Redactiestatuut Kwartaalblad Brabants
In dit statuut hebben wij de regels vastgelegd met betrekking tot de aard van het tijdschrift Brabants
en de aard van de verhouding tussen de redactie en de uitgever van dit periodiek.
De redactie verzorgt en is verantwoordelijk voor de inhoud van het kwartaalblad Brabants. De
redactie, die overigens geheel en al uit vrijwilligers bestaat, telt vijf leden. Werkzaamheden voor het
blad worden onbezoldigd verricht. Bij het vertrek van een redacteur draagt de hoofdredacteur
tezamen met en na consultatie van de overige redactieleden zorg voor vervanging. Indien zulk een
vertrek de hoofdredacteur betreft, dan zorgen de overige redactieleden onder leiding van de
redactiesecretaris voor vervanging.
De leden van de redactie zijn: Jan Luysterburg, die tevens hoofdredacteur is, Cor Swanenberg, die
redactiesecretaris is, Ed Schilders, Riny Boeijen en Jos Swanenberg. Het adres van de redactie is:
Milrooyseweg 109, 5258 KG Berlicum, telefoon 073-5031879.
Het vervaardigen en uitgeven van het tijdschrift wordt verzorgd door de Stichting Brabants, die
geregistreerd staat onder KvK-nummer 605854121. Onder het vervaardigen en uitgeven is ook te
verstaan de grafische vormgeving, het drukken, de distributie, de marketing en publiciteit, de
abonnementenadministratie en alle overige financiële en administratieve zaken die met het uitgeven
van het blad samenhangen.
De bevoegdheid tot wijziging in de redactionele formule en de technische totstandkoming berust bij
de uitgever. De uitgever zal echter in geval van dergelijke beslissingen de hoofdredacteur vanaf het
begin bij die besluitvorming betrekken.
Het bestuur van deze stichting bestaat uit Henk Janssen, voorzitter, Frits van der Holst, secretaris, en
Willy Janssen, penningmeester. Het adres van de stichting is: Huub van Lieshoutstraat 6, 5401 BV
Uden, telefoon 06-51158839. Het e-mailadres van de stichting is brabantsdigitaal@gmail.com en de
website is www.stichtingbrabants.nl .
Door middel van de uitgave van het tijdschrift Brabants willen zowel de uitgever als de redactie
bewerkstelligen, dat de studie en het gebruik van de Brabantse taal in al zijn gevarieerde
verschijningsvormen worden bevorderd en vergroot. Wij willen de kennis van dit belangrijke
culturele erfgoed bewaren, uitbouwen en verbreiden in de provincie Noord-Brabant en daarbuiten.
In het verlengde van deze uitgave willen wij ook regionale culturele evenementen, waarin de
Brabantse taal in proza en poëzie centraal staat, initiëren en/of in woord en geschrift ondersteunen.
Het tijdschrift fungeert dus met betrekking tot de Brabantse taal niet alleen als nieuwsbron en
opinievormer, maar is tevens initiator, stimulator en intermediair bij de zogeheten éducation
permanente in dit specifieke taalgebied.
Het tijdschrift verschijnt vier keer per jaar, te weten in juni, oktober, december en maart.
Elk kwartaalblad bestaat steeds uit 36 pagina’s (omslag en binnenwerk). Het is genummerd en van de
datum van uitgave voorzien. Het ISSN is 1572-1612.
De hoofdredacteur en de redactie kunnen en zullen hun werkzaamheden uitvoeren zonder
rechtstreekse beïnvloeding van wie dan ook, noch van binnen uit, noch van buiten af.
Onder leiding en verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur is de redactie zonder last en
ruggespraak belast met de inhoudelijke verzorging van het tijdschrift.
De hoofdredacteur en de redactie beschouwen bij die werkzaamheden de doelstelling, zoals die
hierboven is weergegeven, als leidend bij de uitoefening van hun taken. Gepubliceerde artikelen
hebben dus steeds van doen met de studie en het gebruik van de Brabantse taal in woord en muziek.

Brabants is, het zij nog maar eens gezegd, uitsluitend en alleen een cultureel en literair tijdschrift
over de Brabantse taal.
Ieder kwartaal is er een redactievergadering. Een dergelijke bijeenkomst kan ook telefonisch of
anderszins plaatshebben. Tijdens die redactievergadering, die onder leiding staat van de
hoofdredacteur, worden alle redactionele aangelegenheden besproken. Zo wordt in die vergadering
bepaald welke redactionele inhoud in een volgend kwartaalnummer wordt opgenomen. De
uiteindelijke verantwoordelijkheid van de redactionele inhoud berust bij de hoofdredacteur.
Indien de hoofdredacteur ingrijpende wijzigingen aanbrengt of doet aanbrengen in verslagen of
artikelen van een redacteur, dan kan de betrokkene verlangen dat het stuk niet geplaatst wordt.
Tevens kan de betrokkene zich dan wenden tot de redactievergadering met het verzoek om een
uitspraak. Een op zulk moment met meerderheid van stemmen genomen besluit is bindend.
In gevallen waarin de hoofdredacteur weet of kan vermoeden dat de redactionele beslissingen
rechtstreeks of zijdelings invloed kunnen hebben op de exploitatie, pleegt hij vooraf overleg met de
voorzitter van de stichting Brabants, zijnde de uitgever van het kwartaaltijdschrift.
De hoofdredacteur en de redactie worden door de stichting Brabants geregeld vertrouwelijk op de
hoogte gesteld van de financiële handel en wandel. Zo ontvangen de hoofdredacteur en de redactie
telkenjare van de stichting Brabants een overzicht van de exploitatie en een afschrift van de
jaarrekening, die op het moment van terbeschikkingstelling reeds door een deskundige accountant administratieconsulent is onderzocht en in orde bevonden.
De hoofdredacteur wordt door de Stichting Brabants, zijnde de uitgever, van de aanvang af
vertrouwelijk geïnformeerd over eventuele voornemens om de uitgave van het tijdschrift tijdelijk te
staken, te reorganiseren, te fuseren, te verkopen of te liquideren. Alvorens op dit gebied een
definitieve beslissing wordt genomen, stelt het bestuur van de Stichting Brabants ook de overige
redacteuren hiervan tijdig in kennis.
Dit statuut geldt voor onbepaalde tijd. Wijzigingen worden vastgesteld in goed overleg tussen
hoofdredacteur, redactie en de uitgever, stichting Brabants.
Het statuut is vastgesteld te Uden, op 6 mei 2014.
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