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REGLEMENT SECTIE PLUS VAN DE NVJ  

NAAM  

Artikel 1  

De sectie draagt de naam ‘Sectie Plus van de NVJ’. Dit reglement is vastgesteld bij besluit van de 
algemene ledenvergadering van de NVJ op 29 november 2017.  

DOEL  

Artikel 2  

De sectie behartigt binnen en vanuit de NVJ de gemeenschappelijke journalistieke en sociaal-
economische belangen van haar leden, die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt.  

MIDDELEN  

Artikel 3  

De sectie wil dit doel bereiken door: 

a.  het bevorderen van de vakbekwaamheid van haar leden door het organiseren van daarop 
 toegesneden bijeenkomsten;  

b.  het informeren van haar leden over voor het vak relevante ontwikkelingen; 

c.  het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur, commissies en delegaties van de 
 NVJ;  

d.  het beleggen van vergaderingen met haar leden, hetzij per categorie redacteuren, hetzij 
 gezamenlijk, per regio of landelijk;  

e.  het verlenen van medewerking aan andere secties van de NVJ bij het ijveren voor de 
 totstandkoming van een cao, tarieven of andere arbeidsvoorwaarden;  

f.  samen te werken met andere secties van de NVJ; 

g.  gebruik te maken van faciliteiten en ondersteuning door het secretariaat van de NVJ; 

h.  inzet van andere wettige middelen die bijdragen aan de verwezenlijking van het gestelde 
 doel.  

STRUCTUUR 

Artikel 4 

De sectie bestaat uit:  

1. Een algemene ledenvergadering die gevormd wordt door alle leden van de sectie;  
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2. Een sectiebestuur van minimaal vijf en maximaal negen personen dat op een algemene 
ledenvergadering gekozen wordt door en uit de leden;  

3. Een dagelijks bestuur dat bestaat uit de voorzitter en de secretaris.  

LEDEN  

Artikel 5 

1. De sectie kent gewone leden en leden van verdienste. 
2. Gewone leden zijn de journalisten zoals omschreven in artikel 8, die gewoon lid of erelid van 

de NVJ zijn. 
3. Leden van verdienste zijn leden en oud-leden die bij besluit van de algemene 

ledenvergadering wegens hun verdiensten voor de sectie tot lid van verdienste zijn 
benoemd. Het sectiebestuur of leden kunnen hiervoor een voordracht doen.  

Artikel 6  

        1.  In de algemene ledenvergadering van de sectie hebben gewone leden en leden van 
 verdienste gelijke rechten – waaronder het stemrecht – en plichten. 

Artikel 7  

Het lidmaatschap eindigt:  

1. bij beëindiging van het lidmaatschap van de NVJ;  
2. bij het naar het oordeel van het bestuur van de sectie niet of niet meer voldoen aan de 

omschrijving journalist.  
3. Tegen besluiten van het bestuur als bedoeld in het voorgaande lid kunnen belanghebbenden 

binnen een maand na het aan betrokkene bekend maken van dit besluit in beroep gaan bij 
de algemene ledenvergadering van de sectie.  

Artikel 8 

Onder journalist wordt in dit reglement verstaan degene die ervaring heeft in de journalistiek en/of 
in dienstverband of freelance meewerkt of heeft meegewerkt aan de redactionele leiding of aan de 
redactionele samenstelling van de inhoud van een persmedium, omroep of platform en die de 
leeftijd van 65 jaar heeft bereikt.  

SECTIEBESTUUR  

Artikel 9  

Verkiezingen  

1. Alle leden van de sectie zijn verkiesbaar als sectiebestuurslid. Zij worden bij vacatures in het 
sectiebestuur, doch minstens eenmaal per drie jaar, opgeroepen via een persoonlijk 
mailbericht en een oproep op de NVJ-website. Binnen een termijn van vier weken na die 
oproep kunnen zij zich kandidaat stellen, onder vermelding van een korte motivatie en 
indiening van een cv.  

2. Indien meer kandidaten zich verkiesbaar stellen dan er vacante zetels zijn, worden digitale 
verkiezingen georganiseerd onder alle leden van de sectie. 
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3. De voorzitter van de sectie wordt door de leden in die functie gekozen. Het bestuur kiest uit 
zijn midden een vicevoorzitter en een secretaris. De overige taken worden na onderling 
beraad over de bestuursleden verdeeld. 

4. De bestuursleden worden gekozen voor drie jaar, en zijn herkiesbaar voor een tweede 
termijn van drie jaar. Bij uitzondering en met argumenten onderbouwd kan het bestuur een 
bestuurslid ter verkiezing voordragen voor een derde termijn van drie jaar.  

Artikel 10  

1. Het bestuur is, met inachtneming van de statuten en de reglementen van de NVJ en de 
bevoegdheden van het algemeen NVJ-bestuur, gerechtigd zelfstandig op te treden ter 
behartiging van de belangen als bedoeld in artikel 2.  

2. De voorzitter of zijn plaatsvervanger heeft de leiding van de bestuursvergadering en de 
ledenvergaderingen.  

3. De secretaris stelt in overleg met de voorzitter een voorlopige agenda vast met plaats en 
datum van de bestuursvergadering. De NVJ-secretaris wordt daarin gekend.  

4. De bestuursleden worden ten minste tien dagen tevoren uitgenodigd voor de vergadering 
van het bestuur en daarbij in bezit gesteld van de voorlopige agenda en de benodigde 
vergaderstukken. Andere onderwerpen dan die welke op de voorlopige agenda staan, 
kunnen alleen worden behandeld wanneer door twee derde van de aanwezige 
bestuursleden de zaak spoedeisend wordt verklaard.  

5. Het bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen wanneer ten minste de helft van de 
bestuursleden ter vergadering aanwezig is, tenzij, naar het oordeel van de aanwezige 
bestuursleden, de urgentie van de situatie vereist dat er meteen een besluit wordt genomen.  

Artikel 11  

1. De secretaris voert de correspondentie en houdt de actielijst van de vergadering van het 
sectiebestuur bij.  

2. De secretaris draagt er zorg voor dat de notulen van deze vergadering, alsmede de besluiten 
van het sectiebestuur schriftelijk, dan wel door elektronische verzending ter kennis worden 
gebracht aan het bestuur van de NVJ.  

3. In de jaarvergadering brengt de secretaris een jaarverslag van de werkzaamheden uit. Het 
jaarverslag brengt hij ter kennis aan de sectieleden en het bestuur van de NVJ.  

Artikel 12 

1. Vergaderingen van het sectiebestuur worden belegd wanneer het bestuur dit nodig acht of 
wanneer ten minste twee derde van het aantal bestuursleden met opgave van redenen 
daartoe de wens te kennen geeft. In dit geval dient de secretaris de vergadering binnen een 
maand te beleggen.  

JAARVERGADERING  

Artikel 13  

        1.  Eenmaal per jaar organiseert het sectiebestuur een (jaar)vergadering waarin aan de leden 
 van de sectie verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid. Het sectiebestuur 
 kan ervoor kiezen deze verantwoording fysiek of digitaal te organiseren en desgewenst te 
 combineren met een inhoudelijk evenement.  
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        2.  In de jaarvergadering worden de volgende onderwerpen aan de orde gesteld:  

 a.  De installatie van de al of niet door digitale verkiezing verkozen leden van het  
  sectiebestuur;  

 b.  Het jaarverslag van de secretaris; 

 c. Alle overige onderwerpen die het sectiebestuur nodig oordeelt, dan wel door  
  ten minste twintig leden voor plaatsing op de agenda worden voorgedragen. 

        3. Een fysieke sectievergadering, toegankelijk voor alle leden van de sectie, wordt 
 bijeengeroepen indien het sectiebestuur dit nodig acht, of als twintig leden met opgave van 
 redenen daartoe de wens aan het sectiebestuur te kennen geven.  

STEMMINGEN 

Artikel 14 

1. Alle besluiten binnen de sectie worden met gewone meerderheid van stemmen 
genomen.  

2. Over zaken wordt mondeling gestemd. Bij staking van stemmen wordt direct 
nogmaals gestemd. Staken ook dan de stemmen, dan wordt het voorstel geacht te 
zijn verworpen.  

3. Over personen wordt schriftelijk gestemd. Bij staking van stemmen wordt meteen 
een nieuwe stemming gehouden. Bij het staken der stemmen van deze tweede 
stemming beslist in een ledenvergadering het sectiebestuur. Staken de stemmen 
binnen het sectiebestuur, dan geeft de stem van de voorzitter de doorslag. 

ONVOORZIEN 

Artikel 15 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur van de sectie.  

 

 

HET HUIDIGE SECTIEBESTUUR  

Voorzitter Henk Wageman 

Vicevoorzitter Petra Vossestein 

Secretaris vacant 

 


