
Functieomschrijving	  Eindredacteur	  genealogisch	  en	  heraldisch	  tijdschrift	  ‘De	  Nederlandsche	  Leeuw’	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
In	  het	  kort;	  wie	  wij	  zoeken	  
Het	  Koninklijk	  Nederlandsch	  Genootschap	  voor	  Geslacht-‐	  en	  Wapenkunde	  (KNGGW)	  is	  per	  direct	  op	  zoek	  naar	  een	  ervaren	  
en	  betrokken	  Eindredacteur	  voor	  het	  eigen	  tijdschrift	  De	  Nederlandsche	  Leeuw.	  Iemand	  die	  op	  vrijwillige	  basis	  de	  
continuïteit	  kan	  waarborgen	  van	  hét	  toonaangevende	  Nederlandse	  tijdschrift	  op	  het	  gebied	  van	  de	  genealogie	  en	  heraldiek,	  
dat	  al	  135	  jaar	  onmisbaar	  is	  voor	  iedereen	  die	  zich	  serieus	  bezighoudt	  met	  (familie)geschiedenis.	  
	  
Over	  De	  Nederlandsche	  Leeuw	  (‘De	  Leeuw’)	  
Het	  genealogisch	  en	  heraldisch	  tijdschrift	  De	  Nederlandsche	  Leeuw	  is	  het	  orgaan	  van	  het	  KNGGW	  en	  bestaat	  al	  sinds	  de	  
oprichting	  in	  1883.	  Het	  is	  een	  onmisbare	  bron	  voor	  ieder	  die	  zich	  op	  een	  wetenschappelijke	  manier	  met	  familiegeschiedenis	  
bezighoudt,	  Het	  en	  bevat	  een	  schat	  aan	  gegevens	  voor	  historici	  en	  kunsthistorici.	  ‘De	  Leeuw’	  publiceert	  op	  basis	  van	  
diepgaand	  en	  gedegen	  onderzoek.	  De	  feiten	  en	  persoonsgegevens	  worden	  in	  een	  breed	  historisch	  perspectief	  geplaatst.	  
Ook	  is	  er	  veel	  aandacht	  voor	  sociaaleconomische,	  demografische	  en	  geografische	  aspecten,	  alsmede	  voor	  
portreticonografie.	  Het	  blad	  verschijnt	  vier	  keer	  per	  jaar,	  en	  de	  redactie	  bestaat	  uit	  4-‐5	  redacteuren	  die	  zich	  enkele	  uren	  per	  
week	  inzetten	  op	  vrijwillige	  basis.	  
	  
(i)	  Redactionele	  werkzaamheden	  van	  de	  Eindredacteur	  

- Het	  redigeren	  en	  persklaar	  maken	  van	  de	  ingezonden	  kopij,	  in	  overleg	  met	  de	  auteurs.	  
- Ervoor	  zorgen	  dat	  deadlines	  voor	  publicatie	  en	  verspreiding	  gehaald	  worden.	  
- De	  eindverantwoordelijkheid	  voor	  het	  plaatsen	  van	  artikelen	  en	  de	  vormgeving.	  
- De	  verantwoordelijkheid	  t.a.v.	  de	  nadere	  detaillering	  en	  uitvoering	  van	  het	  redactionele	  beleid	  maar	  wordt	  hierin	  

aangestuurd	  door	  een	  aangewezen	  bestuurslid	  vanuit	  het	  KNGGW.	  
- Nauwe	  samenwerking	  met	  de	  Voorzitter	  van	  de	  Redactiecommissie,	  die	  tot	  taak	  heeft	  de	  redactie	  te	  leiden	  en	  de	  

werkzaamheden	  te	  coördineren.	  
	  
(ii)	  In	  overleg	  met	  redactie,	  bestuur(slid)	  KNGGW	  en	  externe	  partijen	  

- Het	  aansturen	  van	  de	  overige	  redactieleden.	  
- Het	  verzorgen	  van	  het	  financieel	  beheer	  en	  beleid,	  binnen	  de	  kaders	  van	  de	  jaarlijkse	  door	  het	  bestuur	  opgestelde	  

begroting	  voor	  “De	  Leeuw”.	  
- De	  gedeelde	  verantwoordelijkheid	  voor	  het	  realiseren	  van	  de	  begroting	  (qua	  uitgaven)	  en	  de	  bevoegdheid	  tot	  het	  

doen	  van	  uitgaven	  (die	  in	  overeenstemming	  zijn	  met	  de	  begroting).	  
- Het	  voeren	  van	  geregeld	  overleg	  met	  uitgever/drukker.	  
- Het	  vertegenwoordigen	  van	  “De	  Leeuw”	  (i.o.m.	  het	  bestuur)	  richting	  externe	  en	  aanverwante	  organisaties.	  

	  
De	  ambitie	  van	  het	  KNGGW	  richting	  de	  toekomst:	  

- Het	  tijdschrift	  inhoudelijk	  rijker	  maken	  door	  frisse	  en	  nieuwe	  rubrieken	  toe	  te	  voegen	  die	  de	  ‘De	  Leeuw’	  
aantrekkelijker	  zullen	  maken	  voor	  een	  breder	  publiek.	  

- Het	  vergroten	  van	  de	  efficiëntie	  door	  onder	  meer	  een	  effectieve	  aansturing	  en	  begeleiding	  van	  de	  auteurs	  en	  de	  
wijze	  waarop	  deze	  kopij	  en	  bronnen	  aanleveren.	  

- Het	  opzetten	  van	  een	  samenwerking	  met	  internationale	  zusterorganisaties	  t.b.v.	  het	  uitwisselen	  van	  artikelen.	  
- De	  mogelijkheid	  onderzoeken	  van	  het	  toelaten	  van	  adverteerders.	  
- Het	  aantal	  te	  verschijnen	  publicaties	  verhogen	  naar	  vijf	  /	  zes	  stuks	  vanaf	  2019.	  

	  
Profiel	  

- Aantoonbare	  belangstelling	  en	  ervaring	  op	  het	  gebied	  van	  genealogie	  en	  heraldiek.	  
- Aantoonbare	  redactionele	  ervaring	  (inhoud,	  vormgeving,	  en	  het	  aansturen	  van	  overige	  redactieleden).	  

	  
Tijdsspanne	  en	  beloning	  

- Afhankelijk	  van	  de	  inzet	  van	  de	  overige	  redactieleden,	  leert	  de	  ervaring	  dat	  de	  Eindredacteur	  ±	  zes	  uur	  (één	  
werkdag)	  per	  week	  kwijt	  is	  met	  de	  redactionele	  werkzaamheden	  voor	  ‘De	  Leeuw’.	  

- De	  beloning	  is	  in	  de	  vorm	  van	  een	  vaste	  (onkosten)vergoeding	  van	  €	  1.500,-‐	  per	  jaar.	  	  
- Deze	  functie	  op	  vrijwillige	  basis	  is	  bij	  uitstek	  geschikt	  voor	  iemand	  met	  veel	  vrije	  tijd.	  	  

	  
Heeft	  u	  belangstelling?	  
Dan	  nodigen	  wij	  u	  van	  harte	  uit	  contact	  op	  te	  nemen	  met	  de	  voorzitter	  van	  de	  redactiecommissie	  drs.	  Reinier	  Hilhorst.	  Dit	  
kan	  telefonisch	  via	  035-‐5310461	  of	  door	  een	  e-‐mail	  te	  sturen	  naar	  redactie@knggw.nl.	  
Koninklijk	  Nederlandsch	  Genootschap	  voor	  Geslacht-‐	  en	  Wapenkunde	  
Postbus	  85630	  
2508	  CH	  's-‐Gravenhage	  
www.knggw.nl	  


