
Redactiereglement voor het blad Wijzer Wonen van de 
Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen LVGO 

  
   
1. Uitgever  

 
Wijzer Wonen is een uitgave van de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van 
Ouderen, verder te noemen de LVGO, in deze vertegenwoordigd door het bestuur. 
Het blad verschijnt als regel tenminste vier keer per jaar. 
 

  
2. Doel  

 
Het bestuur ziet communicatie als een belangrijk middel voor het versterken van de onderlinge 
verbondenheid en betrokkenheid binnen de LVGO. Het doel van WijzerWonen is dan ook het 
bevorderen van communicatie zowel tussen het bestuur van de LVGO en haar leden als tussen de 
leden van de LVGO onderling. Daarnaast dient het blad tot voorlichting en informatie aan 
geïnteresseerde partijen en personen extern. In hoofdzaak wordt dit doel nagestreefd door 
informatieverschaffing en meningsvorming. Daarnaast is er ook ruimte voor anders geaarde 
bijdragen die relevant zijn voor het gestelde doel. Dit alles tezamen in de vorm van een 
gevarieerd, aantrekkelijk en veelzijdig blad. 
 

  
3. Doelgroep  

 
De leden van de LVGO vormen de primaire doelgroep van Wijzer Wonen, secundaire doelgroep 
zijn geïnteresseerde buitenstaanders (personen, instanties en organisaties). 
Zoals elke vereniging, kent ook de LVGO meer en minder betrokkenen, meer en minder actieve 
leden. Met al deze leden dient rekening te worden gehouden bij de redactionele invulling en de 
vormgeving van Wijzer Wonen.  

  
 
4. Redactioneel karakter  

 
4.1  De communicatie tussen de LVGO en haar leden wordt bevorderd door:  

a. aandacht, in hoofdzaak door berichtgeving, voor beleid en activiteiten van het bestuur en 
andere organen, commissies en werkgroepen binnen de vereniging;  

b. aandacht, eveneens in hoofdzaak door berichtgeving, voor ontwikkelingen en activiteiten in 
breder verband (in het bijzonder m.b.t. gemeenschappelijk wonen, speciaal van ouderen), 
voor zover deze ontwikkelingen en activiteiten van belang worden geacht voor de LVGO en/of 
haar leden;  

c. het bieden van vorming en toerusting in de vorm van voorlichtende, beschouwende en 
opiniërende artikelen in het perspectief van gemeenschappelijk wonen.  

 
4.2  De communicatie tussen de leden van de LVGO onderling wordt bevorderd door:  

a. het bieden van gelegenheid aan de leden om, binnen de grenzen van het in dit reglement 
bepaalde, in Wijzer Wonen te publiceren;  

b. bijdragen te plaatsen die ertoe leiden dat de leden van de LVGO elkaar beter leren kennen, 
van elkaar kunnen leren en met elkaar kunnen meeleven;  

c. bijdragen te plaatsen die - in hun samenhang - recht doen aan de bestaande verscheidenheid 
binnen de LVGO, waardoor de onderlinge communicatie binnen de vereniging wordt 
bevorderd.  

 



4.3  In keuze en behandeling van onderwerpen zoekt de redactie aansluiting bij in de LVGO levende 
interesses en opvattingen, vermijdt zij onnodige polarisatie en draagt zij er zorg voor dat Wijzer 
Wonen toegankelijk is voor een zo breed mogelijke groep lezers. Presentatie, toonzetting, 
taalgebruik, omvang en variatie van artikelen worden zoveel mogelijk door deze overwegingen 
bepaald.  

 
4.4 Bijdragen dienen als regel te zijn voorzien van naam en eventuele functie van de opsteller. Hiervan 

kan slechts in uitzonderlijke gevallen worden afgeweken, ter beoordeling van de redactie, in welke 
gevallen deze gegevens in elk geval wel bij de redactie bekend moeten zijn, hetgeen ook onder de 
betreffende bijdrage wordt vermeld. 

  
 
5. Verhouding redactie en bestuur 

 
5.1  Het LVGO-bestuur benoemt de leden van de redactie in overleg met de redactie en ontheft hen 

van hun taak, indien zij daarom verzoeken of indien er andere redenen zijn die uit de inhoud van 
dit reglement voortvloeien. In de samenstelling van de redactie wordt zo mogelijk spreiding 
nagestreefd, onder meer naar achtergrond, woonsituatie en interessegebieden. 

5.2  Voor de handhaving en toepassing van het doel, de onder 4 genoemde uitgangspunten en het 
redactionele karakter van Wijzer Wonen is de redactie verantwoording schuldig aan het bestuur. 

5.3  Binnen het kader van het in dit reglement bepaalde vervult de redactie haar taak verder zonder 
rechtstreekse beïnvloeding door wie dan ook.  

5.4  Nauwe samenwerking, wederzijdse informatie en goed overleg tussen de redactie en het bestuur 
zijn vereist. Zo mogelijk zal een bestuurslid als buitengewoon redactielid deelnemen aan de 
vergaderingen en activiteiten van de redactie. Belangrijke redactionele beslissingen die van invloed 
zijn op de communicatie van de LVGO en/of van organen binnen de LVGO worden slechts 
genomen na overleg met en instemming van het bestuur. Beslissingen van het bestuur met 
betrekking tot Wijzer Wonen worden slechts genomen na overleg met de redactie. Het bestuur 
draagt zorg voor optimale voorwaarden voor de redactionele taakvervulling, waarbij in elk geval 
zijn begrepen de beschikbaarheid van (elektronische) communicatiemogelijkheden zoals 
emailadressen, de mogelijkheid van scholing en training, en het geven van die informatie aan de 
redactie die redelijkerwijs mag worden verwacht.  

5.5  Naar vermogen draagt de redactie bij aan het ontwikkelen en voeren van een breder 
communicatie- en publiciteitsbeleid  van de LVGO waarbinnen de redactie haar eigen taak dient te 
vervullen.  

5.6 Voorgenomen beslissingen van de redactie, het blad betreffende, die extra kosten met zich 
meebrengen behoeven de voorafgaande toestemming van de penningmeester van de LVGO. 

  
 
6. De redactie van Wijzer Wonen  

 
6.1  Benoeming van redactieleden geschiedt voor een periode van drie jaar, die maximaal twee keer 

met eenzelfde termijn kan worden verlengd. Degene die tussentijds wil aftreden zal dit tijdig, zo 
mogelijk zes maanden van tevoren, aangeven, om zo de redactie gelegenheid te geven uit te 
kijken naar een nieuw redactielid. 

6.2  De redactie past de onder 4 genoemde uitgangspunten toe bij de beoordeling en bewerking van 
binnengekomen kopij. De redactie ziet erop toe dat Wijzer Wonen voldoet aan kwaliteitseisen op 
het gebied van taal, stijl en vormgeving. De redactie is bevoegd om artikelen te weigeren, te 
wijzigen of in te korten, indien en voor zover dit naar hun mening voortvloeit uit de bepalingen van 
dit reglement en zoveel mogelijk in overleg met de betrokken auteur.  Voor het verbeteren van 
taal- en stijlfouten is geen overleg vereist, evenmin voor het aanbrengen  van veranderingen in of 
toevoegen van koppen, tussenkoppen en inleidingen. Het illustreren van een artikel of van een 
rubriek is ter beoordeling van de redactie.  



6.3     Eén van de redactieleden wordt door het bestuur benoemd als eindredacteur. 
6.4  De eindredacteur is - in nauw overleg met de andere redactieleden - verantwoordelijk voor de 

definitieve samenstelling van de afleveringen van Wijzer Wonen. Hij of zij is daarop 
aanspreekbaar.  

6.5  Redactieleden krijgen de in het kader van hun redactielidmaatschap noodzakelijk gemaakte reis- 
en andere onkosten vergoed volgens de daarvoor binnen de LVGO geldende regeling. 

  
 
7. Taakverdeling  

 
7.1  Met inachtneming van het in dit redactiereglement bepaalde regelt de redactie zelfstandig haar 

werkzaamheden. De taken die zich voordoen worden in overleg verdeeld.  
7.2  De redactie benoemt uit haar midden een coördinator. De coördinator vertegenwoordigt de 

redactie naar buiten toe, voert correspondentie rondom Wijzer Wonen en houdt een archief bij. 
Combinatie van de functies van coördinator en eindredacteur is mogelijk. 

  
 
8. Conflicten  

 
Indien er over een zaak van redactioneel beleid verschil van mening ontstaat, hetzij binnen de 
redactie, hetzij tussen de redactie en een andere persoon, orgaan of organisatie, wordt getracht 
dit verschil van mening in goed overleg op te lossen. Mislukt deze poging, dan wordt het conflict 
door de meest gerede partij dan wel partijen gezamenlijk voorgelegd aan het bestuur dat 
vervolgens een bindende uitspraak doet. Bij deze uitspraak worden de bepalingen van dit 
reglement in acht genomen. 

  
 
9. Advertenties  

 
In Wijzer Wonen kunnen advertenties worden opgenomen. 
Advertenties van lid-woongroepen en individuele leden, bv om nieuwe groepsleden te werven of 
aandacht te vestigen op activiteiten, zijn kosteloos; omvang en opmaak worden bepaald door de 
redactie. 
Advertenties van externe partijen zijn mogelijk tegen betaling van een advertentietarief, zoals 
vastgesteld door het bestuur van de vereniging. Daarbij kan worden gedifferentieerd naar omvang 
en situering (bv op omslag) van de advertentie, en aard van de betreffende externe partij. 
Advertenties dienen te worden aangeleverd in een door de redactie aan te geven vorm/opmaak. 
Advertenties dienen te voldoen aan algemeen geldende normen van fatsoen en goede smaak, en 
hebben bij voorkeur enige relatie met aard en doel van de vereniging. 
Advertenties kunnen door de redactie onder opgave van redenen worden geweigerd; op die 
weigering is het bepaalde in artikel 10 van dit redactiereglement van overeenkomstige toepassing.  
 
 

10. Klachten  
 

10.1  Indien een artikel of bijdrage naar het oordeel van de auteur ten onrechte is geweigerd, gewijzigd 
of ingekort, dient klager in overleg met de redactie te zoeken naar een oplossing van het gerezen 
probleem. Leidt dit overleg niet tot een voor klager bevredigend resultaat, dan kan hij of zij in 
beroep gaan bij het bestuur.  

10.2  Het bestuur beoordeelt of de klacht serieus genoeg is om in behandeling te worden genomen. Is 
dit het geval, dan neemt het bestuur contact op met de redactie voor overleg.  

10.3  Indien de conclusie van het onder 10.2 bedoelde overleg luidt dat de redactie onjuist heeft 
gehandeld, dan wordt dit door of namens het bestuur aan klager bericht en probeert de 



eindredacteur de gemaakte fout te herstellen, bijvoorbeeld door het plaatsen van een rectificatie 
of het alsnog plaatsen van het artikel in de oorspronkelijke versie. Ook wordt getracht herhaling te 
voorkomen.  

10.4  Indien de conclusie van het onder 10.2 bedoelde overleg luidt dat de redactie juist heeft 
gehandeld, dan wordt ook dit door of namens het bestuur aan klager bericht.  

10.5  In alle stadia vindt beoordeling van de klacht plaats op basis van de bepalingen in dit reglement.  
  
 
11. Begripsuitbreiding  

 
Onder het begrip ‘blad’ en de reikwijdte van dit redactiereglement zullen waar relevant tevens 
worden begrepen andere vormen van (periodieke) publicaties van de vereniging zoals e-bladen en 
al dan niet elektronische nieuwsbrieven. 
 
 

12. Wijziging reglement  
 
Dit reglement kan door het bestuur worden gewijzigd, al of niet op initiatief van de redactie. Het 
bestuur kan het reglement slechts wijzigen na overleg met de redactie.  

  
 
13. Bekendmaking reglement  

 
Het bestaan van dit reglement wordt in het colofon van Wijzer Wonen vermeld. 
Het bestuur stelt de tekst beschikbaar voor leden van de LVGO die daarom verzoeken en brengt 
de tekst eigener beweging onder de aandacht van anderen voor wie dit van belang wordt geacht. 
De redactie stelt de tekst van het reglement beschikbaar voor alle redactie-medewerkers en 
anderen voor wie dit naar haar oordeel van belang is. Tevens kan het reglement door het bestuur 
op verzoek aan geïnteresseerden buiten de LVGO worden toegezonden.  

  
  
In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het LVGO-bestuur. 
  
  
   
Vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de LVGO op 10 januari 2018  
  
  
De voorzitter (ad interim),              De secretaris,  
Gabriëlle Verbeek                             Wim Kouwenhoven 
 
Namens de redactie, 
Ellie Tap (hoofdredacteur) 

 


