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IX  REGELING VAN HET BONDSBLAD ‘ONS ORGAAN’ VAN DE 
BOND VAN VRIJE EVANGELISCHE GEMEENTEN IN NEDER-
LAND. 
 
NAAM EN PLAATS IN DE BOND 
 
Artikel 1. 
Lid 1. 
  In de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland wordt een 
bondsblad uitgegeven onder de naam 'Ons Orgaan'. 
 
Lid 2. 
  Bestuur en beheer van het bondsblad berusten bij een redactie, die in de Bond 
functioneert als een deelorganisatie, overeenkomstig artikel 12 van de statuten van 
de Bond, met toepassing van het aldaar bepaalde in lid 5. 
 
BEGRIPSBEPALINGEN 
 
Artikel 2. 
 Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 
Bond:  de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in 
   Nederland, gevestigd  te Dordrecht; 
comité:   het comité van de Bond; 
gemeente:  elke gemeente, die is aangesloten bij de Bond; 
jaarvergadering: de jaarlijkse vergadering van de Bond, als bedoeld 
  in artikel 13 van de statuten van de    Bond; 
deelorganisatie:  elke organisatie, ingesteld overeenkomstig  het bepaalde 
  in artikel 12 van de statuten van   de Bond; 
vaste rubriek: regelmatig verschijnende rubriek, niet vallend onder de 
  verantwoordelijkheid van een deelorganisatie; 
 
DOEL 
 
Artikel 3. 
  Ons Orgaan heeft een informatieve, beschouwende, opiniërende en toerustende 
taak ten behoeve van haar lezers, met name de leden van de gemeenten. 
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GELDMIDDELEN EN BOEKJAAR 
 
Artikel 4. 
Lid 1. 
  De geldmiddelen van Ons Orgaan worden gevormd door: 
a. bijdragen van de gemeenten via de omslagbijdrage aan de Bond; 
b. abonnementsgelden; 
c. opbrengsten uit te plaatsen advertenties; 
d. schenkingen en legaten; 
e. renten en andere inkomsten. 
 
Lid 2. 
  Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. 
 
Lid 3. 
  De redactie, resp. de penningmeester van Ons Orgaan, ontvangt van de penning-
meester van het comité vóór de vijftiende van de tweede maand van elk 
kalenderkwartaal steeds een vierde gedeelte van de voor dat jaar ten behoeve van 
Ons Orgaan begrote omslagbijdrage, welke als zodanig werd vastgesteld tijdens de 
in het vorige boekjaar gehouden jaarvergadering. 
  De penningmeester van het comité is tot deze overschrijving verplicht voorzover 
hij die middelen in enig boekjaar daadwerkelijk ten behoeve van de stichting heeft 
ontvangen. Zo nodig vindt achteraf een verrekening plaats. 
 
Lid 4. 
  Met het oog op de bestrijding van uitgaven van Ons Orgaan, in jaren waarin de 
gewone middelen ontoereikend zijn, kan de redactie een algemene reserve vormen, 
met dien verstande dat: 
a. het te reserveren bedrag in enig boekjaar niet groter is dan 10% van het voor 

het betreffende boekjaar door de jaarvergadering vastgestelde  bedrag van de 
begroting; 

b. de baten en lasten van de reserve er jaarlijks mee worden verrekend; 
c. de reserve niet stijgt boven het onder a bedoelde bedrag van de  begroting; 
d. de reserve zo mogelijk wordt gehandhaafd op de helft van het onder a 

bedoelde bedrag van de begroting;  
e. indien door schenkingen en legaten zonder speciale bestemmingsaan-

duidingen of anderszins de reserve het onder c bedoelde bedrag te boven 
gaat, het meerdere kan worden aangewend tot een jaarlijkse  verlaging met ten 
hoogste 20% van het bedrag van de begroting voor  het betreffende boekjaar. 
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Lid 5. 
  Indien te verwachten is dat een begrotingstekort structureel van aard is, dient de 
begroting, resp. de besteding, daarbij te worden aangepast. 
 
REDACTIE 
 
Artikel 5. 
Lid 1. 
  De redactie bestaat tenminste uit vier personen. Binnen de redactie worden de 
taken verdeeld: voorzitter/eindredacteur, tekstredacteur, vormgever en secretaris.      
  De redactie kan uitgebreid worden met zoveel mensen als nodig wordt geacht 
om een goed magazine te kunnen uitbrengen. 
   De redactie vergadert doorgaans tweemaal per jaar. Van elke vergadering van de 
redactie wordt een verslag geschreven. Het comité ontvangt een exemplaar van het 
verslag. 
 
FINANCIELE ADMINSTRATIE  
 
Artikel 6. 
Lid 1. 
  De penningmeester is belast met de uitvoering van het financiële beheer. Hij 
houdt daartoe nauwkeurige aantekening van de ontvangsten en uitgaven en voert 
een overzichtelijke financiële administratie.  
 
Lid 2.1 
  Hij maakt per  einde van het boekjaar een balans en een gespecificeerde staat van 
inkomsten en uitgaven op die hij, voorzien van een toelichting, ter beschikking 
stelt van de redactie.  
  Namens de redactie draagt hij er zorg voor dat deze stukken jaarlijks worden 
gecontroleerd door een ter zake kundige commissie van ten minste twee leden die 
geen leden van de redactie mogen zijn. Ze worden daarvoor op een zodanig 
tijdstip aangezocht en uitgenodigd, dat zij aan de jaarvergadering van de Bond hun 
bevindingen kunnen rapporteren. De controle geschiedt overeenkomstig de 
richtlijnen van de penningmeester van het comité. 
  De commissie is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van Ons 
Orgaan die zij nodig acht voor de bedoelde controle en rapportage. 
  Het is degene, aan wie de controle wordt opgedragen, verboden om hetgeen deze 
betreffende Ons Orgaan blijkt of wordt meegedeeld verder bekend te maken dan 
de opdracht met zich brengt. 
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Lid 2.2 
  In de maand januari stelt hij een tweejarige begroting op, die bestaat uit een 
begroting voor het volgende boekjaar en een voorlopige begroting voor het 
daaraanvolgende boekjaar en stelt deze voorzien van een toelichting ter 
beschikking van de redactie. 
 
Lid 3.  
  De redactiesecretaris levert de verzendadressen aan de drukker en tevens de 
wijzigingen hierop en verzorgt de abonnementenadministratie. 
 
TOT STANDKOMING REDACTIE 
 
Artikel 7. 
Lid 1.1 
  De leden van de redactie worden op voordracht van het comité gekozen door de 
jaarvergadering van de Bond. 
  Ten behoeve van de kandidaatstelling pleegt het comité overleg met de redactie. 
 
Lid 1.2 
  Van de onder lid 1.1 bedoelde redactie treedt volgens rooster jaarlijks per 1 
januari één persoon af, met dien verstande dat een zittingsperiode na vier jaar 
eindigt; degene die aftreedt kan door het comité eenmaal worden voorgedragen 
voor herverkiezing. Daarna is hij gedurende een jaar daaraanvolgend niet 
herkiesbaar. In uitzonderlijke gevallen en met redenen omkleed, kan iemand door 
het comité voor een extra termijn worden voorgedragen. 
 
Lid 1.3 
  De redacteuren van de vaste rubrieken worden benoemd door de redactie..  

 
Lid 2. 
  Het ontstaan van een tussentijdse vacature van de in lid 1.1 genoemde leden, 
wordt door de redactie binnen een maand na haar ontstaan schriftelijk gemeld aan 
het comité. 
  Indien het de vacature van een lid van de redactie betreft en indien de vervulling 
van een dergelijke vacature, naar het oordeel van het comité, geen uitstel kan lijden 
tot de volgende jaarvergadering van de Bond, kan het comité besluiten voortijdig 
over te gaan tot het houden van een schriftelijke verkiezing. 
  De in tussentijdse vacature verkozene treedt af op de dag waarop zijn voorganger 
volgens  rooster had moeten aftreden. 
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JAARVERGADERING 
 
Artikel 8. 
Lid 1. 
  Behandeling van de jaarstukken  van Ons Orgaan vindt plaats als onderdeel van 
de jaarvergadering van de Bond; derhalve is hierop van toepassing alles wat met 
betrekking tot de jaarvergadering van de Bond is geregeld  in de statuten en het 
huishoudelijk reglement van de Bond of naar aanleiding daarvan in een reglement 
van orde.                   
  Daaronder valt ook de wijze waarop het stemrecht wordt uitgeoefend. 
  Het comité is verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda van de 
jaarvergadering. 
 
Lid 2. 
  In verband met het bepaalde in lid 1 doet de secretaris van de redactie aan het 
comité toekomen: 
-vóór 15 februari eventuele verzoeken tot behandeling van voorstellen op de 
jaarvergadering; 
-vóór 15 februari een administratief en een financieel verslag, waarin de redactie  
verantwoording doet van het door haar gevoerde beleid  in het afgelopen boekjaar;  
en in verband met het bepaalde in artikel 7 lid 1.1 en 1.2: 
-vóór 15 februari een opgave van de te vervullen vacatures per 1 januari van het 
volgend jaar; 
-vóór 1 september een voordracht voor te benoemen leden van de redactie in 
verband met periodieke aftreding en eventueel te vervullen vacatures. 
 
Lid 3. 
  De redactie dient uiterlijk 15 februari bij de penningmeester van het comité een 
tweejarige begroting in, als bedoeld in artikel 6 lid 2.2. De begroting is voorzien 
van een toelichting. 
  Voor de te volgen procedure is van toepassing het bepaalde in artikel 5 van het 
huishoudelijk reglement van de Bond. In dat kader wordt de begroting opgesteld 
in overeenstemming met  de financiële mogelijkheden van de Bond. 
  De redactie verleent daarbij zijn volledige medewerking zoals op grond van het 
bepaalde in genoemd artikel 5 in redelijkheid van hem mag worden verwacht. 
 
Lid 4. 
  Financiële consequenties van voorstellen voor de jaarvergadering zullen niet 
eerder kunnen ingaan dan het boekjaar, volgende op het jaar van behandeling in 
de jaarvergadering. In de toelichting wordt van mogelijke consequenties een 
duidelijk beeld gegeven. 
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VERSCHIJNING VAN ONS ORGAAN 
 
Artikel 9. 
  In de regel verschijnt Ons Orgaan vier maal per jaar.  
 
WIJZIGINGEN 
 
Artikel 10. 
Lid 1. 
  Wijziging van deze regeling kan plaats vinden, na overleg tussen comité en 
redactie, door een besluit van de jaarvergadering van de Bond, genomen met ten 
minste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen. 
 
Lid 2. 
  De vergadering mag over een voorstel tot wijziging van de regeling niet 
stemmen, indien van het voorstel niet op de agenda van de vergadering melding is 
gemaakt. 
 
Lid 3. 
  In het besluit tot wijziging van de regeling wordt tevens bepaald op welke datum 
de wijziging in werking treedt. 
 
GESCHILLEN 
 
Artikel 11. 
  Geschillen over de uitvoering van deze regeling worden voorgelegd aan het 
comité, van wie de uitspraak bindend is. 
 
OVERGANGSBEPALINGEN 
 
Artikel 12. 
  Deze regeling is aanvaard op de jaarvergadering van de Bond d.d. 7 juni 1996. 
  De regeling is laatstelijk gewijzigd naar aanleiding van de besluitvorming op de 
jaarvergadering van 4 november 2017. De gewijzigde regeling werd van kracht op  
1 januari 2018. 
 
  
 


