
Notitie heden en verleden 

Beste mede uitgevers van Seniorennieuws,

Vanuit het OSO is aan mij gevraagd of de uitgevers van seniorennieuws ook een overeenkomst of iets 
dergelijks hebben opgesteld. Daarop heb ik positief geantwoord en op de vraag of deze zijn in te zien heb ik 
dat bevestigd.

Na het lezen van de stukken realiseer ik mij dat het ontstaan van seniorennieuws 10 jaar geleden is 
begonnen, de stukken wat de doelstelling betreft wel juist zijn, doch er zijn wijzigingen en aanpassingen die 
de samenwerkingsovereenkomst beïnvloeden. Vandaar deze notitie 'Heden en verleden' met de wijzigingen 
voorafgaande met een korte omschrijving van de begin jaren, een overzicht van kosten en aantallen. 
Vervolgens de stukken tot het komen van het Seniorennieuws in 2014.

De vraag wil ik stellen of wij, als uitgevers, de overeenkomst moeten aanpassen naar het heden? Of wij de 
vraag van het OSO voor meer aandacht in Seniorennieuws vanuit het OSO daarin gelijk moeten 
meenemen?

Het voorstel is om volgende week met elkaar te video te bellen.

Ik hoor graag van jullie.

Met een vriendelijke groet,
Dick Tempelaar
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Korte omschrijving van Seniorennieuws in de beginjaren
Ontstaan
Het Seniorennieuws is ontstaan door een samenwerkingsovereenkomst tussen de bonden ANBO, KBO en 
PCOB op 27 november 2014 om op 1 januari 2015 te starten. De voorbereiding hiervoor is in november 
2011 aangevangen. In 2012 zijn er afspraken gemaakt en redactieregels opgesteld. 

De inhoud
Voorwoord, Algemeen deel: Nieuws uit het OSO, Algemene artikelen, Puzzel en drie bondsdelen. De 
advertenties zullen ten minste 28% van de pagina’s vullen. 

Doelstelling
Seniorennieuws is het officiële orgaan van de ouderenbonden in Alphen aan den Rijn en is als zodanig geen 
zelfstandige rechtspersoon. Seniorennieuws wordt derhalve niet door de redactie van Seniorennieuws 
gerepresenteerd, maar door die bestuursorganen en functionarissen van de drie bonden die 
organisatorische en directionele bevoegdheden met betrekking tot Seniorennieuws bezitten.
Seniorennieuws is er voor ouderen van ouderen.

Verspreiding
Alle leden van de ouderenbonden en adverteerders ontvangen een exemplaar. Daarnaast is Seniorennieuws
te vinden in een aantal kerken, artsenpraktijken, in het stadhuis en op de websites van asva-alphen.nl en 
oso-alphen.nl.

Wijzigingen in de afgelopen jaren
Er zijn 10 jaar verstreken na de eerste afspraken voor een gezamenlijk Seniorennieuws. De inzichten van de
drie bestuursorganen zijn veranderd. Twee van de drie verantwoordelijke functionarissen zijn nieuw. De 
samenwerking met organisaties is uitgebreid. De ASVA , Algemene Seniorenvereniging Alphen aan den Rijn,
is in de plaats gekomen van de ANBO. Door deze wijziging spreken we niet meer over bonden maar over 
ouderenorganisaties. Voor de Seniorennieuws-katernen KBO en PCOB is nu één katern KBO-PCOB. De 
landelijke bladen van,De Nestor (KBO) en, Pespectief (PCOB) zijn samen gegaan als KBO-PCOB 
magazine. Daarmee ook het bezorgen naar de leden van KBO en PCOB. Van twee redacteuren KBO en 
PCOB gegaan naar één redacteur voor de KBO-PCOB katern. De eindredacteur heeft te kennen geven te 
stoppen.

Overzicht van kosten en aantallen 2014 – 2021

In het schema zijn weergegeven de kosten, opbrengsten van advertenties, doorberekening aan de 
ouderenorganisaties, het aantal exemplaren en de prijs per exemplaar.
We zien een afname van kosten door het minder laten drukken van Seniorennieuws. 
De opbrengst van de adverteerders is aanzienlijk naar beneden gegaan. 
Door minder exemplaren en minder opbrengst aan advertenties, is de prijs per stuk gestegen.
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Schema zonder verzendkosten.
totale advertentie eenheids-

jaar kosten opbrengst berekening aantal prijs

2014 € 13.375,00 € 6.000,00 € 7.375,00 21950 € 0,34
2021 € 10.943,00 € 4.200,00 € 6.743,00 13550 € 0,50

verschil € 2.432,00 € 1.800,00 € 632,00 8400 € 0,16

18,2% 30,0% 8,6% 38,3% 48,1%

door-
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Oprichtingsstukken

2011 Startdatum onderzoek medio november
E-mail verkeer die allen opgenomen zijn in de verdere stukken.

2012 Afspraken
 Voorkant: Seniorennieuws één woord . Volgorde wordt ANBO, KBO, PCOB. Lettertijpe op voorzijde 

mag afwijken van de binnenzijde.
 Binnenzijde: lettertype Calibri  lettergrootte 12
 Bezorging niet leden door PCOB
 Verspreiding onder adverteerders ASVA
 Tekst en vorm celefoon door redactie. (kernredacteur of hoofdredacteur?)
 ASFA maakt lijstje van afspraken rond taalgebruik in de katernen. (redactionele regels)
 Puzzel komt in het algemene gedeelte.
 Bij het werven van leden blijft het vermelden van de contributie achterwege.
 Stukken die van OSO commissies komen worden geplaatst met de bronvermelding.
 Algemene stukken die betrekking hebben op Wonen en Zorg & Welzijn voor eventuele plaatsing 

indien mogelijk overleggen met de voorzitters van de commissies.
 Een vaste plek in het algemene deel rijbewijskeuringen en de agenda.
 De plaats van de advertenties is aan de redactie maar sommige advertenties moeten op een 

rechterpagina(opticien Ponsioen)
 Wilco stuurt een concept van het eerste nummer eerst naar de redacteuren en de voorzitters.
 Redactievergaderingen zo dicht mogelijk op bij sluitingsdatum
 Eindredacteur maakt voorstel redactievergaderingen
 Financiële stukken naar voorzitters ouderenorganisaties, zij sturen deze naar de penningmeester.

2012 Redactionele regels
In willekeurige volgorde een aantal regels waaraan teksten moeten voldoen:

Het veel gebruikte u heeft is feitelijke niet juist: u is de tweede persoon en het woord heeft is de derde 
persoonsvorm. Het is dus u hebt en niet u heeft. Vergelijk dit maar eens met u bent. Dan zeg je toch ook niet
u is.

Binnen een zin wordt het woord u altijd in onderkast geschreven. Dus alleen als de zin begint met U, mag 
het in kapitaal worden geschreven.

Germanismen zoveel mogelijk vermijden en vervangen door echt Nederlandse woorden. Het woord 
meerdere als bijvoeglijk naamwoord is zo’n germanisme. Dit kan worden vervangen door het woord meer of 
het woord verschillende.

Afko’s (een afkorting van afkortingen) zoveel mogelijk vermijden. Jongstleden, aanstaande, enzovoort, 
etcetera dus voluit schrijven. Als een tekst ingedikt moet worden of een hoerenjong moet worden vermeden, 
dan kunnen deze woorden wel worden afgekort.
In dat geval afkorten op hele woorden: dus niet j.l., maar jl. Niet a.s., maar as. Enz.

Telefoonnummers volgens de officiële schrijfwijze: (0172) 12 34 56.

Getallen onder de twintig altijd voluit schrijven. Hogere getallen mogen wel in cijfers. En natuurlijk ook uur 
aanduidingen, zoals 14.00 uur.

Namen van wetten beginnen met een hoofdletter. Bestaat de wet uit meer woorden, dan alleen het eerste 
woord (ook in afkortingen) met een hoofdletter. Het is dus Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
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2014 Samenwerkingsovereenkomst
De ondergetekenden:

 de heer Petrus Gerardus Silvester Dobbe, wonende te 2401 PJ Alphen aan den Rijn, Zadelmaker 
80, geboren te Uithoorn op 31 december 1948,

ten deze handelende als voorzitter van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) afdeling 
Alphen aan den Rijn;
 de heer Pieter Hoeksel, wonende te 2406 BH Alphen aan den Rijn, Van Boetzelaerstraat 130, 

geboren te Amsterdam op 18 april 1948, 
ten deze handelende als voorzitter van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO), afdeling Alphen aan 
den Rijn, en
 de heer Willem Adrianus van der Tang, wonende te 2402 LV Alphen aan den Rijn, Loenhorst41, 

geboren te Leiden op 9 april 1948,
ten deze handelende als voorzitter van de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) afdeling 
Alphen aan den Rijn,

zijn, met toestemming van de door hen vertegenwoordigende besturen, overeengekomen om met 
ingang van 1 februari 2015 een gemeenschappelijk periodiek uit te brengen onder de titel: 
“Seniorennieuws van de ouderenbonden in Alphen aan den Rijn”, hierna te noemen: Seniorennieuws.

De samenwerking tot het gezamenlijk uitbrengen van Seniorennieuws vindt plaats onder de volgende 
voorwaarden, rechten en plichten:

 Bij aanvang zal Seniorennieuws bestaan uit twintig (20) pagina’s op A4 formaat, waarvan vier (4) 
pagina’s bestemd zijn voor advertenties.

 Uitbreiding van Seniorennieuws naar vierentwintig (24) of achtentwintig (28) pagina’s is in 
principe mogelijk, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. er moeten aantoonbare redenen zijn om tot uitbreiding van het aantal pagina’s over te gaan;
2. de kosten van Seniorennieuws mogen voor de afzonderlijke ouderenbonden, tenzij anders 

overeengekomen, niet hoger worden dan voor de uitbreiding van het aantal pagina’s;
3. uitbreiding van Seniorennieuws van twintig (20) naar vierentwintig (24) pagina’s is alleen 

toegestaan als het aantal advertentiepagina’s wordt uitgebreid van vier (4) naar zes (6) 
pagina’s;

4. uitbreiding van Seniorennieuws van vierentwintig (24) naar achtentwintig (28) pagina’s is alleen 
toegestaan als het aantal advertentiepagina’s wordt uitgebreid van zes (6) naar acht (8) pagina’s;

5. om punt c en d te bewerkstelligen dienen er voor de uitbreiding overeenkomsten te zijn 
gesloten met adverteerders die de uitbreiding van het aantal advertentiepagina’s van 
Seniorennieuws financieel mogelijk maken;

 Seniorennieuws verschijnt, tenzij anders wordt overeengekomen, tien (10) maal per jaar. 
In de maanden januari en augustus zal Seniorennieuws niet worden uitgebracht. Zolang het landelijke 
periodiek van de KBO te weten “De Nestor” en die van de PCOB, te weten “Perspectief” nog via het 
plaatselijke distributiesysteem worden bezorgd zal de verschijningsdatum van Seniorennieuws 
plaatsvinden op de maandag na verschijning  van de beiden periodieken.

 a. De omslag van Seniorennieuws zal in een zodanige kleur worden gedrukt dat zowel het 
    beeldmerk van Seniorennieuws al de advertenties goed leesbaar zijn. 
b.  Uit kostenoverwegingen worden de binnenpagina’s van de omslag ingeruimd  voor advertenties.
     De dan nog te plaatsen advertenties worden verdeeld over de overige pagina’s 
     van seniorennieuws.

 De indeling van Seniorennieuws is als volgt:
1. Voorblad  1
2. Advertentiepagina’s op de binnenzijde van de omslag:               2
3. Advertenties gegroepeerd in het binnenwerk van de periodiek:             1
4. Algemene colofon en inhoudsopgave: 1
5. Pagina’s ten behoeve van de ANBO: 3

(inclusief een (1) advertentie A6 of twee (2) advertenties A7 formaat)
6. Pagina’s ten behoeve van de KBO :               3
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(inclusief een (1) advertentie A6 of twee (2) advertenties A7 formaat)
7. Pagina’s ten behoeve van de PCOB : 3

(inclusief een (1) advertentie A6 of twee (2) advertenties A7 formaat)
8. Puzzelpagina op de achterzijde van de omslag, tenzij adverteerders 

belangstelling tonen alsnog te willen adverteren op de achterpagina:                    1
9. Pagina’s voor informatieve artikelen: 5

(inclusief een (1) advertentie A6 of twee (2) advertenties A7 formaat)
Binnen de pagina’s voor informatieve artikelen zal ruimte beschikbaar zijn voor informatie uit het OSO 
en de aan het OSO verbonden commissies.

 De redactie van Seniorennieuws zal bestaan uit 4 leden en wordt samengesteld als volgt:
1. 1 vertegenwoordiger uit de afzonderlijke ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB, en
2. 1 onafhankelijke voorzitter.
Het redactieteam zal haar werkzaamheden verrichten overeenkomstig het redactiestatuut. 

 De kosten verbonden aan Seniorennieuws worden over de ouderenbonden  ANBO, KBO en PCOB 
verdeeld als volgt:
1. de drukkosten in percentielen (%) verhouding tussen de af te nemen Seniorennieuwsbladen en 

de totale oplage van Seniorennieuws;
2. de prijzen verbonden aan de puzzel in de verhouding een/derde (1/3e), een/derde (1/3e) en 

een/derde (1/3e), en
3. de overheadkosten in de verhouding een/derde (1/3e), een/derde (1/3e) en een/derde (1/3e).

 De distributie van Seniorennieuws zal in beginsel nog plaatsvinden via de binnen de afzonderlijke 
ouderenbonden bestaande distributiesystemen. Omdat het vinden van voldoende vrijwilligers voor het 
bezorgen van de huidige verschillende periodieken al een zorg is binnen de diverse ouderenbonden zal 
in de loop van het eerste halfjaar 2015 worden onderzocht of en zo ja op welke wijze de drie 
distributiesystemen kunnen worden samengevoegd.

 Ondergetekenden gaan ten aanzien van het uit te brengen periodiek Seniorennieuws uit van een 
duurzame samenwerking. Desondanks kan er een situatie ontstaan dat voor een van de 
ouderenbonden de samenwerking uit financieel oogpunt of om andere redenen niet meer mogelijk of 
gewenst is en besluit om uit het samenwerkingsverband te willen treden. 

Gelet op de voorgenomen duurzame samenwerking worden aan de uittreding uit het 
samenwerkingsverband van Seniorennieuws de volgende voorwaarden verbonden:
1. Het besluit tot uittreding uit het samenwerkingsverband Seniorennieuws dient uiterlijk op 1 

september voorafgaande aan het kalenderjaar van uittreding schriftelijk aan de collega 
ouderenbonden te worden ter hand gesteld; 

2. Het officiële besluit tot uittreding dient vooraf te gaan door een schriftelijke kennisgeving tot  
voorgenomen  uittreding met daarin vervat de reden van de voorgenomen uittreding. Deze 
kennisgeving dient door het bestuur van de ouderenbond die overweegt uit te treden op een zodanig
tijdstip plaats te vinden dat de in Seniorennieuws participerende ouderenbonden nog de gelegenheid
hebben met de ouderenbond die wenst uit te treden overleg te plegen over het voorgenomen besluit.

3. Indien partijen niet tot overeenstemming komen over voortzetting van de samenwerkings- 
verband eindigt de samenwerking op 1 januari volgend op het gezonden besluit tot uittreding.

4. Indien aan de voorwaarden onder 9a. en 9b. wordt voldaan zijn partijen over en weer niet 
verplicht tot het betalen van een schadevergoeding uit hoofde van het verbreken van de 
samenwerking.

Onderhavige overeenkomst is goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van:
 De Algemene Bond voor Ouderen (ANBO), afdeling Alphen aan den Rijn, de dato 10 oktober 2014;
 De Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Alphen aan den Rijn, de dato 30 oktober 2014, en
 De Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) te Alphen aan den Rijn, de dato 3 november 

2014,

In drievoud opgemaakt en getekend te Alphen aan den Rijn op 27 november 2014.

P.G.S. Dobbe P. Hoeksel W.A. van der Tang
(voorzitter ANBO) (voorzitter KBO) (voorzitter PCOB
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2014  Eindvoorstel gezamenlijke nieuwsbrief
Alphen aan den Rijn, 15 juli 2014
Werktitel: Seniorennieuws Alphen aan den Rijn
1. inleiding
2. redactie
3  inhoud van de gemeenschappelijke nieuwsbrief
4. Formaat en lettertype
5. advertenties
6. acquisitie
7. verschijnen en distributie
8. financiën
9. administratie
10. naam van de gemeenschappelijke nieuwsbrief

1. Inleiding
Het voornemen is om per 1 januari 2015 te komen tot een gemeenschappelijke
nieuwsbrief van de 3 plaatselijke ouderenbonden. De voorzitters hebben de
penningmeesters en de redacteuren gevraagd de haalbaarheid te onderzoeken en met
een voorstel te komen voor een gemeenschappelijke nieuwsbrief.

2. Redactie
De redactie bestaat uit 4 personen: een redacteur van elke bond en een eindredacteur.
Deze laatste hoeft geen lid van een van de drie bonden te zijn. De redacteur van de bond selecteert welke 
kopij van zijn/haar bond in het bondsdeel moet worden opgenomen en levert verder kopij voor het algemene 
deel. Leden kunnen kopij aanleveren bij een van de bondsredacteuren of bij het algemene redactieadres.
De eindredacteur bepaalt in overleg met overige redacteuren de inhoud van het algemene deel en doet de 
opmaak. Een nadere uitwerking is te vinden in het redactiestatuut.

3. Inhoud van de gemeenschappelijke nieuwsbrief
De huidige redacteuren stellen voor:

 Een voorwoord. Kan over de drie bonden verdeeld worden

 Een algemeen deel:
Nieuws uit het OSO
Algemene artikelen
Puzzel

 Drie bondsdelen

De besturen zullen een besluit moeten nemen of in het bondsdeel een rubriek leden
moet worden opgenomen, al of niet voorzien van een adres.

Gezien de nieuwe opzet is het voorstel de colofon in omvang te beperken. Een uitgebreide adressenlijst kan 
in het eerste nummer van een nieuw kalenderjaar worden opgenomen en dit nummer dienen wij dan 
uitdrukkelijk aan te kondigen als bewaarnummer.

4. Formaat en lettertype
Het formaat van de gemeenschappelijke nieuwsbrief wordt A4.
Er zal een duidelijk lettertype moeten komen; de huidige redacteuren doen nog een voorstel over het 
gewenste lettertype.
Gewerkt kan worden met een vaste omslag in kleurendruk, die voor een heel verschijningsjaar kan worden 
aangemaakt, waarop dan per keer een nummer en datum kan worden vermeld.
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5. advertenties
Tabel 1.
De advertenties in de bestaande 
nieuwsbrieven bezetten 21 tot 35% 
van de pagina’s. We willen ten 
minste 28% van de pagina’s vullen 
met advertenties, het gemiddelde 
tussen de uitersten. 
Dat is 8 pagina's. 

Tabel 2
In de nieuwe opzet gaan we, op 
basis van 8 pagina's, uit van 31 
advertenties.
Omdat de prijs voor de meeste 
adverteerders omhoog kan en 
moet (grotere oplage, tarieven 
gelijk trekken), gaan we uit van 
minder grote en meer kleine 
advertenties.
De feitelijke verdeling hangt af van
de wensen van de adverteerders 
zelf. 

Tabel 3.

De ANBO hanteert verreweg de 
hoogste tarieven, ongeveer 4 x zo 
hoog als KBO en PCOB.
Ook in verhouding tot oplage is 
ANBO duurder, ongeveer 1,7 x. 

Voor het nieuwe advertentietarief zijn we uitgegaan van € 6.000 aan inkomsten. Hierdoor wordt het project 
financieel haalbaar en zijn de tarieven nog steeds lager dan het huidige ANBO-tarief. Het tarief per 
advertentie is opgebouwd uit een vast bedrag (€ 25) en een variabel bedrag, dat de grootte van de 
advertentie weerspiegelt: A4, A5, A6, A7. We berekenen hier 2 opties:

20210309 Notitie Seniorennieuws Pag 8 van21



optie A = 8-hoog uit het stuk van 10-6-2013
optie B = sept. 2013 uit het stuk van 1-10-2013
Zie tabel 4.

Tabel 4

Op de achterkant van het blad kunnen advertenties in kleurendruk worden geplaatst.
Adverteerders die dit vragen, betalen 25% meer dan het standaardtarief. Adverteerders die kiezen voor de 
binnenzijde van de omslag betalen 10% meer dan het standaardtarief. De maximale extra inkomsten worden
geschat op 45% van € 750 = € 340. Deze zijn niet meegenomen in de bedragen in tabel 4. In de begroting 
(zie hieronder) gaan we uit van een opbrengst van € 170.

6. Acquisitie
De succesvolle werving van advertenties is een sine que non voor de financiële haalbaarheid van het blad. 
Het is erg moeilijk om iemand te vinden die deze taak onbezoldigd, dus enkel op basis van vrijwilligheid, wil 
uitvoeren. Om die reden is ons voorstel, dat we in de eerste plaats gaan streven naar de aanstelling van een
acquisiteur, die voor zijn werk een financiële tegemoetkoming krijgt. (zie a.) Lukt dit niet, dan stellen wij voor 
een team van 3 acquisiteurs te zoeken, afkomstig van de samenwerkende bonden. (zie b.). De opdracht is, 
dat er tenminste 8 pagina's met advertenties worden gevuld.

a. aanstelling acquisiteur. Hiervoor wordt tarief B gehanteerd. De acquisiteur krijgt
als beloning/provisie het verschil tussen tarief A en tarief B. De regeling moet nog
nader worden uitgewerkt.
b. aanstellen team. Hiervoor wordt tarief A gehanteerd.

7. verschijning en distributie
De gemeenschappelijk nieuwsbrief verschijnt 10 keer per kalenderjaar.
De bezorging van de plaatselijke nieuwsbrieven is bij de Unie KBO en PCOB gekoppeld aan de bezorging 
van de landelijke periodieken Nestor en Perspectief. De bezorging van de plaatselijke nieuwsbrief van de 
ANBO is niet gekoppeld aan de landelijke periodiek ANBO Magazine. Deze verschijnt 6 x per jaar en wordt 
via de post bezorgd.
Daar de landelijke bladen Nestor (KBO) en Perspectief (PCOB) gelijktijdig met de gemeenschappelijke 
nieuwsbrief door leden-bezorgers onder de leden worden verspreid maar de verschijning van de landelijke 
bladen niet in alle gevallen parallel loopt, is het voorstel om voor de gulden middenweg te kiezen. In de 
praktijk betekent dit dat de PCOB en de KBO pas gaan bezorgen, nadat zowel hun landelijke als hun 
plaatselijke blad (in dit geval de gezamenlijke nieuwsbrief) beschikbaar zijn. Het aantal wachtdagen bedraagt
ten hoogste
5 (zie tabel 5).
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In de gemeenschappelijke nieuwsbrief moet per bond duidelijk worden aangegeven, vanaf welke datum de 
eerstvolgende nieuwsbrief wordt verspreid.
De verschijningsdata van deze landelijke bladen zijn mede bepalend voor de data waarop de kopij voor de 
plaatselijke nieuwsbrief moet worden aangeleverd. In Tabel 5 staat een overzicht van de (vanaf)data van 
bezorging in 2014.

Tabel 5
De data waarop de bladen in 2014 verschijnen

Voor iedere editie bestelt elke bond het aantal gewenste exemplaren.
Elke bond stuurt de nieuwsbrief gewoonlijk aan een aantal niet betalende abonnees (zoals OSO, Stadhuis, 
etc.). Deze lijsten moeten worden ontdubbeld. De functionarissen bij de bonden, die de lijst van niet 
betalende abonnees beheren, dienen onderling af te spreken

hoe zij de dubbelen er uit halen. De dubbelen kunnen verdeeld worden in drieën en elk van de 
functionarissen kan 33% van de verzending op zich nemen.

8. financiën
De voorlopige begroting van het nieuwe blad is als volgt:

Tabel 6. Begroting

De inkomsten en uitgaven worden hier toegelicht:

a. Advertenties: deze werden hierboven al besproken.
b. Drukkosten: We hebben offertes ontvangen van drukkerij Evo Repro en van drukkerij
Castellum. De verschillen zijn minimaal. We gaan hier uit van het bedrag van Castellum,
bijna € 13.000. Volgens de offerte van de Castellum drukkerij komt de nieuwe nieuwsbrief op
59 cent incl. BTW per stuk. Zie Tabel 7.

Tabel 7
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c. Puzzelprijs: De KBO heeft nu een puzzel in haar nieuwsbrief. Maandelijks wordt aan prijzen € 37,50 
beschikbaar gesteld. Als de puzzel meegaat naar de nieuwe nieuwsbrief, is er € 375 aan kosten voor 
prijzengeld.

d. Overheadkosten: Dit betreft de kosten van vergaderen, kantoor en vervoer van de redactie, de acquisitie 
en de administratie.

e. Acquisitie: Deze kosten staan pro memorie genoteerd. Zoals hierboven al beschreven, wordt de beloning 
van de acquisiteur, inclusief zijn onkosten, betaald door een verhoging van de advertentietarieven.

f. Verzendkosten: Deze staan ook als pro memorie genoteerd. Immers, de verzendkosten worden door elk 
der bonden afzonderlijk gedragen. Deze kosten zijn van belang, omdat ze bij ANBO en PCOB met 50% 
kunnen stijgen t.o.v. de huidige situatie door hogere portokosten. De portokosten per nieuwsbrief gaan € 
1,92 bedragen (gewicht < 100 gram, Post.Nl-tarief voorjaar 2014). De Nieuwsbrief van KBO valt nu al onder 
dit tarief. In de vergelijking van de kosten en baten van de gezamenlijke nieuwsbrief t.o.v. de bestaande
nieuwsbrieven zijn de verzendkosten wel meegenomen.

Alle kosten en baten zijn nu bekend. Het totaal plaatje is weergegeven in de tabellen 8 (huidige situatie) en 9
(toekomstige situatie). De laatste regel vermeldt het voordelig saldo voor elke bond. Dit is de schatting van 
het financiële voordeel dat elke bond heeft door de overgang naar een gezamenlijke nieuwsbrief.

Tabel 8:
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Tabel 9:
In deze tabel is de meeropbrengst van advertenties op de omslag a € 170 nog niet meegerekend.

9. administratie

De penningmeester van de OSO heeft aangeboden de administratie van het nieuwe blad te
verzorgen.
De kosten en baten van het nieuwe blad worden verdeeld volgens een verdeelsleutel, op
basis van het afgenomen aantal bladen. Het voorstel is, om in januari de hoogte van het
voorschot voor elk van de bonden op basis van een schatting te bepalen. In december wordt
de eindafrekening gemaakt volgens de definitieve verdeelsleutel.

10. naam van gemeenschappelijke nieuwsbrief

Er is nog geen naam voor deze nieuwsbrief. De werktitel is Seniorennieuws Alphen aan den
Rijn. Het voorstel is om in de nieuwsbrieven van oktober de komst van de
gemeenschappelijke nieuwsbrief aan te kondigen en de leden om suggesties te vragen voor
een nieuwe naam.

 - - - - einde - - - - –

2015 Redactiestatuut
De redactie is onafhankelijk en werkt op basis van een redactiestatuut. Alleen de berichten van de 
bonden ANBO, PCOB en KBO verschijnen onder directe verantwoordelijkheid van de 
respectievelijke Besturen.
Seniorennieuws heeft een oplage van ca. 2.000 exemplaren en wordt gedrukt door SWA Alphen aan
den Rijn.
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REDACTIESTATUUT SENIORENNIEUWS
zoals goedgekeurd door de plaatselijke Besturen van de ouderenbonden ANBO, PCOB en KBO op 
1 januari 2015

INHOUDSOPGAVE

De positie van Seniorennieuws in relatie tot de bonden

Preambule 

Redactiestatuut Seniorennieuws

1. Inleiding
De redactionele formule van Seniorennieuws 

2. Relatie tussen de redactiecommissies van de bonden van seniorennieuws, de Besturen van 
de bonden en de redactie van seniorennieuws

3. Redactionele onafhankelijkheid
4. De redactie
5. Fiinanciële middelen
6. Benoeming en ontslag
7. Wijzigingen
8. Slotbepalingen

Taakomschrijving Redactiecommissies van de bonden van Seniorennieuws - Bijlage 
 Doelstelling 
 Inhoudelijk redactioneel beleid 
 Personeelsbeleid 
 Samenstelling en benoeming

PREAMBULE
In dit redactiestatuut zijn de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken beschreven van de 
personen en organen die direct betrokken zijn bij de productie van de gezamenlijke uitgave 
Seniorennieuws, hierna te noemen Seniorennieuws

Teneinde duidelijkheid te verschaffen in de positie van de redactie van Seniorennieuws en van de 
hoofdredacteur, alsmede in de positie van het medium Seniorennieuws ten opzichte van de bonden, 
zijn de verschillende verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken neergelegd in: 
a) een redactiestatuut, waarin de taken en bevoegdheden zijn beschreven ten aanzien van de inhoud 
van Seniorennieuws;
b) een taakomschrijving voor de redactie, waarin de taken en bevoegdheden zijn neergelegd ten 
aanzien van de beheersmatige en inhoudelijke aspecten, beide in relatie tot de bonden.

Seniorennieuws is het officiële orgaan van de ouderenbonden in Alphen aan den Rijn en is als 
zodanig geen zelfstandige rechtspersoon. Seniorennieuws wordt derhalve niet door de redactie van 
Seniorennieuws gerepresenteerd, maar door die bestuursorganen en functionarissen van de drie 
bonden die organisatorische en directionele bevoegdheden met betrekking tot Seniorennieuws 
bezitten.
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Gezien de redactionele onafhankelijkheid van Seniorennieuws zijn de redactionele 
verantwoordelijkheden duidelijk gescheiden van de directionele verantwoordelijkheden.
De directionele eindverantwoordelijkheid van Seniorennieuws berust bij de plaatselijke Besturen 
van ANBO, PCOB en KBO, de redactionele eindverantwoordelijkheid berust bij de 
hoofdredacteur van Seniorennieuws.

Gezien het zeer specifieke en eigen karakter van de werkzaamheden binnen de redactie kan de 
redactionele aansturing niet rechtstreeks door de Besturen geschieden, maar gebeurt dat door 
redactiecommissies binnen de bonden. 
Teneinde de onafhankelijke positie van de hoofdredacteur te bewaken en te bewaren, wordt het 
noodzakelijk geacht dat er - los van de bestaande bestuursorganen - een instantie is binnen de 
ouderenbonden ANBO, PCOB EN KBO in Alphen aan den Rijn, nader te noemen de 
Redactiecommissies van de bonden.

REDACTIESTATUUT SENIORENNIEWS

1 INLEIDING

Artikel 1

1.1 Dit statuut bevat regels met betrekking tot de relatie tussen de Redactiecommissies van de 
bonden, de Besturen van de bonden en de redactie van Seniorennieuws en beoogt tevens het 
volgende te regelen:

 bescherming van de journalistieke identiteit en redactionele onafhankelijkheid van 
Seniorennieuws;

 regeling van de wijze waarop Seniorennieuws inhoud geeft aan haar positie als officieel 
orgaan van de drie bonden;

 de relatie tussen redactie en hoofdredacteur met betrekking tot het beleid.

1.2 Onder redactie wordt in dit statuut verstaan alle bij Seniorennieuws te werk gestelde 
redactieleden van de ouderenbonden ANBO, PCOB EN KBO in Alphen aan den Rijn. 

DE REDACTIONELE FORMULE VAN SENIORENNIEUWS

Artikel 2

2.1 Seniorennieuws is het officiële orgaan en verenigingsblad van de drie Alphense ouderenbonden. 
Aangelegenheden die rechtstreeks verband houden met een van de bonden, worden opgenomen in 
de aan die bond toegewezen redactionele ruimte.
Seniorennieuws dient tevens als forum voor de uitwisseling van onafhankelijke opinies op het 
gebied van het ouderenbeleid. Seniorennieuws heeft hierin een opiniërend, signalerend en 
informerend karakter.
Seniorennieuws is, met inachtneming van de geldende journalistieke principes en de eigen 
forumfunctie, gehouden de belangen van de drie ouderenbonden te respecteren. Seniorennieuws 
overweegt te dezer zake voortdurend hoe en in welke mate partners bij publicaties kunnen worden 
betrokken.
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Seniorennieuws wordt ondersteund door Redactiecommissies van de bonden; deze adviseren zowel 
de redactie van Seniorennieuws als de Besturen van de bonden en fungeren in voorkomende 
gevallen als intermediair tussen genoemde partijen. 

2.2 De positie van Seniorennieuws vindt zijn grondslag in de doelstellingen van de drie 
ouderenbonden. Indien de Besturen van deze bonden van mening zijn dat hun belangen 
onvoldoende in acht zijn genomen of de journalistieke principes zijn geschonden, zal het formele 
oordeel hierover pas worden uitgesproken nadat de Redactiecommissies van de bonden zijn 
geraadpleegd. 

2.3 Seniorennieuws stelt zich ten doel:
 een podium te bieden enerzijds voor meningsvorming en inhoudelijke informatie-

uitwisseling tussen ouderen onderling en anderzijds tussen ouderen en direct betrokkenen in 
en rond het ouderenbeleid ;

 de doelstellingen van de drie ouderenbonden waar mogelijk en journalistiek verantwoord te 
ondersteunen;

 de wisselwerking tussen de drie ouderenbonden en hun leden en de buitenwereld te 
bevorderen;

 ten aanzien van de bedoelde meningsvorming een kritische gidsfunctie te vervullen.

2.4 Seniorennieuws richt zich op:
 de leden van de drie ouderenbonden ANBO, PCOB en KBO in Alphen aan den Rijn;
 personen en organisaties binnen de Alphense samenleving die politiek, bestuurlijk of 

uitvoerend betrokken zijn bij het ouderenbeleid.

2.5 De hoofdredacteur kan, binnen zijn verantwoordelijkheid als representant van een opiniërend, 
signalerend en informerend platform voor leden, de bestuursvergaderingen van de drie Alphense 
bonden bijwonen. De hoofdredacteur behoeft hiervoor een uitnodiging. De ter beschikking staande 
bestuursinformatie heeft een vertrouwelijk karakter. 
 
2.6 Seniorennieuws geeft mede gestalte aan het in Nederland geldend grondrecht van vrijheid van 
meningsuiting, informatieverwerking, informatievermenigvuldiging en informatieverstrekking, 
zoals vastgelegd in onder meer artikel 7 van de Grondwet en artikel 10 van het Verdrag van Rome.

2 RELATIE TUSSEN DE REDACTIECOMMISSIES VAN DE BONDEN 
VAN SENIORENNIEUWS, DE BESTUREN VAN DE BONDEN EN DE 
REDACTIE VAN SENIORENNIEUWS

Artikel 3

3.1 Ten einde de onafhankelijkheid van de redactie veilig te stellen is aan de Besturen van de 
bonden en de Redactiecommissies van de bonden opgedragen:

 de onafhankelijkheid van de redactie te waarborgen;
 de hoofdredacteur te adviseren met betrekking tot inhoud en vorm van 

Seniorennieuws 
De Redactiecommissies van de bonden voeren hun functie uit aan de hand van een 
taakomschrijving; deze is als bijlage bij het redactiestatuut gevoegd.
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3.2 De bevoegdheid tot wijziging van de redactionele formule berust bij de Besturen van de drie 
bonden. Voorstellen ter zake worden aangeboden aan en overlegd met de Redactiecommissies van 
de bonden en de hoofdredacteur.

3.3 De bevoegdheid om wijzigingen aan te brengen in de positie van Seniorennieuws binnen de 
organisaties berust bij de Besturen van de drie bonden. Voorstellen ter zake worden aangeboden aan
en overlegd met de Redactiecommissies van de bonden en de hoofdredacteur.

3 HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID 

Artikel 4

4.1 Binnen het kader van het in 2.3 omschreven doel van Seniorennieuws voert de hoofdredacteur 
zijn organiserende, informatieverstrekkende en opiniërende taak uit; bij zijn taakuitoefening 
ondervindt hij geen belemmering van enige beïnvloeding of ingrijpen door wie dan ook, anders dan 
in dit statuut en de bijlagen is geregeld.

4.2 Ingevolge artikel 1 heeft de hoofdredacteur primair tot taak de totstandkoming van de 
redactionele inhoud en grafische vormgeving van Seniorennieuws. Voorts geeft de hoofdredacteur 
leiding aan de bij Seniorennieuws werkzame redactieleden en is hij budgethouder. De 
bedrijfsvoerende taken zijn beschreven in de functiekarakteristiek van de hoofdredacteur.

4 DE REDACTIE

Artikel 5

5.1 De hoofdredacteur is voorzitter van de redactievergadering en is verantwoordelijk voor de 
besluitvorming. Voorts is de hoofdredacteur verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van 
Seniorennieuws. Hij voert binnen het kader van de redactionele formule regelmatig overleg met de 
redactieleden in de zogenaamde redactievergadering.

5.2 De redactie vergadert maandelijks. Van elke redactievergadering wordt verslag gelegd. Op 
verzoek van een redactielid kan er een bijzondere redactievergadering worden gehouden.

5.3 De hoofdredacteur bespreekt tijdens de redactievergaderingen eventuele wijzigingen in de 
bladformule, format, financiële positie en productieproces van Seniorennieuws.

5.4 De redactievergadering kan desgewenst en op eigen initiatief over het in artikel 5.3 gestelde in 
overleg treden met de Redactiecommissies van de bonden.

5.5 In alle gevallen waarin de hoofdredacteur weet of kan vermoeden dat voorgenomen besluiten of 
adviezen van de Redactiecommissies, de Besturen of de drukker op het niet-redactionele vlak, 
rechtstreeks of zijdelings invloed kunnen hebben op de redactieformule volgens artikel 2, deelt hij 
dit aan de redactievergadering mee.
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5.6 Indien door de hoofdredacteur of in diens opdracht wijzigingen worden aangebracht in een door 
een redactielid of lid van een Redactiecommissie geschreven of geredigeerd artikel, geschiedt dit na
overleg met de betrokkene. 

5 FINANCIËLE MIDDELEN

Artikel 6

6.1 Het op grond van de begroting van Seniorennieuws ter beschikking staande budget wordt 
jaarlijks door de Besturen van de drie bonden vastgesteld. 

6.2 De hoofdredacteur is jegens de Besturen van de drie bonden verantwoording verschuldigd voor 
de besteding en de bewaking van het in 6.1 genoemde budget.

6.3 De Besturen van de drie bonden bewaken overschrijdingen van het aan Seniorennieuws 
gevoteerde budget en signaleren overschrijdingen bij de hoofdredacteur van Seniorennieuws.

6 BENOEMING EN ONTSLAG

Artikel 7

7.1 Benoeming en ontslag van het bij Seniorennieuws werkzame redactieleden geschiedt op 
voordracht van de hoofdredacteur door de Besturen van de bonden.

7.2 Benoeming van de hoofdredacteur geschiedt door de voorzitters van de bonden. Deze laatsten 
hebben daartoe een vertegenwoordiging van de redactie indringend gehoord.

7.3 Schorsing dan wel onvrijwillig ontslag van de hoofdredacteur geschiedt door de Besturen van 
de bonden, na indringend overleg met een vertegenwoordiging van de redactie.

7 WIJZIGINGEN

Artikel 8

Wijzigingen in het redactiestatuut worden vastgesteld door de Besturen van de bonden na overleg 
met de redactie.

8 SLOTBEPALINGEN

Artikel 9
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Indien partijen het niet eens kunnen worden over de interpretatie van bepalingen in dit statuut wordt
het geschil in handen gelegd van een externe arbitragecommissie. Deze commissie wordt door de in
conflict zijnde partijen te samen benoemd.

Bijlage

TAAKOMSCHRIJVING REDACTIECOMMISSIES VAN DE 
BONDEN 

DOELSTELLING

Artikel 1

1.1 De bijzondere positie van Seniorennieuws als enerzijds het officiële orgaan en het 
verenigingsblad van de ouderenbonden ANBO, PCOB EN KBO in Alphen aan den Rijn, en 
anderzijds een nieuwsbrief die als forum dient voor de uitwisseling van onafhankelijke opinies op 
het gebied van het ouderenbeleid, maakt het noodzakelijk dat er binnen de ouderenbonden ANBO, 
PCOB EN KBO in Alphen aan den Rijn een los van de bestuursorganen staande instantie is die 
binnen de voorwaarden van de statuten en het algemeen Reglement van de ouderenbonden ANBO, 
PCOB EN KBO in Alphen aan den Rijn en los van het redactiestatuut van Seniorennieuws:

 de onafhankelijkheid van de redactie waarborgt;
 de hoofdredacteur adviseert met betrekking tot het voeren van de redactie en de daarvoor 

benodigde middelen.

1.2 Teneinde haar taak goed te kunnen vervullen en de relatie tot de Besturen van de Alphense 
ouderenbonden goed aan te geven, is voor de in 1.1. genoemde instantie - aangeduid als de 
Redactiecommissies van de bonden - een taakomschrijving vereist.

1.3 De taakomschrijving wordt vastgesteld door de Besturen van de Alphense ouderenbonden.

1.4 De bepalingen van deze taakomschrijving laten onverlet dat de ouderenbonden ANBO, PCOB 
EN KBO in Alphen aan den Rijn de rechtspersoon is die de juridische verantwoordelijkheid draagt 
voor Seniorennieuws.

1.5 De Redactiecommissies van de bonden zien toe op de naleving van het gestelde in het 
redactiestatuut.

INHOUDELIJK REDACTIONEEL BELEID

Artikel 2

Op het terrein van het redactionele beleid zijn de taken van de Redactiecommissies van de bonden 
van Seniorennieuws:
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 In overleg met de hoofdredacteur van Seniorennieuws en de Besturen van de Alphense 
ouderenbonden een voorstel te doen voor een door de Besturen van de Alphense 
ouderenbonden vast te stellen redactiestatuut;

 De actualiteit van het redactiestatuut te bewaken en zo nodig voorstellen voor wijzigingen 
hiervan te initiëren;

 Klachten over het redactionele beleid in behandeling te nemen en te toetsen aan het 
redactiestatuut;

 De redactie te adviseren over het redactionele beleid;
 Naleving van het redactiestatuut te bewaken.

PERSONEELSBELEID

Artikel 3

De Redactiecommissies van de bonden hebben op het gebied van personeelsbeleid de bevoegdheid 
tot:

 het geven van een zwaarwegend advies aan de Besturen van de Alphense ouderenbonden tot
benoeming van een hoofdredacteur. 

 het doen van een voordracht aan- dan wel adviseren over schorsing en ontslag van de 
hoofdredacteur aan de Besturen van de Alphense ouderenbonden.

SAMENSTELLING EN BENOEMING

Artikel 4

4.1 De Redactiecommissies van de bonden bestaan uit leden die zijn benoemd door de Besturen van
de Alphense ouderenbonden.

4.2 De benoeming van nieuwe leden van de Redactiecommissies van de bonden geschiedt door de 
Besturen van de Alphense ouderenbonden, op voordracht van de zittende leden van de 
Redactiecommissies van de bonden. Potentiële kandidaten kunnen zich via een sollicitatieprocedure
aanmelden. Van de vacature(s) wordt melding gemaakt in Seniorennieuws.

4.3 De leden van de Redactiecommissies van de bonden hebben een zittingsperiode van vier jaar. 
Deze periode kan op voordracht van de Redactiecommissies van de bonden door de Besturen van 
de Alphense ouderenbonden één of meer keren verlengd worden.

4.3 Tussentijds ontslag als lid van de Redactiecommissies van de bonden geschiedt met redenen 
omkleed door de Besturen van de Alphense ouderenbonden, op voordracht van de overige leden van
de Redactiecommissies van de bonden.
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2020 Notitie Seniorennieuws 
De reden van deze notitie is dat de huidige algemeen redacteur heeft aangegeven per 31 december 
2021 te zullen stoppen. Het is dan ook mede op zijn verzoek om de procedure op te starten voor een
vervanger.

Opstarten procedure eindredacteur

In het redactiestatuut uit 2015 is deze procedure geregeld in de bijlage Samenstelling en benoeming 
artikel 4.2  De benoeming van nieuwe leden van de Redactiecommissies van de bonden geschiedt 
door de Besturen van de Alphense ouderenbonden, op voordracht van de zittende leden van de 
Redactiecommissies van de bonden. Potentiële kandidaten kunnen zich via een sollicitatieprocedure
aanmelden. Van de vacature(s) wordt melding gemaakt in Seniorennieuws.

Vooralsnog is er geen reden om van deze procedure af te wijken al zijn er in het redactiestatuut 
wijzigingen opgetreden betreffende de naamgeving van de bonden, mochten er andere redenen zijn 
dan verneem ik dat graag.

In de afgelopen jaren zijn de belangrijkste veranderingen:

 De ANBO - bond is vervangen door de ASVA: Algemene Seniorenvereniging Alphen aan den Rijn.

 Door deze wijziging spreken we niet meer over bonden maar over ouderenorganisatie.

 Voor de Seniorennieuws-katernen KBO en PCOB is nu één katern KBO-PCOB.

Aktiepunten

 Besturen ASVA, KBO en PCOB na te denken over een kandidaat en hiervoor in overleg te gaan met 
de redactie van hun katern.

 Huidig algemene redacteur een advertentie op te stellen. 

 Taakomschrijving van de algemene redacteur aan te leveren.

 Beide stukken goed te keuren door de voorzitters van ASVA, KBO en PCOB waarna de advertentie 
geplaatst kan worden in Seniorennieuws. ( voorstel bijeenkomst, dinsdag 4 augustus 2020 10.00 uur
Dr. A. D. Sacharovlaan 21).

Evaluatie en toekomst 

Naast het opstarten van de procedure is het mogelijk om na te denken over de komende jaren van het 
Seniorennieuws vooruitlopend met een evaluatie.
We zien dat het Seniorennieuws een niet meer weg te denken blad is voor de communicatie naar de leden 
en belangstellende organisaties. De afgelopen zeven jaar zijn goede jaren geweest en door deze te 
evalueren en de toekomst te bespreken zouden we de volgende zeven jaren kunnen continueren in de 
voetsporen van het Seniorennieuws die op prijs wordt gesteld.
Aktiepunten

 Evaluatie houden met de voorzitters en algemene redacteur. ( voorstel bijeenkomst, dinsdag 4 
augustus 2020 10.00 uur Dr. A. D. Sacharovlaan 21).

 De evaluatie bespreken met bestuursleden en redacteuren met de vraag hoe zie we de toekomst 
van Seniorennieuws.

Elementen voor evaluatie en toekomst: oplage, verspreiding, advertenties, organisatie, katernen, algemeen 
gedeelte, reserve 'opmaker' voor redactionele inhoud en grafische vormgeving, formaat, uitbreiding van 
seniorenorganisaties, bestuursstructuur, inbreng OSO en commissies, enz.
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Redactie
De verantwoording van de inhoud van het seniorennieuws ligt bij de algemeen redacteur in samenspraak 
met de ouderenorganisaties ASVA en KBO-PCOB Alphen aan den Rijn van het seniorennieuws.

Verspreiding
De verspreiding van het seniorennieuws ( en KBO-PCOB magazine ) wordt gezien als een goede stap voor 
het samengaan van KBO en PCOB. De bezorging is gezamenlijk geregeld en verdeeld in 'wijken' van ca 30 
adressen.

Kosten 
De bijdrage aan het seniorennieuws is een flinke hap uit de begroting en de kosten hiervoor worden per 
bezorgadres omgeslagen. Voor de KBO is dat ca € 2000,-  per jaar. Voor de PCOB  negen afleveringen van 
€ 135,-- en eenmalig € 350,--  totaal € 1.625,-- per jaar.

De begroting en de jaarrekening voor het seniorennieuws worden opgemaakt door het ASVA. Het zou 
wenselijk zijn dat de penningmeesters van KBO en PCOB hier inspraak in krijgen. Voor 2020 zijn deze nog 
niet ontvangen.
Om de kosten te drukken zouden de ouderenorganisaties ASVA en KBO-PCOB Alphen aan den Rijn kunnen
onderzoeken of er een katern opgenomen kan worden voor KBO- Boskoop en/of FNV. Een bijdrage uit de 
ruime subsidie van het OSO kan ook een uitkomst bieden.
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