Redactiestatuut van Tidinge van Die Goude
1. DOELSTELLING EN IDENTITEIT
1.1 Tidinge is een door de Historische Vereniging Die Goude uitgegeven tijdschrift. Tidinge publiceert
artikelen over de geschiedenis van Gouda en zijn omgeving in de breedste zin van het woord. Het is
een podium voor auteurs om hun onderzoek te presenteren aan een breed publiek van lezers die
met elkaar verbonden zijn door hun passie voor Gouda.
1.2 Dit Redactiestatuut bevat regels over de aard van de relatie tussen het bestuur van de Historische
Vereniging Die Goude (hierna: Bestuur) en de redactie van Tidinge (hierna: Redactie), alsmede over
de taken en verantwoordelijkheden van de Redactie.
2. DE UITGAVE
2.1 Tidinge bevat zowel algemene, historiografische artikelen als artikelen met een meer
specialistisch karakter. Artikelen met een zekere actualiteitswaarde genieten de voorkeur.
2.2 Tidinge verschijnt vier maal per jaar op vooraf vastgestelde tijdstippen met vaste deadlines. De
gemiddelde omvang van het tijdschrift is 44 bladzijden per aflevering.
2.3 De data van verschijning worden door de Redactie in overleg met het Bestuur vastgesteld.
3. REDACTIE
3.1 De Redactie bestaat uit een hoofdredacteur en minimaal vier en ten hoogste zes redacteuren.
Alle redactieleden zijn lid van de Historische Vereniging Die Goude.
3.2 De hoofdredacteur wordt benoemd en ontslagen door het Bestuur, mede in overleg met de
redacteuren.
3.3 De hoofdredacteur maakt deel uit van het Bestuur en legt namens de Redactie verantwoording af
aan het Bestuur over het gevoerde beleid.
3.4 De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de samenstelling en het goed functioneren van de
Redactie.
3.5 De Redactie vergadert tenminste vier keer per jaar, voorafgaand aan elke aflevering van Tidinge.
3.6 Redactiebesluiten worden in goed overleg en bij gewone meerderheid van stemmen genomen.
3.7 De redactieleden ontvangen geen bezoldiging. De kosten die direct verband houden met het
redactiewerk en de publicatie van Tidinge worden gedragen door het Bestuur.
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4. REDACTIEFORMULE
4.1 De Redactie voert haar taak uit in overeenstemming met de doelstelling en identiteit van Tidinge,
zoals vastgelegd in Artikel 1.1 van dit statuut.
4.2 De Redactie werkt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid volgens de beginselen van
onafhankelijkheid, betrouwbaarheid, onpartijdigheid en deskundigheid.
4.3 De Redactie ziet toe dat Tidinge voldoet aan kwaliteitseisen op het gebied van taal, stijl en
vormgeving. Daartoe stelt zij Richtlijnen voor auteurs op.
4.4 De Redactie bewaakt de auteursrechten van tekst en afbeeldingen, ziet toe op de naleving van
privacywetgeving en gaat zorgvuldig om met artikelen die informatie bevatten uit de persoonlijke
sfeer.
4.5 Beginselbesluiten over het al dan niet opnemen van advertenties in Tidinge behoeven de
goedkeuring van het Bestuur.
4.6 De Redactie kan besluiten tot het uitbrengen van een bijzondere aflevering van Tidinge, naast de
vier reguliere afleveringen per jaar. Een dergelijk besluit behoeft de goedkeuring van het Bestuur dat
hiervoor een projectfinanciering kan vaststellen.
4.7 De hoofdredacteur vertegenwoordigt de Redactie naar buiten toe, voert correspondentie
rondom Tidinge en houdt hiervan een digitaal archief bij.
4.8 De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de begeleiding van de productie van Tidinge en
onderhoudt daartoe contacten met de tekstredacteur, de fotoredacteur, de vormgever en de
drukker.
5. SLOTBEPALINGEN
5.1 Dit Redactiestatuut is vastgesteld door het Bestuur op voorstel van de Redactie. Een besluit tot
wijziging van het statuut neemt het Bestuur uitsluitend na overleg met de Redactie.
5.2 Het statuut geldt voor onbepaalde tijd.
5.3 Redactieleden aanvaarden het statuut door zitting te nemen in de Redactie.
5.4 In alle gevallen waarin dit statuut niet voorziet of in geval van onduidelijkheid over de uitleg van
een van de artikelen beslist het Bestuur in overleg met de Redactie.
5.5 Het statuut en de in Artikel 4.3 genoemde Richtlijnen voor auteurs worden gepubliceerd op de
website van de Historische Vereniging Die Goude. In de afleveringen van Tidinge wordt vermeld dat
statuut en richtlijnen daar zijn in te zien.
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