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A. DE OPZET VAN KERK IN DEN HAAG 
 

Kerk in Den Haag (KDH) is een professioneel gemaakt, aantrekkelijk, laagdrempelig en 
informatief periodiek blad en website.  
 
Doelstelling 
Blad en website: 

• zijn een podium en ‘visitekaartje’ van Haagse kerken en kerken uit de directe omgeving , 
waarin de veelkleurigheid van de christelijke traditie zichtbaar wordt en laten zien wat 
de kerken (kunnen) betekenen voor de samenleving. 

• geven op aansprekende wijze informatie over het religieuze, maatschappelijke en 
culturele leven in Den Haag en directe omgeving;  

• melden nieuwe en opvallende initiatieven van kerken; 
• geven aandacht aan actuele maatschappelijke en culturele ontwikkelingen in Den Haag 

en directe omgeving; 
• vertalen landelijke actuele thema’s naar de Haagse situatie; 

• hebben aandacht voor theologische ontwikkelingen. 
• kennen een gevarieerde inhoud met reportages, interviews, achtergrondartikelen, 

prikkelende columns en nieuws. 
Doelgroep 
Met blad en website worden meelevende kerkleden bereikt, maar ook randkerkelijken, niet-
kerkelijken en andere religies.  

 
Organisatie 

• Het uitgeversberaad bestaat uit de volgende vijf partijen: de Protestantse Kerk Den Haag, de 
Gereformeerde Kerk van Den Haag Oost, de Evangelisch Lutherse Gemeente, de parochie Maria 
Sterre der Zee van Den Haag Noord en de parochie De Vier Evangelisten van Den Haag Zuid. Zijn 
taken worden geregeld in de samenwerkingsovereenkomst. 

• De beheercommissie   bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten kerken en is 
verantwoordelijk voor de financiën en inkomstenwerving. Haar taken en bevoegdheden 
worden geregeld in de  samenwerkingsovereenkomst. 

• De redactie, verantwoordelijk voor de inhoud van Kerk in Den Haag. Haar taken en 
bevoegdheden worden geregeld in het redactiestatuut    

Frequentie 
Het blad Kerk in Den Haag verschijnt in principe tien maal per jaar. De redactie stelt jaarlijks een 
verschijningsschema op, waarbij wijk- en parochiebladen kunnen aansluiten. Artikelen uit het blad 
worden regelmatig doorgeplaatst van de website naar sociale media. Oplage: ca 9.500 (stand 
oktober 2020), omvang: acht pagina’s op A5 formaat.  

 
Financiering 
Baten dienen uit vaste bijdragen van de deelnemende kerken te bestaan, aangevuld met inkomsten 
uit giften, advertenties, bijdragen van niet deelnemende kerken en eventuele acties waarvoor 
bijdragen van fondsen gevraagd kunnen worden. 

Verspreiding 
De verspreiding is geregeld in de samenwerkingsovereenkomst. Het blad wordt gratis verspreid 
onder de leden van de kerken en op openbare plekken in Den Haag, zoals bibliotheken en 
boekhandels. Mensen die het blad graag thuisgestuurd willen krijgen kunnen zich abonneren. In 
bijzondere gevallen (in het geval van bijvoorbeeld een pandemie) en op aanvraag wordt het blad 
ook bladerbaar en digitaal verspreid. 

    
Bijzondere bepalingen: 

• De redactie van KDH heeft uitdrukkelijk journalistieke vrijheid binnen de kaders van 
het Uitgeefplan. Dat betekent o.m. dat KDH geen medium van de kerkelijke top is.  

• Klachten van (deelnemende) kerken over inhoud worden niet met (individuele) 
redactieleden opgenomen, maar kunnen aan het uitgeversberaad worden voorgelegd. 
Dit om de journalistieke vrijheid te waarborgen.
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B. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 

 
Ondergetekenden, rechtsgeldig vertegenwoordigers van de Protestantse Kerk Den Haag, de 
Gereformeerde Kerk  van Den Haag Oost, de Evangelisch Lutherse Gemeente, de parochie Maria 
Sterre der Zee en de parochie De Vier Evangelisten, hierna tezamen aangeduid als het 
uitgeversberaad, in aanmerking nemende: 

• dat elk van de vijf deelnemende kerken en parochies (hierna te noemen: de partijen) het besluit 
heeft genomen om te participeren in Kerk in Den Haag, blad en website, bestemd voor leden van 
de partijen en andere  geïnteresseerden . 

• dat het gezamenlijk uitgeven van KDH met bijbehorende website onderdeel uitmaakt van het samen 
kerk zijn in de agglomeratie Den Haag; 

• dat de partijen het beheer en de uitgave van bet gezamenlijke blad met bijbehorende website 
nader wensen vast te leggen; 

verklaren het navolgende te zijn overeengekomen: 

I ALGEMENE BEPALINGEN 

1. De partijen binden zich elk voor zich en jegens elkaar tot het  gezamenlijk uitgeven van het 
blad Kerk in Den Haag. Zij treden in deze gezamenlijk op als uitgever van het blad met 
bijbehorende website. 

2. De Protestantse Kerk Den Haag treedt namens partijen op als contractant tegenover de 
drukker en staat uit dien hoofde in voor nakoming van de verplichtingen, voortvloeiend 
uit de overeenkomst met de   drukker. 

3. De door de partijen te dragen aandelen in de kosten voor het vervaardigen van het blad 
met bijbehorende website worden in rekening gebracht en betaald overeenkomstig het 
hierna bepaalde in paragraaf IV. De andere partijen stellen zich jegens de Protestantse 
Kerk Den Haag garant voor de voldoening van het eigen aandeel in het totaal. 

4. Elk der partijen bepaalt zelf hoe het blad verspreid worden onder de eigen leden.  
5. De voorzitter van het uitgeversberaad komt uit de gelederen van de Protestantse Kerk Den Haag.  
6. De leden van het uitgeversberaad en de beheercommissie worden benoemd door de aangesloten 

kerken.  
 

 
II Organisatie 

 
1. Redactie 

Voor de verzorging van de inhoud van bet blad en de website wordt door het uitgeversberaad 
een redactie benoemd. Redactieleden worden aangesteld voor de duur van vier jaar met 
de mogelijkheid tot verlenging. De redactie is gebonden aan bet redactiestatuut waarin haar 
taken en bevoegdheden zijn geregeld en dat door het uitgeversberaad na overleg met de 
redactie wordt vastgesteld. Het redactiestatuut is als bijlage bij deze 
samenwerkingsovereenkomst gevoegd en maakt daarvan deel uit. 

2. Het uitgeversberaad heeft tot taak: 
• Jaarlijkse afstemming , toetsing en evaluatie tussen uitgeversberaad en redactie. 
• Het na overleg met de redactie vaststellen van de algemene beleidslijn van Kerk in Den Haag. 
• Benoeming en ontslag van redactieleden. 
• Het evalueren van de inhoud en de verschijningsvorm van het blad en website aan de 

hand van deze algemene beleidslijn. 
• Organisatie van conflictbemiddeling op ad hoc basis. 
• De jaarlijkse begroting goed te keuren. 

 
3. De beheercommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende kerken en 

parochies heeft de volgende taken:  
• zorg te dragen voor de goede toepassing en naleving van deze samenwerkingsovereenkomst in 

organisatorische en financiële zin; 
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• De beheer commissie is verantwoordelijk voor het financiële beleid. 
• in overleg met hoofd- en eindredacteur vaststellen van de oplage; 
• vaststelling van de begroting van baten en lasten en het verkrijgen van goedkeuring daarop 

door de uitgever; 
• ten aanzien van de baten heeft de commissie speciale verantwoordelijkheid in verband 

met de werving van inkomsten uit advertenties en acties onder lezers; vaststelling van het 
jaarbudget waarbinnen de redactie handelingsbevoegd is; goedkeuring van te plegen 
rechtshandelingen binnen het kader van de goedgekeurde begroting; 

• controle van de jaarrekening; 
• goedkeuring van het af te sluiten contract met een drukker. 
• Zorgdragen dat het blad ter verspreiding op enkele strategische, openbare plekken in Den 

Haag en omgeving wordt neergelegd. 
 

III Financiën 
 

1.  De beheercommissie zorgt dat de benodigde inkomsten beschikbaar worden gesteld, 
controleert de uitgaven en adviseert het uitgeversberaad van Kerk in Den Haag. 

2. De beheercommissie stelt mede op basis van de door de redactie aangereikte gegevens voor 1 
oktober van ieder jaar een begroting op van de aan het blad toe te rekenen lasten en baten voor 
het daaropvolgende jaar. Deze begroting zal door de beheer commissie uiterlijk op 31 oktober 
voorafgaand aan het begrotingsjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan het 
uitgeversberaad. 

 
3. Als lasten worden onder meer aangemerkt: 

• de druk- en overige kosten; 
• de kosten van de redactie; 
• honoraria uitgekeerd voor journalistieke medewerking, voor zover niet begrepen in de kosten 

van de redactie; 
• secretariaats- en administratiekosten, kosten beheercommissie. 
• kosten van opzet en onderhoud van de website. 

 
Als baten worden onder meer aangemerkt 

• opbrengst advertenties; 
• abonnementsgelden   
• bijdragen van de partijen; inkomsten uit acties onder de lezers; 
• inkomsten uit specifieke projecten; 
• giften en rente 

 
4. De financiële administratie wordt bijgehouden door de penningmeester van de Beheer 

commissie.  
5. Elke partij zorgt voor een basisbijdrage die de beheercommissie als voorstel opneemt in de 

begroting. De partijen stellen hun respectievelijke basisbijdragen vast met het goedkeuren van 
de begroting. 

6. De beheercommissie stelt voor 1 mei van ieder jaar een overzicht samen van de totale kosten en 
baten van het voorgaande kalenderjaar en legt dit overzicht voor aan de partijen. 

7. De beheercommissie mag een reserve opbouwen van maximaal 25 % van de jaaromzet om 
kleine fluctuaties in de kosten en baten op te vangen. Het jaarlijks te verstrekken financieel 
overzicht geeft inzicht in de omvang van deze reserve. 
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IV  DUUR VAN DE OVEREENKOMST 

1.  De overeenkomst is aangegaan voor onbeperkte duur met een opzegtermijn van 1 jaar, steeds 
per 1 januari. 

Aldus overeengekomen, in vijfvoud opgemaakt en ondertekend 

 

De Protestantse Kerk Den Haag: 

Datum en handtekening: 

Naam: 

 

De Gereformeerde Kerk van Den Haag Oost: 

Datum en handtekening: 

Naam: 

 

De Evangelisch-Lutherse Gemeente Den Haag: 

Datum en handtekening: 

Naam: 

 

De Parochie Maria Sterre der Zee: 

Datum en handtekening: 

Naam: 

 

De parochie De Vier Evangelisten: 

Datum en handtekening: 

Naam: 
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C. Algemene beleidslijn Kerk in Den Haag, vastgesteld in 2017, ten behoeve van het jaarlijkse 
overleg tussen uitgeversberaad, beheercommissie en redactie 
 
Het uitgeversberaad heeft tot taak het na overleg met de redactie vaststellen van de algemene beleidslijn 
van Kerk in Den Haag.  
 
Ter voorbereiding op een gesprek met de redactie heeft het uitgeversberaad  een paar algemene 
uitgangspunten voor deze beleidslijn geformuleerd: 
  
1. Kerk in Den Haag (KDH) wil, als herkenbaar christelijk medium, een dienst bewijzen aan de inwoners 
van de stad, zowel binnen als buiten kerken. KDH vervult die missie met hart voor de gelovige, zoekende 
mens en met oog voor kerkelijke gemeenschappen.  

2. Werkend vanuit het geloof in Jezus Christus, wil KDH uitstijgen boven kerkmuren. Het laat de 
veelkleurigheid van het christendom in Den Haag zien. Het zal steeds herkenbaar willen zijn voor 
christelijke kerken, tradities en culturen in de volle breedte.  

3. KDH is een platform waarin relevante, actuele thema’s rond kerk, geloof en samenleving aan de orde 
worden gesteld - verslag leggend, informerend, opiniërend, discussiërend en (be)commentariërend.  

4. Blad en website zijn, ingevolge hun missie, ook expliciet een forum voor jongere generaties, willen 
ruimte bieden aan migranten(-kerken) en snijden zingevingsvraagstukken aan (wat betekenen 
gebeurtenissen en andere zaken voor het geloof van mensen op wie KDH zich richt?) 

5. De redactie is binnen de kaders van het redactiestatuut verantwoordelijk voor de inhoud van KDH. 
Vanuit die verantwoordelijkheid geeft zij vorm aan blad en website.  

6. De redactie vertaalt de algemene beleidslijn in concrete [journalistieke] uitgangspunten/uitwerkingen 
voor de redactievoering van blad en website.  
 
Kerkelijke betrokkenheid en redactionele verantwoordelijkheid, twee kanten van dezelfde medaille, 
verplichten tot een dialoog. Daarom is er twee keer per jaar een open gesprek tussen redactie en 
uitgeversberaad. Tijdens dat gesprek zal worden teruggeblikt (op het afgelopen halfjaar) en 
vooruitgekeken (naar het komende halfjaar).  
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D. REDACTIESTATUUT 

Kerk in Den Haag is het blad en de website van de gezamenlijke kerken als genoemd in de 
samenwerkingsovereenkomst. Het bevordert de communicatie tussen alle geledingen van de 
deelnemende kerken en is tevens dienstbaar aan de Haagse samenleving als geheel. 

 
1. De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van Kerk in Den Haag en geniet daarbij 
journalistieke vrijheid met inachtneming van de inhoud van het uitgeefplan. 

 
2. De redactie betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij vertrouwelijke informatie, bij het 
gebruik van bronnen, bij verificatie van gegevens, bij het toepassen van hoor en wederhoor, en 
streeft verder al datgene na wat kenmerkend is voor een goed journalistiek beleid. 

 
3. De redactie is samengesteld uit zowel personen met journalistieke kwaliteiten als uit 
personen die met name goede kennis hebben van kerkelijke ontwikkelingen. Recht moet 
worden gedaan aan de kerk in al haar schakeringen. In elk geval zijn de volgende kwaliteiten 
vertegenwoordigd: 
- journalistieke kennis;  
- theologische kwaliteiten; 

-    kennis van kerkelijke ontwikkelingen in de agglomeratie Den Haag;  
-    zicht op bestuurlijke verhoudingen binnen de kerken;  
-    betrokkenheid bij ontwikkelingen in samenleving en politiek. 

 
4. De redactieleden worden op voordracht van de redactie benoemd door het 
uitgeversberaad. Er wordt gestreefd naar een samenstelling met redactieleden uit de kringen 
van de aangesloten kerken en parochies.  

 
5. In overleg met de redactie worden hoofd- en eindredacteur aangesteld door het 
uitgeversberaad.  
 
6. De redactie stelt haar eigen werkzaamheden vast. Naast de redactie zijn journalisten en 
andere auteurs op afroep beschikbaar om door de redactie gewenste artikelen te vervaardigen. 
 
7. KDH bevat een gevarieerde inhoud,  gericht op informatievoorziening en meningsvorming, met 
nadruk op de volgende elementen: 

• ontwikkelingen op bet gebied van theologie en spiritualiteit; 

• ontwikkelingen in de samenleving die van belang zijn voor de christelijke gemeenschap en 
omgekeerd; 

• nieuws uit de wijkgemeenten, parochies en centrale organen; 

• ontwikkelingen op het gebied van de oecumene; 

• kerkelijke ontwikkelingen op het bovenplaatselijk vlak. 
 

8. De redactie is verantwoording verschuldigd aan het uitgeversberaad. Hiertoe beleggen (een 
delegatie van) redactie, uitgeversberaad en beheercommissie eenmaal per jaar een gezamenlijk 
overleg.  

 
9. Bij gerezen problemen vindt overleg plaats tussen redactie en uitgeversberaad. 
Bij uitblijven van overeenstemming volgt arbitrage door derden. Redactie en uitgeversberaad 
wijzen dan beide een bemiddelaar aan, die samen een oplossing zullen voorstellen. 

 
 
  


