HUISHOUDELIJK REGLEMENT
DEFINITIES
Artikel 1.
Onder de volgende, in dit reglement gebezigde termen wordt verstaan:
de stichting:
Stichting Internationaal Perscentrum ’Nieuwspoort’;
de statuten:
de statuten van de stichting, vastgesteld bij akte op * verleden voor mr. *, notaris te 's-Gravenhage;
het perscentrum of Nieuwspoort:
de ontmoetingsplaats, zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van de statuten;
het bestuur:
Het bestuur/ de statutaire directie, als bedoeld in artikel 3 van de statuten
het curatorium:
het curatorium, als bedoeld in artikel 18 van de statuten;
de raad van toezicht:
de raad van toezicht als bedoeld in artikel 9 van de statuten
poorters:
personen als bedoeld in artikel 19 van de statuten;
gastpoorters, erepoorters en gepensioneerden:
personen, als bedoeld in artikel 19, lid 5 van de statuten;
poorterskaart;
persoonsgebonden toegangspas van Nieuwspoort;
verkiezingen:
de verkiezingen voor de verkiesbare leden van de raad van toezicht zoals geregeld in het
verkiezingsreglement;

POORTERSKAART
Artikel 2.
1. Tegelijk met de schriftelijke e-mail mededeling van toelating tot het poorterschap wordt de betrokkene
verwezen naar de statuten, het huishoudelijk reglement en de huisregels.
2. De toegangspas / poorterskaart wordt toegekend na ontvangst van de poortersbijdrage, het inschrijfgeld
en het statiegeld.
3. Bij beëindiging van het poorterschap kan de poorterskaart worden teruggezonden aan de stichting,
waarna het gestorte statiegeld aan betrokkene zal worden terugbetaald.

POORTERSBIJDRAGE
Artikel 3.
1. Zolang de poortersbijdrage niet is voldaan, kan aan de betrokkene toegang tot het perscentrum worden
ontzegd, behoudens indien en voor zo ver het bepaalde in artikel 4, lid 3 sub c van toepassing is.
2. Het bestuur kan op verzoek of eigener beweging in bijzondere gevallen geheel of gedeeltelijk vrijstelling
van betaling van poortersbijdrage verlenen.
3. Het bestuur kan op verzoek reeds gestorte poortersbijdrage restitueren, zulks ter beoordeling van het
bestuur.
4. In geen geval zal restitutie van de poortersbijdrage worden verleend, indien betrokkene de toegang tot
het perscentrum is ontzegd.

5.

6.

Nieuwe poorters die geen lid zijn van NVJ of Logeion, betalen éénmalig entreegeld. Deze bijdrage dient te
worden voldaan vooraleer het poorterschap wordt verleend. In uitzonderlijke gevallen kan het bestuur
van deze regel afwijken.
Beëindiging van het poorterschap dient voor 1 december van het lopende kalenderjaar schriftelijk of per
e-mail aan het secretariaat van de stichting meegedeeld te worden. U ontvangt altijd een bevestiging van
uw opzegging. Ná 1 december is de totale poortersbijdrage voor het volgende jaar verschuldigd.

TOEGANG TOT DE SOCIËTEIT VAN NIEUWSPOORT
Artikel 4.
1.
2.
3.

Tot de sociëteit van het perscentrum hebben toegang alle poorters.
Tot de sociëteit hebben eveneens toegang leden van persclubs in het buitenland met wie Nieuwspoort
een overeenkomst voor wederkerige faciliteiten heeft gesloten.
Tot de sociëteit hebben incidenteel toegang:
a. personen als bedoeld in artikel 19, lid 3 van de statuten, die geen poorter zijn;
b. journalisten uit het buitenland, die zich als zodanig kunnen legitimeren, gedurende hun verblijf hier
te lande;
c. genodigden voor bijeenkomsten, die in het perscentrum worden belegd;
d. introducés van de in de artikel 19 genoemde personen;
e. personen of categorieën van personen aangewezen door het bestuur.

EREPOORTERSCHAP
Artikel 5.
De raad van toezicht kan aan personen, die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor het
perscentrum, het erepoorterschap aanbieden. Erepoorters hebben dezelfde rechten en plichten als de
poorters, behalve het betalen van poortersbijdrage.

GASTPOORTERSCHAP
Artikel 6.
Het bestuur kan het gastpoorterschap voor de duur van één jaar, of zoveel langer als het bestuur besluit,
aanbieden aan personen die een belangrijke plaats innemen binnen het verband van het perscentrum, of wier
aanwezigheid in het perscentrum van bijzondere betekenis kan zijn voor het functioneren van Nieuwspoort.

GEPENSIONEERDEN
Artikel 7.
Vanaf de wettelijk vastgestelde pensioengerechtigde leeftijd heeft een Poorter recht op het pensioentarief.
Gepensioneerden zijn zij die vóór hun pensionering behoorden tot één van de categorieën, als bedoeld in
artikel 19, lid 3 van de statuten. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als de poorters. De raad van toezicht
kan andere tarieven vaststellen.

EINDE VAN HET POORTERSCHAP
Artikel 8.
Het poorterschap eindigt:
a. bij overlijden
b. door tijdig volgens de voorwaarden schriftelijk of per e-mail via het secretariaat te hebben opgezegd en
daarvan een bevestiging hebt ontvangen
c. wanneer niet langer wordt voldaan aan de vereisten van het poorterschap, zulks ter beoordeling van het
bestuur
d. indien krachtens dit reglement definitief de toegang is ontzegd tot de sociëteit van het perscentrum.

CURATORIUM
Artikel 9.
Aan de leden van het curatorium zal het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting en de daaraan
gelieerde rechtspersonen ter kennis worden gebracht.

PERSONEEL TEN BEHOEVE VAN NIEUWSPOORT WERKZAAM
Artikel 10.
Het bestuur voert het beheer en de directie over Nieuwspoort.

Artikel 11.
1.
2.
3.

Het bestuur stelt een secretariaat in, waarbij in elk geval behoort een secretaresse van het bestuur.
De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van deze werkzaamheden berust bij het bestuur.
Het bestuur bepaalt de werkzaamheden van het secretariaat.

Artikel 12.
1.
2.
3.
4.

Benoeming en ontslag van het ten behoeve van Nieuwspoort werkzame personeel
De arbeidsvoorwaarden van de personeelsleden worden in een arbeidscontract geregeld.
De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de werkzaamheden van het personeel berust bij het
bestuur.
Alle personeelsleden zijn verplicht tot geheimhouding over hetgeen hen bij de uitoefening van hun functie
ter kennis komt.

NIEUWSPOORT NIEUWSBRIEF
Artikel 13.
De stichting verzorgt een digitale nieuwsbrief voor de Poorters en zorgt er voor dat alle nieuwe Poorters ook de
digitale Nieuwsbrief ontvangen. Mochten Poorters de Nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunnen zij
zich hiervoor uitschrijven.

GEBRUIK DER LOKALITEITEN / ZALEN
Artikel 14.
1.
2.
3.

De lokaliteiten van Nieuwspoort, met uitzondering van de sociëteit, kunnen ter beschikking worden
gesteld voor het houden van persconferenties, ontvangsten e.d.
Personen of instanties die een persconferentie, een ontvangst e.d. willen houden dienen deze tijdig aan te
vragen bij de afdeling reserveringen.
Het bestuur beslist over aanvragen tot het gebruiken van de lokaliteiten. Aan dit gebruik van lokaliteiten
kunnen door het bestuur nadere voorwaarden worden verbonden.

REGELEN VAN ORDE
Artikel 15.
1.

2.

3.

Alle personen genoemd in artikel 4 van dit reglement zijn gehouden de bepalingen inzake de orde in
Nieuwspoort na te komen, alle aanwijzingen van het bestuur na te volgen en in het algemeen zich te
gedragen zoals passend is in de sfeer van het perscentrum.
Inbreuk op het bepaalde in lid 1 kan leiden tot:
a. onmiddellijke verwijdering uit de sociëteit van Nieuwspoort.
b. een mondelinge waarschuwing;
c. een schriftelijke waarschuwing;
d. een tijdelijke ontzegging van de toegang tot de sociëteit van Nieuwspoort, doch ten hoogste voor de
duur van één jaar;
e. definitieve ontzegging van de toegang tot de sociëteit van Nieuwspoort.
De maatregelen in lid 2 sub a worden getroffen door het bestuur dan wel daartoe door het bestuur
gemachtigde leden van het personeel; die vermeld sub b, c, d en e door het bestuur. Van een beslissing
krachtens lid 2 sub b, c, d en e staat beroep open bij de raad van toezicht.

Slotbepaling
Artikel 16.
In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

