Reglement FreeLancers Associatie Perskaart (FLA-Perskaart)
zoals laatstelijk vastgesteld door het bestuur van de FreeLancers
Associatie per in de bestuursvergadering d.d. 10 januari 2013 te
Amsterdam

De FreeLancers Associatie (FLA) is een onderafdeling van de Vereniging van Schrijvers
en Vertalers (VSenV) en is gevestigd in Amsterdam. De VSenV is de overkoepelende
rechtspersoon en is belast met de ledenadministratie en inning van de contributie van
FLA-leden.
WERKINGSTERREIN
Artikel 1.
Dit reglement van de FreeLancers Associatie, hierna te noemen 'het Reglement',
regelt de wijze van verstrekking van de FLA-perskaart alsmede de voorwaarden voor
verstrekking, de voorwaarden gesteld aan gebruik en de sancties bij misbruik.

DEFINITIES
Artikel 2.
In dit Reglement wordt verstaan onder:
a. de FLA: de FreeLancers Associatie, gevestigd te Amsterdam, afdeling van de
rechtspersoon de Vereniging van Schrijvers en Vertalers, eveneens gevestigd te
Amsterdam, verantwoordelijk voor de uitgifte van een FLA-perskaart aan FLA-leden;
b. het Bestuur: het bestuur van de sub a bedoelde afdeling van de Vereniging van
Schrijvers en Vertalers;
c. de Aanvrager: zijnde een lid van de FLA/ Vereniging van Schrijvers en Vertalers,
tevens zijnde een natuurlijk persoon, die bij het Bestuur een aanvraag indient om een
perskaart te verkrijgen.
d. de Procedure: alles wat volgt op het verzoek van de Aanvrager aan het Bestuur om
een perskaart te verstrekken, tot aan de inwilliging van dit verzoek: zoals beoordeling
aanvraag, toetsing lid-status aanvrager, controle contributie verplichtingen, betaling
verplichte eigen bijdrage productiekosten perskaart, uitgifte.
DE PROCEDURE
Artikel 3.
3.1. Aanvragen voor een perskaart kunnen bij de FLA worden ingediend uitsluitend door
leden van de FLA/ VSenV. Toelating als lid van de FLA/ VSenV geschiedt volgens de
Statuten van de VSenV, laatstelijk gewijzigd in juni 2007.
3.2. Leden dienen op het moment van aanvraag minstens een jaar lid te zijn van de FLA
en aan hun contributieverplichtingen jegens de vereniging ten volle te hebben voldaan.
3.3. Aanvragen dienen schriftelijk te worden ingediend met een toelichting waaruit de
motieven om een perskaart te willen bezitten voldoende blijken.
3.4. Een Aanvrager dient de Nederlandse nationaliteit te hebben en/of zijn domicilie in
Nederland te hebben.

3.5. Een aanvrager dient een eigenbijdrage te betalen aan de productiekosten van de
perskaart. In het eerste jaar van uitgifte is de hoogte van de eigen bijdrage vastgesteld op
10 euro.
3.6. Een aanvraag dient vergezeld te gaan van een digitale pasfoto van de aanvrager. De
pasfoto voldoet aan de daaraan gestelde technische vereisten (als de juiste resolutie en
het juiste formaat).
3.7. Aanvragen voor de FLA perskaart kunnen alleen door het Bestuur in behandeling
worden genomen als aan alle bovengenoemde voorwaarden onder 3.1. t/m 3.6. is
voldaan.
Artikel 4.
4.1. Het Bestuur beoordeelt de schriftelijk voorgelegde aanvragen alvorens een besluit te
nemen tot het al dan niet verstrekken van de perskaart.
4.2. Tegen besluiten van het Bestuur is geen beroep mogelijk. Afgewezen Aanvragers
kunnen echter op grond van schriftelijk voorgelegde nieuwe argumenten het Bestuur om
herziening van een eerder genomen afwijzend besluit vragen.
VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE PERSKAART
Artikel 5.
5.1. De perskaart dient uitsluitend gebruikt te worden voor de uitoefening van het vak als
freelance auteur.
5.2. De perskaart is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik.
5.3. Verlies of diefstal van de perskaart dient per omgaande te worden gemeld aan het
bureau van de FLA.
5.4. Aanvragers van de perskaart gaan akkoord met vermelding van naam en
lidmaatschapsnummer van de FLA in het openbaar toegankelijke register van
kaarthouders.
SANCTIES BIJ MISBRUIK
Artikel 6.
6.1. Bij signalen van misbruik van de perskaart behoudt het bestuur van de FLA zich het
recht voor de kaart in te trekken.
6.2. Bij ernstig misbruik kan het bestuur van de FLA het lidmaatschap van de houder
intrekken.
6.3. Het bestuur van de FLA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebruik of
misbruik van de kaart.

DATUM INGANG
Dit Reglement is van toepassing vanaf het moment dat aanvragers zich kunnen melden
voor de verstrekking van een perskaart. Dit Reglement wordt aan alle Aanvragers
toegezonden. Het aanvaarden van de FLA-perskaart door de Aanvrager houdt
automatisch een akkoord verklaring met dit Reglement in en alle rechtsgevolgen die dat
met zich meebrengt.
Amsterdam, 10 januari 2013

