Redactiestatuut Montessori Magazine
1. Het tijdschrift Montessori Magazine is een uitgave van de Nederlandse
Montessori Vereniging (verder genoemd: NMV). De uitgave van het
magazine wordt door de NMV bekostigd uit verenigingsmiddelen.
2. Met de uitgave van Montessori Magazine voldoet de NMV aan de visie en
doelstellingen van de NMV.
3. Het magazine wordt toegestuurd aan leden met een abonnement van de
vereniging en abonnees.
4. De uitgave van Montessori Magazine kan alleen worden gestaakt door een
besluit van de algemene ledenvergadering van NMV. De NMV behoudt het
exclusieve recht op het voeren van de naam Montessori Magazine.
5. Het bestuur van de NMV draagt ten opzichte van haar leden de
uiteindelijke verantwoordelijkheid voor Montessori Magazine.
6. De redactie bestaat uit minimaal drie leden plus hoofdredacteur. In de
redactie zijn de secties van de NMV vertegenwoordigd. Het bestuur van de
NMV benoemt de hoofdredacteur (na overleg met de redactie). De
hoofdredacteur benoemt de leden van de redactie.
7. Ontslag van een lid van de redactie of de hoofdredacteur tijdens een
zittingsperiode kan plaatsvinden en wordt verleend door respectievelijk de
hoofdredacteur of het bestuur.
8. De redactie is voor de inhoud van Montessori Magazine verantwoording
schuldig aan het bestuur van de NMV. De hoofdredacteur legt jaarlijks
verantwoording af in het bestuur en draagt er zorg voor dat de inhoud van
het magazine in lijn is met de belangen van de vereniging.
9. De hoofdredacteur legt de doelstellingen met betrekking tot de inhoud van
Montessori Magazine vast in een redactieformule. De redactieformule is
openbaar en wordt gepubliceerd op de NMV-website.
10. Het bestuur kan mededelingen plaatsen in het magazine. Deze vallen niet
onder verantwoordelijkheid van de redactie. Bestuur en hoofdredacteur
bepalen in overleg de omvang van bestuursmededelingen.
11. De hoofdredacteur stelt in overleg met vormgever en drukker en in lijn
van de huisstijl de vorm van Montessori Magazine vast. Bij ingrijpende
wijzingen (bijvoorbeeld verandering van vormgever of drukker) heeft het
bestuur overleg met de hoofdredacteur.
12. Over de begroting hebben het bestuur en de hoofdredacteur jaarlijks
overleg. De begroting van Montessori Magazine maakt deel uit van de
begroting van de NMV en wordt dienovereenkomstig vastgesteld. De
begroting van het magazine is taakstellend voor de redactie. Na
voorafgaande toetsing door het bestuur kan hier van worden afgeweken
(zoals extra benodigde uren en pagina’s). De hoofdredacteur legt
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verantwoording af aan het bestuur over de besteding van het
overeengekomen budget. In de begroting van het magazine worden in
ieder geval opgenomen:
- De productiekosten: verzending
- De onkosten van de redactie, te weten de betaling van de
hoofdredacteur en de vergoedingen van auteurs en overige kosten
13. De hoofdredacteur legt het redactiestatuut voor aan het bestuur van de
NMV. Dat legt het, al dan niet na amendering, ter vaststelling voor aan de
ledenvergadering van de NMV. Het redactiestatuut kan zowel op voorstel
van de redactie als van het bestuur gewijzigd worden.
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