorstellen in, na zich 
ervan overtuigd te hebben dat de voorstellen passen binnen de algemene door de ALV getrokken 
beleidslijnen. Vervolgens wordt er onderhandeld. Wanneer een delegatie het tijdens de 
onderhandelingen op enig moment nodig vindt om ruggespraak te plegen, geschiedt dat met het 
bestuur van de sectie. Het NVJ-bestuur wordt door de onderhandelingsdelegatie gelijktijdig 
geïnformeerd en ziet erop toe dat de delegatie binnen de algemene lijnen van het 
arbeidsvoorwaardenbeleid blijft. Indien nodig neemt het bestuur het initiatief tot overleg met de 
delegatie en/of het bestuur van de sectie. 
9.8 Wanneer onderhandelingsdelegaties overeenstemming hebben bereikt met de wederpartij, 
leggen zij het resultaat voor aan: 
-het bestuur van de NVJ, dat oordeelt of het onderhandelingsresultaat past binnen de algemene  
beleidslijnen die door de ALV zijn getrokken en vervolgens, wanneer dat het geval is, aan: 
-het bestuur van de sectie, dat beslist of de resultaten voldoende tegemoetkomen aan de verlangens 
van de leden, met andere woorden of het aan de leden ter goedkeuring zal worden voorgelegd. 
Raadpleging van de leden geschiedt digitaal. Wanneer een resultaat volgens het NVJ-bestuur niet 
geacht wordt te passen binnen de algemene beleidslijnen of door het bestuur van de sectie als 
onvoldoende wordt beoordeeld, vindt overleg plaats tussen het NVJ-bestuur, het bestuur van de 
sectie en de onderhandelingsdelegatie over de verder te volgen procedure. 
9.9 De ledenvergadering van de sectie of de vergaderingen van ledengroepen keuren een resultaat 
goed of af. Bij goedkeuring ondertekent de algemeen secretaris namens het bestuur van de NVJ de 
CAO. Bij afkeuring vindt het overleg plaats tussen bestuur van de NVJ, bestuur van de sectie en leden 
van de sectie over de dan te volgen procedure. 
 
10 DE FONDSEN 
10.1 De fondsen als bedoeld bij artikel 38 leden 1 en 2 van de statuten zijn het fonds Algemene 
Reserve en het Weerstandsfonds. 
10.2 Zij worden gevormd door: 
a. verplichte bijdragen van de leden; 
b. vrijwillige bijdragen van de leden; 



c. vrijwillige bijdragen van derden; 
d. renten; 
e. andere inkomsten. 
10.3 De in lid 2 sub a bedoelde bijdragen zullen bestaan uit een voor dit doel afgezonderd gedeelte 
van de geheven contributie volgens een door de ALV vast te stellen percentage. 
10.4 Aan vrijwillige bijdragen, als bedoeld in lid 2 sub b, kunnen door het bestuur voorwaarden 
worden verbonden, bijvoorbeeld voor wat de wijze van besteding of de eventuele teruggave daarvan 
betreft. 
10.5 Bijdragen als bedoeld in lid 2 sub c worden alleen aanvaard, indien de aanneming daarvan 
tegenover de gevers geen verplichtingen schept, die indruisen tegen de belangen van de vereniging 
alsmede goede journalistieke gebruiken. 
10.6Tenzij bij het verlenen van vrijwillige bijdragen door de gevers anders wordt bepaald, worden zij 
voor de helft geboekt op het fonds Algemene Reserve en voor de andere helft op het 
Weerstandsfonds.  
 
11 Het fonds Algemene Reserve is ingesteld met het doel bij onvoorziene gebeurtenissen de 
vereniging de middelen te verschaffen die nodig zijn ter bereiking van de statutaire doelstelling. De 
uitgaven ten laste van dit fonds mogen, tenzij de ALV anders beslist, per jaar niet meer bedragen dan 
de helft van de in dat jaar te verwachten toevoegingen aan het fonds.  
 
12.1 Het Weerstandsfonds is ingesteld met het doel de NVJ de middelen te verschaffen voor 
activiteiten en maatregelen, die strekken tot of bijdragen aan versterking van de positie van de 
leden, wanneer deze positie door overheidsmaatregelen, bij of in rechtstreeks verband met 
collectieve onderhandelingen met werkgeversorganisaties dan wel bij of door arbeidsconflicten 
welke een niet-individueel karakter dragen, wordt bedreigd of aangetast. 
12.2 De doeleinden, als bedoeld in het eerste lid, kunnen onder meer worden gediend door het 
verlenen van financiële steun in de vorm van uitkeringen en/of voorschotten aan journalisten die, of 
ten gevolge van een door de NVJ organisatorisch afgekondigde of erkende werkstaking dan wel door 
uitsluiting, inkomsten derven. 
12.3 Ten aanzien van de leden die, ten gevolge van een arbeidsconflict of door een actie van de 
vereniging, in moeilijke omstandigheden geraken zodat zij behoefte hebben aan geldelijke steun, zijn 
de bepalingen van artikel 17 van dit reglement van overeenkomstige toepassing. 
12.4 Geen actie wordt gesteund, noch van een sectie, afdeling of beroepsgroep, noch van een of 
meer leden, waarin het bestuur niet is gekend of die in strijd met zijn advies is gevoerd. 

13.1 Aan het fonds Algemene Reserve wordt jaarlijks een door de ALV vast te stellen percentage van 
de contributie-inkomsten toegevoegd. Voorts worden de eventuele overschotten op de jaarlijkse 
rekeningen op de rekening van dit fonds bijgeschreven. 
13.2 Aan het Weerstandsfonds wordt jaarlijks een door de ALV vast te stellen percentage van de 
contributie-inkomsten toegevoegd. 

14.1 De gelden die zijn geboekt op de individuele rekeningen van het tot 31 december 1978 
geldende fonds B II van het Weerstandsfonds blijven als zodanig geadministreerd, tenzij de 
individuele leden toestemming verlenen dit bedrag over te boeken naar het Weerstandsfonds. 
14.2 De gelden, in het vorige lid bedoeld, blijven beschikbaar voor het geval de middelen van het  
Weerstandsfonds ontoereikend zijn. 
14.3 De in lid 1 bedoelde bedragen worden gerestitueerd: 
a. bij overlijden, mits men op het moment van overlijden lid was; 
b. bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, mits men op dat moment lid was; 
c. bij het opzeggen van het lidmaatschap, omdat men niet langer journalist is in de zin van artikel 4 
van de statuten. 



15.1 Het Sociaal Fonds, als bedoeld in artikel 38 lid 3 van de statuten, wordt gevormd door: 
a. de in het verleden uit afzondering van contributie-inkomsten bijeengebrachte middelen, jaarlijks 
ten laste van het totale rendement van het vermogen van de vereniging te verhogen overeenkomstig 
de stijging van de kosten van levensonderhoud, alsmede door een met de omvang van het fonds 
evenredige toedeling van het rendement, dat na indexering van alle fondsen en voorzieningen 
volgens artikel 16.1 eventueel resteert; 
b. heffingen, als bedoeld in artikel 4.5 van dit reglement, waartoe het bestuur, de ALV gehoord, ter 
versterking van het fondsvermogen besluit; 
c. schenkingen en legaten, ook van niet-leden; de aanvaarding blijft ter beoordeling van het bestuur; 
d. andere inkomsten. 
15.2 Uit het Sociaal Fonds kan, naar beslissing van de voorzitter en de vice-voorzitter, aan leden en  
ereleden die zich in financiële nood bevinden, bijstand worden verleend, hetzij ineens, hetzij 
gedurende enige tijd. Deze uitkeringen kunnen al naar de door de voorzitter en vice-voorzitter te 
beoordelen omstandigheden worden verstrekt als steungelden of als voorschotten. In dat laatste 
geval stellen de voorzitter en vice-voorzitter de voorwaarden van terugbetaling vast. De voorzitter en 
vice-voorzitter beslissen aan de hand van een reglement Sociaal Fonds, dat voldoet aan de 
desbetreffende bepalingen in statuten en huishoudelijk reglement. 
15.3 Het gezamenlijk bedrag per jaar van voorschotten en uitkeringen mag niet hoger zijn dan 10% 
van de omvang van het Sociaal Fonds. 

16. Met uitzondering van het onder artikel 14.1 genoemde fonds, wordt het totale rendement van 
het vermogen, dat wil zeggen de opbrengst van het belegd vermogen en de huuropbrengst, 
aangewend voor de indexering van alle fondsen en voorzieningen op basis van een stijging kosten 
levensonderhoud. Het eventueel resterende deel van het totale rendement wordt naar verhouding 
van hun omvang per ultimo voorafgaand jaar verdeeld over de fondsen en voorzieningen. 

17.1 Het algemeen beheer van de fondsen wordt gevoerd door het bestuur. 
17.2 De voorzitter en vice-voorzitter zijn belast met het dagelijks beheer van de fondsen, alsmede 
met de behandeling van spoedeisende zaken het beheer betreffende. 
17.3 Als secretaris-beheerder van de fondsen wordt de algemeen secretaris aangewezen. Zijn 
bevoegdheden worden door het bestuur vastgesteld. Hij brengt na afloop van elk boekjaar een 
verslag uit over de staat van de financiën van de fondsen aan het bestuur, welk verslag, na 
goedkeuring door dit bestuur, ter goedkeuring aan de ALV wordt voorgelegd. 
17.4 In een uitvoeringsreglement kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van het beheer 
en de besteding van de gelden van de fondsen. 
17.5 Het bestuur is voor het beheer verantwoording verschuldigd aan de ALV. De algemeen 
secretaris belegt de gelden onder goedkeuring van de voorzitter en vice-voorzitter. Hij brengt 
eenmaal per jaar, of zo vaak als het bestuur dit wenst, verslag uit aan het bestuur. 


