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Redactiestatuut Ledenbulletin
Hieronder staat het redactiestatuut zoals aangenomen op de ALV van 17 
mei 2003.  

1 INLEIDING
Het VMD-Ledenbulletin is een uitgave van de vereniging Milieudefensie. 
Het VMD-bulletin verschijnt ten minste vier maal per jaar, in principe in digitale vorm, 
maar is ook op aanvraag in een papieren versie beschikbaar.

2 DOELSTELLING
Het VMD-bulletin heeft als doel leden op de hoogte te brengen van wat er binnen de 
vereniging speelt.

3 REDACTIE
De redactie bestaat uit maximaal zes leden, die worden benoemd door de Algemene 
Vergadering (ALV) van Milieudefensie en een niet stemgerechtigd bestuurslid 
benoemd door het bestuur, zoals geregeld in het Huishoudelijk Reglement en de 
Statuten. 

De redactie legt achteraf jaarlijks aan de ALV verantwoording af over haar beleid.
De redactie is samengesteld uit 4 verenigingsleden, van wie ten minste 2 leden 
afkomstig uit het werkgroepennetwerk van Milieudefensie, 2 vertegenwoordigers van
het bureau van en 1 lid van het bestuur van Milieudefensie.

Hoewel verantwoordingsplichtig aan de ALV is de redactie zelfstandig en kan zij in 
alle vrijheid; uiteraard binnen hetgeen is gesteld in de vereniging - statuten en –
reglement; de inhoud van het blad bepalen.
Benoeming en ontslag van  de zes redacteuren geschiedt door de ALV. Bij de 
benoeming van deze zes nieuwe redacteuren heeft de redactie het recht van 
voordracht.

4 WERKWIJZE REDACTIE
De redactie werkt volgens journalistieke beginselen van leesbaarheid, relevantie, 
onafhankelijkheid en betrouwbaarheid. Artikelen dienen zakelijk, verifieerbaar, niet op
de persoon gericht en niet kwetsend te zijn.

De redactie heeft het recht artikelen te weigeren wanneer deze niet aan (een van) 
deze criteria voldoen of buiten de doelstelling van het VMD-bulletin vallen.
De redactie treedt in overleg met leveranciers van kopij, wanneer hun bijdrage moet 
worden bekort, verbeterd of wanneer het artikel wordt geweigerd. De redactie zal 
artikelen die niet gepubliceerd zijn vertrouwelijk behandelen. Deze zullen dan wel aan 
de auteur geretourneerd worden dan wel vernietigd worden.

De redactie maakt nadere afspraken over onderlinge communicatie en overleg en 
stelt uit zijn midden een eindredacteur aan. De eindredacteur is verantwoordelijk voor
de bewaking van de kopij en de eindversie van de artikelen. De redactie als geheel 
blijft verantwoordelijk voor elke uitgave.



2

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van door anderen geschreven 
bijdragen in het VMD-bulletin.

De redactie streeft naar een goede wisselwerking met de redactie van Milieudefensie 
magazine [[toevoeging 23/1/20: nu Down to Earth]].
Het bestuur en het landelijke bureau hebben het recht mededelingen waarvan de 
redactie is voorbehouden aan het bestuur en de directie, op te laten nemen in het 
VMD-bulletin.

5 INHOUD
Het VMD-bulletin is bestemd voor leden van Milieudefensie. Reacties op artikelen 
zijn mogelijk, mits de reactie voldoet aan eerder genoemde eisen. In voorkomende 
gevallen zal de redactie zelf om een reactie vragen in hetzelfde nummer van het 
VMD-bulletin.

De redactie streeft naar een goede balans tussen lange en korte en tussen moeilijke 
en eenvoudige artikelen. 
Voor ingezonden kopij geldt een maximumlengte van 700 woorden. Over langere 
artikelen dient de schrijver vooraf met de redactie te overleggen.
De opmaak van het Bulletin is sober van aard.
Met wensen van lezers wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

SLOTBEPALING
Dit statuut treedt in werking onmiddellijk na de aanneming ervan door de ALV op 17 
mei 2003.
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