
 
 
 
REDACTIESTATUUT ‘DE VRIJHEIJT VAN ROSENDALE’ 
 
1.    DOELSTELLING EN IDENTITEIT 
Het tijdschrift is een door de heemkundekring uitgegeven verenigingstijdschrift, gericht op de leden van de 
heemkundekring. Het doel van het tijdschrift is het publiceren van artikelen, die handelen over heemkunde in het 
algemeen en heemkunde van Roosendaal in het bijzonder. 

2. REDACTIE 
2.1. De redactie bestaat uit een oneven aantal leden, te weten een eindredacteur en minimaal twee en maximaal 
zes redacteuren.  
2.2. De redactie dient haar taak binnen het kader van hetgeen in ‘doelstelling en identiteit’ is vastgelegd uit te 
voeren zonder beïnvloeding van buitenaf of van binnenuit anders dan op de wijze zoals in dit statuut is geregeld. 
2.3. De redactie werkt volgens de beginselen van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid. 
2.4. De redactie werkt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
2.5. De benoeming of het ontslag van redacteuren geschiedt door het bestuur van de heemkundekring op 
voordracht van de redactie.  
2.6. Een redactielid wordt benoemd voor een periode van drie jaar, deze termijn kan verlengd worden. 
2.7. Voorstellen tot wijziging van de redactieformule behoeven de instemming van de meerderheid van de 
redactie, voordat deze aan het bestuur van de heemkundekring worden voorgelegd. 
2.8. De redactie vergadert minimaal drie keer per tijdschriftaflevering. 
2.9. De redactie is verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de heemkundekring. 
 

3.    DE VOORZITTER VAN DE REDACTIE 
3.1. De voorzitter wordt gekozen door de redactieleden.  
3.2. De voorzitter geeft leiding aan de redactievergadering. Hij coördineert de werkverdeling, zulks in goed 
overleg met de redactie en onderhoudt de contacten met het bestuur. 
3.3. De voorzitter draagt zorg voor de verdeling van de taken en de werkzaamheden en onderhoudt contacten 
met de eindredacteur en eventuele andere medewerkers. 
3.4. De redactie brengt jaarlijks bij monde van de voorzitter verslag uit over de exploitatie van het blad aan het 
bestuur van de heemkundekring. 
 
4.    DE EINDREDACTEUR 
4.1. Voor de diverse bijdragen wordt door de redactie een eindredacteur aangesteld.  
4.2. Hij beoordeelt de kopij van anderen en voert de eindredactie, dat wil zeggen hij controleert en doet 
voorstellen ter verbetering van de kopij; wijzigingen vinden niet plaats dan na overleg met de auteur.  
4.3. De eindredacteur onderhoudt de contacten met de opmaker en de drukker. 
 
5.    REDACTIEFORMULE 
5.1. Het tijdschrift verschijnt twee maal per jaar in juni en in december. Het streven is een blad met een omvang 
van 60 bladzijden.  
5.2. De sluitingstermijn van de kopij is bepaald op 1 mei en 1 november. 
5.3. De kopij moet voldoen aan de voorwaarde dat ze handelt over heemkunde in het algemeen of over het 
cultuurhistorisch erfgoed van Roosendaal. 
5.4. De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen niet op te nemen. 
5.5. Artikelen kunnen – in overleg met de auteur – in afleveringen worden uitgegeven. 
5.6. In overleg met de auteur kunnen redactionele wijzigingen worden aangebracht.  
 
6.    SLOTBEPALINGEN 
6.1. Activiteiten van de redactie vallen onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de heemkundekring. 
6.2. Onkosten die door de redactie worden gemaakt (papier, inkt e.d.) worden door het bestuur van de 
heemkundekring vergoed. 
6.2. In alle gevallen waarin dit statuut niet voorziet of in geval van onduidelijkheid beslist het bestuur van de 
heemkundekring in overleg met de redactie. 
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