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1. Besluiten en afspraken
Het huisreglement is samengesteld door het bestuur en wordt ieder jaar
herzien.
Het huisreglement wordt voor kennisname en akkoord ondertekend door alle
bestuurs- en redactieleden. Het kan indien nodig op ieder moment worden
aangepast. Iedere vrijwilliger is vrij om voorstellen ter aanpassing bij het
bestuur in te dienen.
Het huishoudelijk reglement wordt gepubliceerd op de website.
Huisreglement aangepast op 16 februari 2022.
De statuten liggen ter inzage bij de voorzitter en de penningmeester evenals
een lijst met vergoedingen voor lesgevers.

2. Adressen
Nederland
Postbus 92
NL- 5200 XS Dongen

België
Postbus 18
B- 2340 Beerse

Scriptores website:
www.scriptores.org
Redactieadres tijdschrift (TS)
Postbus 92
NL – 5200 XS Dongen
mail redactie:
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scriptores.redactie@gmail.com
mailadres bestuur:
scriptores@gmail.com
mailadres secretariaat:
scriptores.secretariaat@gmail.com
mailadres penningmeester:
scriptores.financien@gmail.com
mailadres website:
scriptores.website@gmail.com
mailadres jubileum:
scriptores.jubileum@gmail.com

3. Banken
Nederland
ING NL
NL06 INGB 0006 2932 72
INGBNL2A
-1-

België
KBC
BE29 4563 0780 4164
KREDBEBB

4. Lidmaatschap
Nederland en België: 45 EUR
Buitenland
50 EUR
Het lidmaatschapsjaar van Scriptores is gelijk aan het kalenderjaar. Het
lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd. En schriftelijk opzegging dient voor
1 oktober van het lopend kalenderjaar bij de penningmeester van de
vereniging binnen te zijn.

5. Bestuur
Het bestuur heeft een zittingsperiode van 4 jaar.
Kandidaat bestuursleden
Kandidaat bestuursleden kunnen zich voorstellen bij het bestuur. Na overleg
zal het zittend bestuur de kandidatuur ter stemming voorleggen tijdens de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV).
Rooster van aftreden bestuur
2022 Mieke Veraa, Bernadette D’haese en Martha Coevert
2023 Mary Koperdraat en Wilma van der Leer
2025 Bernardine Kleij en Bea Jaenen.
▪
▪

Het wel of niet herkiesbaar stellen dient een half jaar van te voren
kenbaar gemaakt te worden.
Bij aftreden van bestuurs- en/of redactieleden worden zij tijdens de
eerstvolgende ALV met een boek en een bloemetje bedankt.
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6. Redactie
Een redactielid engageert zich voor 3 jaar.
Bij vertrek uit de redactie geeft men 6 maanden van te voren aan te willen
stoppen zodat de taken aan een opvolger overgedragen kunnen worden.
Wisselingen gebeuren in overleg binnen de redactie en info naar het bestuur.
Kandidaat redactieleden of freelance medewerkers
Iedereen kan kandidaat redactieleden of freelance medewerkers aan de
redactie voorstellen. De redactie zal onderling deze kandidaat beoordelen en
na stemming beslissen of zij/ hij voor verdere samenwerking in aanmerking
komt. In dit geval zullen afspraken worden vastgelegd.
Contacten met publieke- en/of openbare instanties
▪ Contacten met publieke- en/of freelance instanties kunnen enkel tot
stand gebracht worden na schriftelijke goedkeuring van het bestuur.
▪ Afspraken, verbintenissen en publicaties die betrekking hebben op de
vereniging Scriptores kunnen enkel na schriftelijke goedkeuring van
het bestuur.

7. Activiteiten
Werkdagen
In principe van 10 tot 16 uur (soms van 11 tot 17 uur).
Deelnameprijs voor leden 40 EUR, niet-leden 50 EUR.
Minimaal 8/10 deelnemers (afhankelijk van de zaalhuur, ook al wil een
docent met b.v. 4 deelnemers aan de slag). Maximaal 15 deelnemers, of
anders in overleg met de docent. Bij veel aanmeldingen een 2 e dag plannen.
Een werkdag is ook een sociaal/groepsgebeuren. Bovendien moet een
werkdag in principe kostendekkend zijn.
Een docent hoeft geen lid van Scriptores te zijn.
De gastvrouw/heer van Scriptores die voor koffie/thee zorgt en die de tafels
in het lokaal moet klaarzetten etc. mag gratis aan de werkdag deelnemen.
Op plekken waar men alleen verwelkomt namens Scriptores betaalt die
persoon de gewone deelnameprijs.
Weekeindstages
Bestuurs- en redactieleden en ondersteunende vrijwilligers genieten 15%
korting op de prijs van de weekeindstage. Enkel de stageverantwoordelijke,
redactie- of bestuurslid, geniet een korting van 25%.
Deelnameprijs voor leden 195 EUR, niet-leden 250 EUR.
Er wordt een voorschot van 100/ 150 EU betaald.
Deelname wordt bepaald op volgorde van binnenkomst van aanmelding.
Scriptoresleden hebben voorrang.
Inschrijven voor deze stage kan vanaf een vooraf bepaalde datum/tijd aan:
scriptores@gmail.com.
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De inschrijving is definitief na betaling van 195 EUR. Voor niet-leden 250 EUR
op rekening:
o Voor België: KBC BE29 4563 0780 4164
o Voor Nederland: NL06 INGB 0006 293 272
Ten name van Scriptores Dongen o.v.v. naam docent en onderwerp.
Scriptores past voor weekeindstages de volgende annuleringsregeling toe:
▪ Bij schriftelijke afmelding tot 3 weken voor het begin van de stage
ontvang je het betaalde voorschot retour, na aftrek van 5 EUR
administratiekosten;
▪ Na 3 weken voor het begin van de stage kan geen geld meer worden
terugbetaald. Men dient bij Scriptores te informeren of iemand van de
reservelijst de plaats kan innemen. Indien dit niet lukt kan men zelf
een vervanger bij Scriptores aanmelden en de persoonsgegevens
doorgeven;
▪ Zodra de vervanging is geregeld, kan het stagegeld worden
terugbetaald. Een vervanger die geen lid is moet dan nog 55 EUR
bijbetalen;
Zomerstages
Bestuurs- en redactieleden en ondersteunende vrijwilligers genieten 15%
korting op de prijs van de zomerstage. Enkel de stageverantwoordelijkeredactie of bestuurslid- geniet een korting van 25%.
Deelnameprijs voor leden 450 EUR, niet- leden 520 EUR.
Er wordt een voorschot betaald van 150 EUR; annuleringsregeling zie folder
zomerstage.
Loting
I.v.m. de inschrijvingen voor zomerstage is het van belang dat er
duidelijkheid komt m.b.t. een eventuele loting. Dit om alle leden een zo
eerlijke mogelijke kans te geven.
Op het inschrijfformulier geeft men aan bij elke docent men de stage wil
volgen en of men eventueel bij loting ook akkoord gaat met een andere
docent.
Er zijn drie mogelijkheden:
1. Alle groepen hebben minder dan 18 inschrijvingen.
Er zijn nog plaatsen vrij; er hoeft niet geloot te worden.
2. Voor groep A zijn meer dan 18 inschrijvingen. Voor de andere,
groep B, zijn nog plaatsen vrij.
De inschrijvers voor docent B zijn zeker van deelname bij de docent
van hun keuze. De inschrijvers voor docent A nemen deel aan de loting
die plaatsvindt op de Algemene Ledenvergadering of tijdens de
gezamenlijke bestuurs- redactievergadering.
De organisatie van de zomerstage inventariseert wie van de
ingeschrevene Scriptores vrijwilliger als verantwoordelijke wil optreden
tijdens de stage. Uit deze namen wordt een verantwoordelijke voor de
groep geloot als eerste deelnemer. Uit de overgebleven vrijwilligers én
alle andere inschrijvers wordt vervolgens geloot wie de overige 17
plaatsen van docent A gaan bezetten. Als groep A vol is wordt
vervolgens geloot voor de volgorde van de reservelijst totdat alle
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inschrijfformulieren op zijn. De namen van deelnemers op de
reservelijst, die aangaven ook bij de andere docent te willen
deelnemen, worden in lotingsvolgorde aan docent B toegevoegd tot ook
deze groep vol is.
3. Er zijn voor alle docenten meer dan 18 inschrijvingen.
Voor alle groepen wordt een loting gehouden, waarbij voor alle groepen
eerst een verantwoordelijke van Scriptores getrokken wordt als eerste
deelnemer. Vervolgens worden de overige 17 deelnemers voor de groep
geloot. Voor alle groepen wordt d.m.v. loting een reservelijst opgesteld
van de overige inschrijvers.
Indien men door loting bij de docent van 2e of 3e keuze wordt ingedeeld
is men zijn plaats bij de docent van 1e keuze op de reservelijst kwijt.
Zodra iemand afziet van zijn plaats op de deelnemerslijst dient men contact
op te nemen met de organisatie.
Wordt er op deze manier geen vervanging gevonden, dan kan men iemand
benaderen die niet op de reservelijst staat. Dit alles wel in overleg met de
organisatie.
Indien vervanging wordt gevonden wordt het betaalde bedrag terugbetaald.
Een vervanger die geen lid is, moet dan 70 EU bijbetalen.

8. Vergoedingen
Vergoedingen voor bestuur, redactie, ondersteunende vrijwilligers en
lesgevers:
Lesgevers
Lesgevers krijgen een vergoeding die door het bestuur bepaald is.
Het betreft hier:
▪ Werkdagen: van 10 tot 16 uur, 5 lesuren:
▪ Indien de workshop in het atelier van de docent plaatsvindt, dan
ontvangt deze laatste een vergoeding
▪ Weekeindstage: vrijdagavond tot zondagmiddag 16 uur
(zaterdagavond vrij
Naast het uurloon ontvangt de docent volledige reiskosten, logies en
maaltijden.
▪ Zomerstage: zondagmiddag t/m zaterdag begin van de middag.
▪ Jaarvergadering: Niet-leden-docenten vergoeding voor reis,
overnachting en maaltijden.
Scriptores is niet BTW plichtig. Facturen voor lidmaatschap, cursussen
of workshops vermelden daarom geen BTW bedrag. Lesgevers zijn zelf
verantwoordelijk voor de afdracht van belastingen vanuit hun
vergoedingsbedrag.

Vergaderingen
www.scriptores.be- Postbus 1, B-2650 Edegem www.scriptores.nl - Postbus 92, NL-5100 AB Dongen
 scriptores.redactie@gmail.com  scriptores.secretariaat@gmail.com 
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder nummer 40345064

Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Kalligrafen
Voor deelname aan een bestuurs- en/of redactievergadering geldt een
vergoeding.
Jaarvergadering
Voor de jaarvergadering geldt een vergoeding voor bestuurs- en
redactieleden.

9. Website
Reglement/ voorwaarden Art Gallery
▪ In de Art Gallery wordt alleen werk van leden van Scriptores
geëxposeerd.
▪ Er worden maximum vier werken per lid geëxposeerd.
▪ De verantwoordelijke van de website zal beoordelen of de kwaliteit
van de foto’s voldoet aan de nodige technische vereisten.
▪ De gebruikte teksten dienen vrij te zijn van auteursrechten. De
indiener blijft hiervoor verantwoordelijk.
▪ Iedere exposant heeft recht op zes aanpassingen per jaar
▪ Het bestuur van Scriptores behoudt zich het recht voor een publicatie
te weigeren.
-5Informatiestroom t.b.v. Scriptores website
Iedereen die info heeft of denkt te hebben die in aanmerking komt voor de
website kan deze info doorgeven aan de beheerder Wilma van der Leer. De
beheerder bepaalt of de informatie in aanmerking komt voor publicatie. De
beheerder zal de gewijzigde- of nieuwe informatie, vóór publicatie, voor
akkoord voorleggen aan de verantwoordelijke uitgever (de voorzitter) Mieke
Veraa.

10 Tijdschrift
Oplage tijdschrift 650 exemplaren. Dit aantal wordt per nummer geëvalueerd
en eventueel aangepast. Aantallen per keer aanpassen indien nodig.
Advertentietarieven tijdschrift:
A6 formaat: 4 x per jaar 176,00 EUR *
A7 formaat: 4 x per jaar 88,00 EUR *

1 x per jaar 71,50 EUR
1 x per jaar 38,50 EUR

Voor leden is het gratis om niet-commerciële zoekertjes aan te bieden voor
de rubriek ‘Vraag en aanbod’.
Advertenties dienen kant en klaar aangeleverd te worden.
Meesturen folders:
Alleen mogelijk bij het tijdschrift, mits waardevol voor onze leden.
Tarief 0,25 EUR/A4. (Bij zware folders wordt het tarief eerst berekend).
Aanlevering folders op het verzendadres te Hoorn (NL).
Indien Scriptores zelf een folder bij het tijdschrift wil sluiten; gratis.
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Verschijningsdata
Het tijdschrift verschijnt in: maart- juni- september- december.
De redactie geeft de planning van het tijdschrift door aan:
- De drukker
- de verzender
- de voorzitter
- de penningmeester
Extra nummers
Extra nummers worden gestuurd naar:
- adverteerders
- auteurs artikelen
(de redactie zorgt dat de verzender de betreffende namen en adressen
krijgt).
- Bestuursleden krijgen 2 extra tijdschriften.
- andere leden/vrijwilligers: lijst ligt ter inzage bij het bestuur

-6Aanleveren tekst artikelen
Per mail foutloos getypt in een Word-bestand.
Desnoods een print-out met aantekeningen toevoegen indien bepaalde
wensen m.b.t. opmaak.
Als iemand gevraagd wordt een artikel te schrijven, steeds de nodige
afspraken maken:
▪ Er wordt geen vergoeding betaald, enkel vermelding van de
auteursnaam
▪ De auteur ontvangt een gratis exemplaar van het tijdschrift waarin
het artikel is verschenen
▪ Deadline vastleggen
▪ Verantwoordelijkheden vastleggen. Geen overnames uit andere
artikelen die onderhevig zijn aan auteursrechten. Redactie beslist of
het artikel in aanmerking komt voor publicatie in het Scriptores
tijdschrift.
Lay-out afspraken
In samenspraak met de verantwoordelijke redactie of website. De huidige
huisstijl van Scriptores geldt als algemene regel.
Overname van artikelen uit Scriptores publicaties
Artikelen uit het tijdschrift mogen door anderen overgenomen worden na
toestemming van het bestuur en met goedvinden van de auteur.
Bij plaatsing dient vermeld te worden dat het artikel is overgenomen uit het
Scriptores tijdschrift.
Informatiestroom t.b.v. Scriptores tijdschrift
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Iedereen die info heeft of denkt te hebben die in aanmerking komt voor het
tijdschrift kan deze info doorgeven aan de redactie van het tijdschrift. Deze
bepaalt of de informatie in aanmerking komt voor publicatie. De redactie van
het tijdschrift zal de gewijzigde- of nieuwe informatie, vóór publicatie, voor
akkoord voorleggen aan de verantwoordelijke uitgever de voorzitter.
-0-0-0-

-7-
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(Datum invullen aub)

DECLARATIEFORMULIER
Voornaam en naam:
Adres:
Woonplaats:
 Bank n°:

Datum

 Cash :

Soort onkosten

Activiteit/reden

Bedrag

TOTAAL:

Handtekening:

Mail naar:scriptores.secretariaat@gmail.com
Scriptores België
Postbus 18 – 2340 Beerse
Scriptores Nederland
Postbus 92 – 5100 AB Dongen
www.scriptores.be- Postbus 1, B-2650 Edegem www.scriptores.nl - Postbus 92, NL-5100 AB Dongen
 scriptores.redactie@gmail.com  scriptores.secretariaat@gmail.com 
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam onder nummer 40345064

