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Geachte griffier,

Bij e-mail van 21 februari 2018 heeft Stichting RTV Stichtse Vecht bij het Commissariaat voor 
de Media (hierna: het Commissariaat) een aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media- 
instelling voor de gemeente Stichtse Vecht ingediend. Alvorens het Commissariaat een 
beslissing neemt over deze aanvraag, dient de gemeenteraad op grond van artikel 2.61, derde 
lid, van de Mediawet 2008 het Commissariaat te adviseren over de vraag of de media- 
instelling voldoet aan de eisen die deze wet stelt.

Regelgeving
Paragraaf 2.3.1a. van de Mediawet 2008 bevat onder meer regels en voorschriften met 
betrekking tot de aanwijzing van lokale publieke media-instellingen. De Mediawet 2008 en 
nadere regelgeving van het Commissariaat kunt u vinden op onze website (www.cvdm.nl).

Aanwijzing geschiedt nadat de gemeenteraad heeft geadviseerd over de vraag of de instelling 
aan de eisen, bedoeld in het tweede lid van artikel 2.61 van de Mediawet 2008 voldoet. Artikel 
2.61, tweede lid, van de Mediawet 2008 formuleert de navolgende eisen:

Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking instellingen die:
a. rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn;
b. zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op regionaal 

respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen 
van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die 
in een provincie, een gemeente of een deel van de provincie waarop de instelling zich 
richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke 
taak te vervullen; en

c. volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en 
dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente 
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

Wat verwacht het Commissariaat in het advies van de gemeenteraad?
De raad van uw gemeente dient het Commissariaat een gemotiveerd advies uit te brengen 
over de aanvraag. Het Commissariaat neemt pas een besluit nadat de gemeenteraad heeft 
geadviseerd over de vraag of de aanvrager voldoet aan de eisen die de Mediawet 2008 stelt.
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Dit betekent dat de gemeenteraad in zijn advies de volgende vragen met een duidelijk ja of 
nee moet beantwoorden;

• Is de aanvrager een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige 
rechtsbevoegdheid? Met andere woorden; is het een stichting of een vereniging?

• Stelt de aanvrager zich ten doel op regionaal niveau de publieke mediaopdracht uit te 
voeren door media-aanbod te verzorgen dat is gericht op de bevrediging van 
maatschappelijke behoeften die in de gemeente leven?

• Heeft de aanvrager volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het media- 
aanbod bepaalt?

• Is dit programmabeleidbepalende orgaan (hierna; pbo) representatief samengesteld?

Ontbrekende stukken/wijzigingen
Indien er zich wijzigingen voordoen die van invloed zijn op de aanwijzingsprocedure of op de 
advisering door uw raad, dan stellen wij u daarvan op de hoogte.

Voor de goede orde merken wij op dat uw gemeente zelf dient te beoordelen in hoeverre de 
door de aanvrager ingestuurde stukken, die u bijgaand aantreft, toereikend zijn voor het 
kunnen geven van een gemotiveerd advies door de gemeenteraad. Desgewenst dient uw 
gemeente aanvullende informatie in te winnen bij de aanvrager.

Termijn voor het advies
Artikel 6, tweede lid, van de Mediaregeling 2008, bepaalt dat de gemeenteraad binnen 
achttien weken, dat wil zeggen vóór 12 Juli 2018, advies uitbrengt. Het Commissariaat kan 
periodiek contact opnemen met de gemeente om te overleggen over de voortgang van het 
advies. Mocht de gestelde termijn problemen opleveren neemt u dan contact met het 
Commissariaat op.

Welke stukken moet de gemeente toesturen?
Behalve het advies over de aanwijzing (getekend besluit) ontvangt het Commissariaat in ieder 
geval het raadsvoorstel en de notulen van de raadsvergadering. Als er geen notulen van de 
raadsvergadering zijn gemaakt, dan wil het Commissariaat graag weten waar de 
raadsvergadering te beluisteren ofte bekijken valt. Mocht de gemeente nog aanvullende 
informatie van Stichting RTV Stichtse Vecht hebben ontvangen dan verzoeken wij u hiervan 
een afschrift mee te sturen met het advies.

Ontvangstbevestiging sturen
Wij verzoeken u binnen twee weken de ontvangst van deze brief, bij voorkeur via e-mail, te 
bevestigen en daarbij tevens te vermelden wie de behandelend ambtenaar binnen uw 
gemeente is en wat de contactgegevens van deze ambtenaar zijn. Wij stellen het op prijs als u 
bij uw reactie het bovengenoemde kenmerk vermeldt.

Contactpersoon Commissariaat
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van dit dossier 
binnen het Commissariaat, mevrouw Zeijka de Oude. Zij is op werkdagen (behalve woensdag) 
tussen 11;00 en 12;00 uur telefonisch bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer of via e- 
mail z.deoude@cvdm.nl.
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Een afschrift van deze brief gaat naar het bestuur van Stichting RTV Stichtse Vecht. 

Hoogachtend,
COMMiSSARiAAT VOOR DE MEDiA,

Michiè| Lügt
waarnémend afdeiingsmanager Onderzoek & Toegang
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OPRICHTING STICHTING
104572/AR

Heden, twee februari tweeduizend elf, verschijnen voor mij, mr. Willy Antoinette-------
Ressel, notaris te Maarssen (gemeente Stichtse Vecht):--------------------------------------
a. de heer mr. Ronaldus Vincentius Cornelius Franciscus Dingemans. geboren te - 

Haarlem op acht september negentienhonderd vierenvijftig, legitimatie: rijbewijs -
met nummer 4811897608, uitgegeven te Maarssen op vierentwintig maart--------
tweeduizend tien, wonende te 3601 CP Maarssen, Vechtensteinlaan 121, --------
gehuwd;------------

b. de heer George van Eiil, geboren te Amsterdam op twee november----------------
negentienhonderd zesenvijftig, legitimatie: rijbewijs met nummer 4894749202, — 
uitgegeven te Maarssen op drie april tweeduizend acht, wonende te 3602 ZW —
Maarssen, Ranstplein 4, gehuwd;--------------------------------------------------------------

c. de heer Henri Anton Petrus Verleun, geboren te Jutphaas op negen juni----------
negentienhonderd vierenveertig, legitimatie: rijbewijs met nummer 4190171703, -
uitgegeven te Breukelen op drie juni tweeduizend tien, wonende te 3628 CJ------
Kockengen, Roerdomp 64, gehuwd;----------------------------------------------------------

welke comparanten verklaren bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de
volgende statuten vast te stellen:--------------------------------------------------------------------
NAAM------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 1-------------------------------------------------------------------
De stichting draagt de naam: Stichting RTV Stichtse Vecht.
ZETEL---------------------------------------------------------------------
artikel 2-------------------------------------------------------------------
Zij heeft haar zetel te: Stichtse Vecht.-
DOEL-----------------------------------------
artikei 3--------------------------------------
De stichting heeft tot doel:
1.

2.

Het verzorgen van medla-aanbod bestemd voor de gemeente Stichtse Vecht,
hierna te noemen de gemeente;------------------------------------------------------------
Het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het--------
verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van

3.

4.

maatschappelijke behoeften die in de gemeente waarop de instelling zich richt 
leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een —
publieke taak te vervullen;------------------------------------------------------------------ -
De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het — 
bijzonder betrekking heeft op de gemeente;
Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te — 
verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor 
de verwezenlijking van het doel van de stichting bevorderlijk zijn.------------------

BEGUNSTIGERS------------------------------------------------------------------------------------
artikel 4-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de stichting financieel te

2.
steunen met een door het bestuur vast te stellen minimum bijdrage. 
Het bestuur beslist omtrent de toelating van begunstigers.



3. De rechten en plichten van een begunstiger kunnen te alle tijde wederzijds door -
opzegging worden beëindigd.------------------------------------------------------------------

4. De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van de bijdrage, die door het------
bestuur is vastgesteld. -------------------------------------- ----------------- ------------------
Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende--------
bijdrage betalen.----------------------------------------------------------------------------------

5. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun --
bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd. -------------------------------

GELDMIDDELEN---------------------------------------------------------------------------------------
artikel 5---------------------------------------------------------------------------------------- ----------
1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit de bijdragen van de begunstigers, -

uit de eventuele uitgifte van een programmablad, uit eventuele verkrijging-------
ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele overir
geoorloofde baten.--------------------------------------------------------------------------------

2. De stichting is niet dienstbaar aan het maken van winst door derden.---------------
BESTUUR-----------------------------------------------------------------------------------------------
artikel 6-------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen en wordt voor de eerste maal bij

deze akte benoemd. Het aantal leden wordt door het bestuur vastgesteld.
2. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd.----------
3. Bij huishoudelijk reglement worden nadere regelen aangaande de------------------

bestuurssamenstelling gegeven. --------------------------------------------------------------
4. De bestuurders worden door het bestuur benoemd uit een of meer voordrachten, 

behoudens het bepaalde in lid 5. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn -
bevoegd zowel het bestuur, leden van het bestuur als het------------------------------
programmabeleidbepalend orgaan.-----------------------------------------------------------

5. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met --- 
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van het —
bestuur, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de-------
bestuursleden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. --------------------------------

6. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit het bestuur overeenkomstig het —
voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, - 
dan is het bestuur vrij in de keus. -------------------------------------------------------------

7. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die --
voordrachten.---------------------------------------------------------------------------------------

8. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de --------- ---
overblijvende bestuursleden (of zal het enig overblijvende bestuurslid) zo spoedig 
mogelijk na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming - 
van een (of meer) opvolgers(s). ---------------------------------------------------------------

9. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken,
dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende — 
bestuurslid niettemin een wettig bestuur.----------------------------------------------------

10. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij -
hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten.----------------

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP-------------------------------------------------------------
artikel 7-----------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt;---------------------------------------------------

a. ontslag op grond van artikel 298 boek 2 van het Burgerlijk wetboek; "•



2.

3.

b. door bedanken.
Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het
bestuur op te maken rooster van aftreding.-------------------------------------------------
De aftredende is terstond herbenoembaar voor ten hoogste éénmaal de-----------
maximale benoemingstermijn.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESLUITVORMING IN HET BESTUUR----------
artikel 8---------------------------------------------------------------------------------------------------
1. leder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.----------------
2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter 

dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en --
onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het-------
verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in 
dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het - 
verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met in --- 
achtneming van de vereiste formaliteiten.

3.

4.

5.

De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 2 bepaalde-----
door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag ter oproeping en die --
ter vergadering niet meegerekend, door middel van aangetekende------------------
oproepingsbrieven, ---------------------------------- --------------------------------------------
De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip der vergadering, de - 
te behandelen onderwerpen.

6.

7.

8.

9.

Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig - 
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende -
onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten-------
gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in --
acht genomen.-------------------------------------------------------------------------------------
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens — 
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.-----
Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de —
secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe---------
verzocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de —
vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.--------------------------
Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de —
meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of--------------
vertegenwoordigd is.------------------------------------------------------------------------------
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten----------
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de --
voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij------
slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.---------------------
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden 
in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch of per telex hun mening te -
uiten.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen--------
antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening 
door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

10. leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.



Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle -- 
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte 
stemmen.-----------------------------------------------------------------------------------------

11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een -
schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de-----
stemming verlangt.--------------------------------------------------------------------------------
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.-----------------

12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.---------------------
13. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de —

voorzitter.-------------------------------------------------------------------------------------------
BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING-----------------------------------------------
artikel 9-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.-----------------------------
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van 

zijn taak te doen uitvoeren door andere organen van de stichting.
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,---------

vervreemden of bezwaren van registergoederen.-----------------------------------------
4. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de-------

stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een-----
derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde — 
verbindt. --------------------------------------------------------------------------------------------

5. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:-------------------------------
a. hetzij door het bestuur;---------------------------------------------------------------------
b. hetzij door de voorzitter;-------------------------------------------------------------------
c. hetzij door twee andere bestuursleden.------------------------------------------------

PROGRAMMABELEIDBEPALEND ORGAAN-------------------------------------------------
artikel 10------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De stichting kent een programmabeleidbepalend orgaan. Deze heeft tot taak; —

a. het bepalen van het beleid voor het media-aanbod;--------------------------------
b.

d.

toetsing van de in het programmabeleid verwoorde uitgangspunten; 
het geven van adviezen, gevraagd en ongevraagd, aan algemene - 
vergadering en bestuur;

2.

3.

het opstellen van een jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en------
gerealiseerde programmabeleid.--------------------------------------------------------

Het programmabeleidbepalende orgaan wordt voor de eerste maal bij deze akte -
benoemd.------------------------------------------------------------------------------------------
Het aantal leden wordt door het programmabeleidbepalende orgaan, met in------
achtneming van lid 3 vastgesteld.

4.

Het programmabeleidbepalende orgaan dient zodanig te zijn samengesteld, dat - 
het representatief is voor de in de gemeente voorkomende maatschappelijke, — 
culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. In het bestuur is minstens een
vertegenwoordiger uit de stroming “etnische en culturele-------------------------------
minderheden”opgenomen. Minimaal 5 leden vertegenwoordigen een stroming. — 
Bij huishoudelijk reglement worden nadere regelen aangaande de samenstelling -
van het programmabeleidbepalende orgaan gegeven.----------------------------------
Het programmabeleidbepalende orgaan wijst uit haar midden een voorzitter en -- 
secretaris aan. Zij kan voor elk hunner een vervanger aanwijzen.--------------------



Lit
5. De vergaderingen van het programmabeleidbepalende orgaan worden —

bijgewoond door een vertegenwoordiger van het bestuur. Deze heeft een 
adviserende stem.----------------------------------------------------------------------

6. De leden van het programmabeleidbepalende orgaan worden door het

7.

8.

9.

10. 
11.

programmabeleidbepalende orgaan benoemd uit een of meer voordrachten, 
behoudens het bepaalde in lid 7.
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur, leden - 
van het programmabeleidbepalend orgaan als bij huishoudelijk reglement aan te -
wijzen organisaties of groepen van organisaties. -----------------------------------------
Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met — 
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van het —
programmabeleidbepalend orgaan, genomen in een vergadering waarin-----------
tenminste twee/derde van de leden van het programmabeleidbepalende orgaan -
tegenwoordig is. -----------------------------------------------------------------------------------
Is geen voordracht opgemaakt, of besluit het programmabeleidbepalende orgaan 
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend
karakter te ontnemen, dan is het programmabeleidbepalend orgaan vrij in de —

Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die -
voordrachten.---------------------------------------------------------------------------------------
Voordrachten en benoemingen geschieden onverminderd het bepaalde in lid 3. - 
Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het programmabeleidbepalende 
orgaan, zullen de overblijvende leden (of zal het enig overblijvende lid) binnen —
zes maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de --------
benoeming van een (of meer) opvolgers(s).------------------------------------------------

12. Mocht(en) in het programmabeleidbepalende orgaan om welke reden dan ook -- 
één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende leden, of vormt het --- 
enige overblijvende lid niettemin een wettig programmabeleidbepalende orgaan. -

13. Teneinde er zorg voor te kunnen dragen dat het programmabeleid bepalend -----
orgaan erop toeziet dat het door hem vastgestede programmabeleid ook wordt — 
uitgevoerd dient dit orgaan tenminste drie keer per jaar bijeen te komen. Ten — 
behoeve van de jaarlijkse rapportage dienen van deze vergaderingen notulen te - 
worden gemaakt en aan het Commissariaat ter beschikking te worden gesteld.—

EINDE LIDMAATSCHAP PROGRAMMABELEIDBEPALEND ORGAAN---------------
artikel 11-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het lidmaatschap van het programmabeleidbepalende orgaan eindigt:----------------

a. indien het lid van het programmabeleidbepalend orgaan heeft opgehouden -
vertegenwoordiger te zijn van een stroming;------------------------------------------

b. door bedanken.------------------------------------------------------------------------------
2. Elk lid van het programmabeleidbepalende orgaan treedt uiterlijk vijfjaar na zijn --

benoeming af, volgens een door het programmabeleidbepalende orgaan te ------
maken rooster van aftreding.-------------------------------------------------------------------

3. De aftredende is terstond herbenoembaar voor ten hoogste éénmaal de-----------
maximale benoemingstermijn.-----------------------------------------------------------------

PROGRAMMASTAF - HOOFDREDACTEUR---------------------------------------------------
artikel 12-----------------------------------------------------------------------------------------



1.

2.

De stichting kent een progrannmastaf, bestaande uit een door het bestuur te -----
bepalen aantal medewerkers onder wie een hoofdredacteur, belast met de leiding
van de programmastaf.--------------------------------------------------------------------------
Een programmastatuut, taakomschrijving van de programmastaf en nadere ------
regelen terzake van de verhouding tussen hoofdredacteur, programmastaf en — 
andere organen van de stichting worden vastgelegd door het
programmabeleidbepalend orgaan, nadat deze de daarbij belanghebbenden-----
daarover geraadpleegd heeft.------------------------------------------------------------------
Het door het programmabeleidbepalende orgaan vastgelegde programmastatuut 
behoeft instemming van hoofdredacteur en programmastaf.

3.

De hoofdredacteur wordt door het programmabeleidbepalende orgaan-------------
aangesteld. -------------------------------------------------------------------------------------
De hoofdredacteur kan uitsluitend op voordracht van het bestuur door het------
programmabeleidbepalende orgaan worden ontslagen; zodanig besluit dient-----
tevoren eveneens aan overleg met de programmastaf te worden ondenworpen, --
indien het ontslag op journalistieke gronden wordt verleend. --------------------------
Het bestuur kan de hoofdredacteur in de uitoefening van zijn functie voor---------
onbepaalde tijd schorsen.

4.

De schorsing vervalt indien niet binnen een maand na het schorsingsbesluit het in
het tweede lid van dit artikel bedoelde overleg een aanvang heeft genomen. -----
De overige leden van de programmastaf worden op voorstel van de ----------------
hoofdredacteur en/of overige leden van de programmastaf benoemd door het — 
bestuur, volgens door het programmabeleidbepalend orgaan nader vast te stellen
regelen.---------------------------------------------------------------------------------------------
Ontslag wordt hen verleend door het bestuur na overleg met de hoofdredacteur, -
programmastaf en het programmabeleidbepalende orgaan. ---------------------------
Wil het ontslag op journalistieke gronden verleend kunnen worden, dan behoeft -- 
het de voorafgaande instemming van de hoofdredacteur en de programmastaf. --

5. Voor de inhoud van alle uitzendingen en voor alle werkzaamheden is de----------
hoofdredacteur verantwoordelijk en jegens het programmabeleidbepalende — •
orgaan verantwoording verschuldigd,---------------------------------------------------- •

COMMISSIES EN WERKGROEPEN--------------------------------------------------------------
artikel 13------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur kan commissies en werkgroepen instellen.---------------------------------
2. Bij reglement worden taak en werkwijze van commissies en werkgroepen---------

vastgelegd.
JAARVERSLAG - RAPPORTAGE PROGRAMMABELEIDBEPALEND ORGAAN —
REKENING EN VERANTWOORDING------------------------------------------------------------
artikel 14------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het stichtingsjaar tevens boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig —

december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanig -----

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend.

3. Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het stichtingsjaar zijn
jaarverslag op en de penningmeester doet, onder overlegging van een balans en 
een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het
afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. De jaarrekening wordt opgesteld conform --
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4.

5.
6.

7.

de eisen die het Commissariaat voor de Media stelt en die zijn opgenomen in het
Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen. --------
Het programmabeleidbepalende orgaan stelt binnen zes maanden na afloop van 
het stichtingsjaar jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en gerealiseerde
programmabeleid, zoals vernoemd in artikel 10, lid 1 onder d, vast.-----------------
De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. -----------------------------------
Na vaststelling kan door een ieder kennis worden genomen van het jaarverslag, - 
de rapportage van het programmabeleidbepalende orgaan en de jaarstukken. —
Het bestuur is verplicht bescheiden bedoeld in lid 3 en 4 tien jaar lang te----------
bewaren.--------------------------

STATUTENWIJZIGING-----------------------------------------------------------------------------
artikel 15 -----------------------------------------------------------------------------------------------
1. In de statuten van de stichting kan geen verandering worden gebracht dan door

2.

een besluit van het bestuur, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat 
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

3.

4.

Zij die de oproeping tot een vergadering van het bestuur ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor -- 
de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging - 
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats ter inzage leggen tot -- 
na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt - 
een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden van het bestuur toegezonden. —
Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de--------------
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de --
bestuursleden tegenwoordig is.----------------------------------------------------------------
Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken------
daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het — 
voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het
aantal tegenwoordige bestuursleden, kan worden besloten, mits met een---------
meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.-------------
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte - 
is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. --

ONTBINDING--------------------------------------------------------------------------------------------
artikel 16-------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De stichting kan worden ontbonden door een besluit van het bestuur. Het---------

2.

bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van 
overeenkomstige toestemming.
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed aan een
kwalificerende goeddoelinstelling, danwel op enige andere wijze die het-------
algemeen belang dient.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
artikel 17 --------------------
1. Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast ■
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen

dwingend recht bevat, noch met de statuten.
SLOTBEPALING--------------------------------------------------------------------------
artikel 18------------------------------------------------------------------------------------
1. In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.



2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare - 
communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.-

3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december -
tweeduizend elf.----------------------------------------------------------------------

Slotverklaring-------------------------------------------------------------------------------
Ten slotte verklaren de comparanten dat bij deze oprichting:--------------------
a. het bestuur bestaat uit drie bestuurders:
b. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie: - 

de heer George van Eijl, voornoemd, voorzitter;
de heer Henri Anton Petrus Verleun, voornoemd, secretaris;--------------------
de heer Ronaldus Vincentius Cornelius Franciscus Dingemans, voornoemd, -
penningmeester.------------------------------------------------------------------------

WAARVAN AKTE is verleden te Maarssen op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.---------------------------------------------------------------------------------------------------
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen 
opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing - 
van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte 
te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de
akte voortvloeien.----------------------------------------------------------------------------------------
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de - 
comparanten en vervolgens door mij, notaris.----------------------------------------------------

(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

$ rE
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HUISREGELS (versie 4)

l.STUDIO

Tg.egang

De volgende personen hebben toegang tot de studio

• de vaste nnedewerk(st)ers en medewerk(st)ers in een proefperiode

• de bestuursleden, hoofd/eindredacteuren, afdelingshoofden

• de leden van het PBO

• gasten voor zover zij een direct bijdrage leveren aan een programma.

Het is niet toegestaan gasten, zonder toezicht, alleen in de studio te laten.

Van de medewerk(st)er wordt verwacht dat hij/zij, wanneer hij/zij als laatste studio verlaat 
de sluitlijst afwerkt. En de buitendeur afsluit.

Na gebruik van de ruimtes in het studiogebouw dienen ze in ordelijke staat te worden 
achtergelaten

Bij het verlaten van de studio dient de verlichting gedempt te zijn. De twee 
thermostaatkranen op de verwarming op (*) / 0 te zetten, inclusief het terugzetten van de 
verwarming naar 15 graden.

Een deel van de medewerkers heeft een sleutel. Zij tekenen hiervoor een sleutelbeheer 
formulier.

Overige medewerker dienen voor toegang tot de studio dus een sleutelbeheerder te 
contacten. Het is niet toegestaan kopieën van sleutels te maken of een sleutel aan 
onbevoegden uit te lenen. Onverhoopt verlies of diefstal van de sleutel dient direct te 
worden gemeld aan het bestuur.

Roken

Er mag niet gerookt worden in de studio (ARBO) en ook geen geest verruimende 
middelen zoals: drugs, wiet etc.

Roken buiten is toegestaan zolang er niet direct voor de voordeur gerookt wordt.

Drinken en etenswaar

Dranken en etenswaren moeten uitsluitend genuttigd worden in de daarvoor aangewezen 
plaatsen, d.w.z. in het keukentje, aan de tafel en aan de grote vergadertafel in studio 1.

Postadres: ;
Burg. Huydecoperhof 12, 3604 CC Maarssen

Bezoekadres:
Raadhuisstraat 48, Maarssen

KvK: 52009793
IBAN: NL47 RABO 0160 8600 32
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Met uitzonderingen van feestelijke/bijzondere gelegenheden e.d. mogen in de studio geen 
alcoholische dranken genuttigd worden Dit altijd in overleg met het bestuur.

In de onmiddellijke omgeving van de apparatuur (mengpaneel, audioapparatuur, 
videoapparatuur) mag niet gegeten of gedronken worden.

Van de medewerk(st)ers wordt verwacht dat zij eventueel afval etc. in de daarvoor 
bestemde kliko deponeren. Een ieder is verantwoordelijk voor het afwassen/opruimen van 
zijn/haar eigen vaat.

De studio dient altijd weer keurig achtergelaten te worden.

De tafels zijn schoon, kasten afgesloten, de afwas gedaan en de keuken opgeruimd.

Overige regels

We gaan altijd zuinig om met energie. Geen overbodige verlichting of verwarming aan.

Ook niet zonder overleg met het hoofd techniek straalkachels ergens inpluggen 
(overbelasting).

Vergaderen in de studio is mogelijk. Echter dient dit zoveel mogelijk te gebeuren op tijden 
wanneer er geen live uitzendingen worden gemaakt om overlast te voorkomen.

Streven is daarbij: niet meer dan 1 vergadering tegelijk.

Studio reserveringen altijd tevoren doen (b.v. voor opnemen, vergaderen)

Studio 1: TV Studio met mogelijkheid TV programma's en bijeenkomsten

Studio 2: Radio studio

Keuken ruimte: tbv koffie/thee etc.

Bij het constateren van gebreken aan het gebouw dient dit direct te worden gemeld aan 
het bestuur.

Bij eventuele calamiteiten (alarmering of anderszins) wordt in eerste instantie de 
voorzitter en hoofdredacteur gewaarschuwd; bij hun afwezigheid of onbereikbaarheid een 
ander lid van het bestuur. Degene die als eerste wordt gealarmeerd, start de coördinatie 
van eventuele acties.

Postadres:
Burg. Huydecoperhof 12, 3604 CC Maarssen

Bezoekadres:
Raadhuisstraat 48. Maarssen
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2. APPARATUUR

Gebruik

De apparatuur in de studio mag alleen worden bediend door medewerkers die hiertoe 
bevoegd zijn door middel van hun medewerker overeenkomst.

Van de medewerk(st)ers wordt verwacht dat ze met zorg en beleid met de apparatuur 
omgaan. Eventuele schades dienen onmiddellijk aan de afdeling techniek gemeld te 
worden.

Apparatuur die gebruikt wordt voor uitzendingen op locatie of voor opnamen buiten de 
studio dient tevoren te worden gereserveerd via de daarvoor aanwezige lijsten.

De apparatuur voor de locatie-uitzendingen of voor buitenopnamen mag niet langer 
buiten de studio zijn dan voor de directe uitzending of voor het maken van de opnamen 
nodig is.

Elke medewerker, die apparatuur buiten de studio gebruikt, is verplicht om alle defecten 
van welke aard dan ook aan de apparatuur direct te melden aan de afdeling techniek.

Reparaties aan apparatuur zijn alleen toegestaan aan technici die daartoe bevoegd zijn 
via een aantekening in hun medewerker overeenkomst.

Het gebruik van andere faciliteiten dient te worden gereserveerd via de daarvoor 
aanwezige lijsten.

Het gebruik van de telefoon in de studio is uitsluitend toegestaan ten behoeve van 
uitzendingen of andere activiteiten van RTV SV (dus niet voor privégebruik, noch 
uitgaand, noch inkomend).

De apparatuur mag niet voor privé doeleinden gebruikt worden.

Aan de instellingen van de diverse apparaten mag zonder toestemming van de 
Hoofdredacteur of betrokken eindredacteur of de afdeling techniek er niets gewijzigd 
worden.

Computers

De computers, die in de studio staan opgesteld zijn uitsluitend bedoeld als hulpmiddelen 
voor Radio, nieuwe media TV- en Kabelkrant programma's.

Dit houdt in:

internetgebruik is toegestaan aan alle medewerkers. Voor gebruik van informatie en wat 
betrekking heeft op iemand zijn programma (google, msn, Email)

Er mag op deze computers geen andere software gedownload en/of geïnstalleerd worden. 
Wanneer er behoefte is aan additionele software kan een verzoek ingediend worden bij de 
afdeling techniek.

Postadres:
Burg. Huydecoperhof 12,3604 CC Maarssen
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De ingestelde groepsmailadressen (Radiomakers, TV makers. Iedereen etc) mogen alleen 
gebruikt worden door aangewezen functionarissen binnen de omroep.

PROGRAMMA'S

Namen

De namen van Radio, Kabelkrant en TV-programma's zijn behoudens uitzonderingen 
eigendom van de Stichting RTV Stichtse Vecht. Wanneer de medewerk(st)er zijn/haar 
werkzaamheden bij de Stichting RTV SV definitief beëindigt, mag de programmanaam 
niet elders gebruikt worden, behoudens toestemming van het Bestuur. Of indien dit 
tevoren is afgesproken/vastgelegd met de betrokken eindredacteur.

Auteursrecht en uitzendrecht

Het auteursrecht van programma's, programmaonderdelen en niet uitgezonden 
materiaal, die met apparatuur van de Stichting RTV SV of in opdracht van de Stichting 
RTV SV vervaardigd zijn, berust bij de Stichting RTV SV. Tenzij dit tevoren anders is 
vastgelegd, (en b.v. een eigen programma formaat door een radiomaker is vastgelegd als 
het zijne)

Het auteursrecht van programma's of programmaonderdelen, die op eigen initiatief en 
met eigen apparatuur vervaardigen, berust bij de maker.

Het uitzendrecht van programma's en programmaonderdelen, die in opdracht van de 
Stichting RTV SV vervaardigd zijn, berust bij de Stichting RTV SV. Deze mogen zonder 
toestemming niet op andere zenders, internet of anderszins openbaar gemaakt worden.

Het is de medewerker van omroep RTV Stichtse Vecht niet toeoestaan om beeld, tekst of 
audio materiaal te gebruiken dat niet door medewerkers van de omroep is gemaakt. 
Uitgezonderd al het materiaal dat met goedkeuring van de maker voor het gebruik 
daarvan, en voorafgaand aan dat gebruik, op onze mediakanalen is aangeleverd. Dit 
geldt voor al onze programma's op zowel radio als televisie en/of in (nieuws)berichten via 
kabelkrant en website. Dit betreft ook deelgebruik, dus een gedeelte uit de foto, audio- 
bestand of video.

VRIlWILLIGERSOVEREENKOMST

Iedere vrijwilliger moet een vrijwilligersovereenkomst tekenen. Los van de commitment 
die daarvan uitgaat is het ook de registratie van de vrijwilliger en wordt hij daarmee 
opgenomen in de collectieve vrijwilligers verzekering van de Gemeente (Vrijwilligers 
centrale). In het contract staan 8 artikelen, waar de vrijwilliger voor tekent.

Als bijlage een invullijst om aan te geven welke overige taken iemand als vrijwilliger wil 
gaan oppakken.
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Burg. Huydecoperhof 12,3604 CC Maarssen
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NAAM RTV STICHTSE VECHT
Het is niet toegestaan, om zonder toestemming van het Bestuur de naam van de 
Stichting RTV Stichtse Vecht of van onderdelen van de Stichting RTV Stichtse Vecht zoals 
RTV SV, RTV SV TV, RTV SV Kabelkrant, etc. te vermelden op websites en bij commerciële 
activiteiten.

SANCTIES
Bij niet naleving van deze huisregels of indien er sprake is van misdraging of 
disfunctionering kan er besloten worden sancties op te leggen, te weten het geven van 
een waarschuwing, besluit tot schorsing of ontbinding van de vrijwilligersovereenkomst. 
Deze sancties kunnen worden opgelegd door: Het bestuur, en de drie afdelingshoofden 
(hoofd redacteur, hoofd commercie, hoofd interne bedrijfsvoering). In alle gevallen is het 
eerst zaak een functioneringsgesprek aan te gaan alvorens tot sancties over te gaan. 
Tenzij er sprake is van grove misdraging.

SLOTBEPALING
In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien beslist het Bestuur. 

Stichtse Vecht, vastgesteld 1 januari 2016

Namens het bestuur

E. Loman 

Voorzitter

Corinne van den Berg 

Penningmeester

-■T • ' '■"■■■/. '/TPostadres; Bezoekadres; iiwê, |<yK; 52009793
Burg, Huydecoperhof 12,3604 CC Maarssen Raadhuisstraat 48, Maarssen . li

IbAN; NL47 RABO 0160 8600 32



Prfsïeflfn^ aanwijzing lokale publieke media

Statutaire naam: •Stichting RTV Stichtse Vecht.

Station-call: RTV Stichtse Vecht.........

Correspondentieadres: Burg. Huydecoperhof 12.

3604 CC Maarssen.........

Studioadres: Raadhuisstraat 48............

3603 AW Maarssen.........

06-13063928....................Telefoonnummer:

Faxnummer:

E-malladres:

Internetadres:

on:

Telefoonnummer:

bestuur@rtvsv.nl.............................................................................

www.rtvsv.nl........................................................................................

E. Loman........................................................................................

06-13063928...................................................... (tijdens kantooruren)

Voor de gemeente(n): Stichtse Vecht.....................................................

Deze aanvraag gaat vergezeld van;

0 uittreksel inschrijving bij de Kamer van Koophandel 

Q samenstelling programmabeleidbepalend orgaan (bijlage B)

0 notarieel vastgestelde statuten 

D voorstel tot statutenwijziging 

0 redactiestatuut 

D huishoudelijk reglement 

D overeenkomst(en)

Datum: .21 februari 2018

Handtekening voorzitter:



overzicht van de eden van het
programmaoe
Voorzitter:

eiaDeDa end orgaan (pbo)

Adres: 

Tel, nr.

Jan van Liempdt.............

Klokjeslaan 39, Maarssen. 

0346562515.....................

Stroming Naam en adresgegevens Organisatie/instelling en 
adresgegevens

Maatschappelijke zorg en 
welzijn

Primia Jaipal
Spechtenkamp 319
3607 KT Maarssenbroek

Cultuur en kunst
Sandra Ammerlaan
Termeerweg 1
3603 AS Maarssen

Kerkgenootschappen en ge
nootschappen op geestelijke 
grondslag

Werknemers

Werkgevers

Onderwijs en educatie Willem Klap
Looydijk 5
3612 BC Tienhoven

Sport en recreatie Richard Oostveen
Gieltjesdorp 25
3628 EK Kockengen

Etnische en culturele 
minderheden



Stroming Naam en adresgegevens Organisatie/insteliing en 
adresgegevens

.eden oo oersoonliike titel:



https://www.kvk.nl/handelsregister/TST-BIN/RB.

Inzien uittreksel - Stichting RTV 

Stichtse Vecht (52009793)
Kamer van Koophandel, 21 februari 2018 -16:11

KvK-nummer
52009793

Bestuurders
Naam
Geboortedatum en 
-plaats
Datum in functie 
Titel
Bevoegdheid

Naam
Geboortedatum en 
-plaats
Datum in functie 
Titel
Bevoegdheid

Rechtspersoon
RSIN 850261296
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting RTV Stichtse Vecht
Statutaire zetel Stichtse Vecht
Bezoekadres Raadhuisstraat 48, 3603AW Maarssen
Postadres Burgemeester Huydecoperhof 12, 3604CC Maarssen
Telefoonnummer 0651936020
Internetadres www.rtvstichtsevecht.nl
E-mailadres info@rtvstichtsevecht.nl
Eerste inschrijving 
handelsregister

09-02-2011

Datum akte van 
oprichting

02-02-2011

Activiteiten SBI-code: 59112 - Productie van televisieprogramma's
Het verzorgen van een media-aanbod bestemd voor de 
gemeente Stichtse Vecht, het op lokaal niveau uitoefenen 
van de publieke mediaoopdracht door het verzorgen van 
een media-aanbod dat gericht is op de maatschappelijke 
behoeften van de gemeente Stichtse Vecht.

Loman, Eric 
09-03-1967, Maarssen

01-07-2015 (datum registratie: 03-07-2015) 
Voorzitter
Alleen/zelfstandig bevoegd

van den Berg, Ida Corinne 
08-08-1967, Rotterdam

01-07-2015 (datum registratie: 03-07-2015) 
Penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie 
statuten)

Gegevens zijn vervaardigd op 21-02-2018 om 16.11 uur.

1 of 1 2/21/18, 4:11 PM
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STATUTEN STICHTING RTV STICHTSE VECHT
NAAM 
artikel 1
De stichting draagt de naam; Stichting RTV Stichtse Vecht.
ZETEL 
artikel 2
Zij heeft haar zetel te: Stichtse Vecht
DOEL 
artikel 3
De stichting heeft tot doel:
1. Het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente Sb'chtse Vecht, hierna te 

noemen de gemeente;
2. Het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van 

media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de 
gemeente waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die 
nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen;

3. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het bijzonder 
betrekking heeft op de gemeente;

4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te verwezenlijken 
door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezenlijking van het 
doel van de stichting bevorderlijk zijn.

BEGUNSTIGERS 
artikel 4
1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de stichting financieel te steunen met 

een door het bestuur vast te stellen minimum bijdrage.
2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van begunstigers.
3. De rechten en plichten van een begunstiger kunnen te alle tijde wederzijds door opzegging 

worden beëindigd.
4. De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van de bijdrage, die door het bestuur is 

vastgesteld.
Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

5. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of 
krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

GELDMIDDELEN 
artikel 5
1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit de bijdragen van de begunstigers, uit de 

eventuele uitgifte van een programmablad, uit eventuele verkrijging ingevolge erfstellingen, 
legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele overige geoorloofde baten.

2. De stichting is niet dienstbaar aan het maken van winst door derden.
BESTUUR 
artikel 6
1. Het bestuur bestaat uit tenminste 3 personen en wordt voor de eerste maal bij deze akte 

benoemd. Het aantal leden wordt door het bestuur vastgesteld.
2. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd.



3. Bij huishoudelijk reglement worden nadere regelen aangaande de bestuurssamenstelling 
gegeven.

4. De bestuurders worden door het bestuur benoemd uit een of meer voordrachten, 
behoudens het bepaalde in lid 5. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd 
zowel het bestuur, leden van het bestuur als het programmabeleidbepalend orgaan.

5. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van het bestuur, genomen in een 
vergadering waarin tenminste twee/derde van de bestuursleden tegenwoordig of 
vertegenwoordigd is.

6. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit het bestuur overeenkomstig het voorgaande lid de 
opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is het bestuur vrij in de 
keus.

7. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die 
voordrachten.

8. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende 
bestuursleden (of zal het enig overblijvende bestuurslid) zo spoedig mogelijk na het ontstaan 
van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolgers(s).

9. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan 
vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid 
niettemin een wettig bestuur.

10. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel 
recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
artikel 7
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:

a. ontslag op grond van artikel 298 boek 2 van het Burgerlijk wetboek;
b. door bedanken.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op 
te maken rooster van aftreding.

3. De aftredende is terstond herbenoembaar voor ten hoogste éénmaal de maximale 
benoemingstermijn.

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESLUITVORMING IN HET BESTUUR
artikel 8
1. leder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.
2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit 

wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder 
nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de 
voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan 
worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een 
vergadering bijeen te roepen met in achtneming van de vereiste formaliteiten.

3. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 2 bepaalde - door de 
voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag ter oproeping en die ter vergadering niet 
meegerekend, door middel van aangetekende oproepingsbrieven.

4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip der vergadering, de te 
behandelen onderwerpen.

5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen 
geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met 
algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen 
en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid 
wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.



7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of 
door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe verzocht. De notulen worden 
vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris 
hebben gefungeerd.

8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid 
zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen 
op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering 
voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als 
gevolmachtigde optreden.

9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de 
gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch of per telex hun mening te uiten.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door 
de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de 
notulen wordt gevoegd.

10. leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle 
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke 
stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. 
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
13. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING 
artikel 9
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te 

doen uitvoeren door andere organen van de stichting.
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of 

bezwaren van registergoederen.
4. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als 

borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

5. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
a. hetzij door het bestuur;
b. hetzij door de voorzitter;
c. hetzij door twee andere bestuursleden.

PROGRAMMABELEIDBEPALEND ORGAAN 
artikel 10
1. De stichting kent een programmabeleidbepalend orgaan. Deze heeft tot taak:

a. het bepalen van het beleid voor het media-aanbod;
b. toetsing van de in het programmabeleid verwoorde uitgangspunten;
c. het geven van adviezen, gevraagd en ongevraagd, aan algemene vergadering en bestuur;
d. het opstellen van een jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en gerealiseerde 

programmabeleid.
2. Het programmabeleidbepalende orgaan wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. 

Het aantal leden wordt door het programmabeleidbepalende orgaan, met in achtneming van 
lid 3 vastgesteld.

3. Het programmabeleidbepalende orgaan dient zodanig te zijn samengesteld, dat het 
representatief is voor de in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, 
godsdienstige en geestelijke stromingen. In het bestuur is minstens een vertegenwoordiger



5.

6.

7.

8.

9.

uit de stroming "etnische en culturele minderheden” opgenomen. Minimaal 5 leden 
vertegenwoordigen een stroming.
Bij huishoudelijk reglement worden nadere regelen aangaande de samenstelling van het 
programmabeleidbepalende orgaan gegeven.
Het programmabeleidbepalende orgaan wijst uit haar midden een voorzitter en secretaris 
aan. Zij kan voor elk hunner een vervanger aanwijzen.
De vergaderingen van het programmabeleidbepalende orgaan worden bijgewoond door een 
vertegenwoordiger van het bestuur. Deze heeft een adviserende stem.
De leden van het programmabeleidbepalende orgaan worden door het 
programmabeleidbepalende orgaan benoemd uit een of meer voordrachten, behoudens het 
bepaalde in lid 7.
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur, leden van het 
programmabeleidbepalende orgaan als bij huishoudelijk reglement aan te wijzen organisaties 
of groepen van organisaties.
Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van het 
programmabeleidbepalende orgaan, genomen in een vergadering waarin tenminste 
twee/derde van de leden van het programmabeleidbepalende orgaan tegenwoordig is.
Is geen voordracht opgemaakt, of besluit het programmabeleidbepalende orgaan 
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te 
ontnemen, dan is het programmabeleidbepalende orgaan vrij in de keus.
Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die 
voordrachten.

10. Voordrachten en benoemingen geschieden onverminderd het bepaalde in lid 3.
11. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het programmabeleidbepalende orgaan, 

zullen de overblijvende leden (of zal het enig overblijvende lid) binnen zes maanden na het 
ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) 
opvolgers(s).

12. Mocht(en) in het programmabeleidbepalende orgaan om welke reden dan ook één of meer 
leden ontbreken, dan vormen de overblijvende leden, of vormt het enige overblijvende lid 
niettemin een wettig programmabeleidbepalende orgaan.

13. Teneinde er zorg voor te kunnen dragen dat het programmabeleidbepalend orgaan erop 
toeziet dat het door hem vastgestelde programmabeleid ook wordt uitgevoerd dient dit 
orgaan tenminste drie keer per jaar bijeen te komen. Ten behoeve van de jaarlijkse 
rapportage dienen van deze vergaderingen notulen te worden gemaakt en aan het 
Commissariaat ter beschikking te worden gesteld.

EINDE LIDMAATSCHAP PROGRAMMABELEIDBEPALEND ORGAAN
artikel 11
1. Het lidmaatschap van het programmabeleidbepalende orgaan eindigt:

a. indien het lid van het programmabeleidbepalende orgaan heeft opgehouden 
vertegenwoordiger te zijn van een stroming;

b. door bedanken.
Elk lid van het programmabeleidbepalende orgaan treedt uiterlijk vijfjaar na zijn benoeming 
af, volgens een door het programmabeleidbepalende orgaan te maken rooster van aftreding. 
De aftredende is terstond herbenoembaar voor ten hoogste éénmaal de maximale 
benoemingstermijn.

PROGRAM MASTAF - HOOFDREDACTEUR
artikel 12
1. De stichting kent een programmastaf, bestaande uit een door het bestuur te bepalen aantal 

medewerkers onder wie een hoofdredacteur, belast met de leiding van de programmastaf.

2.

3.



2.

3.

4.

5.

Een programmastatuut, taakomschrijving van de programmastaf en nadere regelen terzake 
van de verhouding tussen hoofdredacteur, programmastaf en organen van de stichting 
worden vastgelegd door het programmabeleidbepalende orgaan, nadat deze de daarbij 
belanghebbenden daarover geraadpleegd heeft.
Het door het programmabeleidbepalende orgaan vastgelegde programmastatuut behoeft 
instemming van hoofdredacteur en programmastaf.
De hoofdredacteur wordt door het programmabeleidbepalende orgaan aangesteld.
De hoofdredacteur kan uitsluitend op voordracht van het bestuur door het 
programmabeleidbepalende orgaan worden ontslagen; zodanig besluit dient tevoren 
eveneens aan overleg met de programmastaf te worden onderworpen, indien het ontslag op 
journalisb'eke gronden wordt verleend.
Het bestuur kan de hoofdredacteur in de uitoefening van zijn funcbe voor onbepaalde b’jd 
schorsen.
De schorsing vervalt indien niet binnen een maand na het schorsingsbesluit het in het 
tweede lid van dit artikel bedoelde overleg een aanvang heeft genomen.
De overige leden van de programmastaf worden op voorstel van de hoofdredacteur en/of 
overige leden van de programmastaf benoemd door het bestuur, volgens door het 
programmabeleidbepalend orgaan nader vast te stellen regelen.
Ontslag wordt hen verleend door het bestuur na overleg met de hoofdredacteur, 
programmastaf en het programmabeleidbepalende orgaan.
Wil het ontslag op journalistieke gronden verleend kunnen worden, dan behoeft het de 
voorafgaande instemming van de hoofdredacteur en de programmastaf.
Voor de inhoud van alle uitzendingen en voor alle werkzaamheden is de hoofdredacteur 
verantwoordelijk en jegens het programmabeleidbepalende orgaan verantwoording 
verschuldigd.

COMMISSIES EN WERKGROEPEN 
artikel 13
1. Het bestuur kan commissies en werkgroepen instellen.
2. Bij reglement worden taak en werkwijze van commissies en werkgroepen vastgelegd.
JAARVERSLAG - RAPPORTAGE PROGRAMMABELEIDBEPALEND ORGAAN 
REKENING EN VERANTWOORDING 
artikel 14
1. Het stichtingsjaar tevens boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december. 

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanig aantekeningen te 
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het stichtingsjaar zijn jaarverslag op en 
de penningmeester doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, 
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. De 
jaarrekening wordt opgesteld conform de eisen die het Commissariaat voor de Media stelt en 
die zijn opgenomen in het Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale Media- 
instellingen.
Het programmabeleidbepalende orgaan stelt binnen zes maanden na afloop van het 
stichtingsjaar jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en gerealiseerde 
programmabeleid, zoals vernoemd in artikel 10, lid 1 onder d, vast.
De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
Na vaststelling kan door een ieder kennis worden genomen van het jaarverslag, de 
rapportage van het programmabeleidbepalende orgaan en de jaarstukken.
Het bestuur is verplicht bescheiden bedoeld in lid 3 en 4 tien jaar lang te bewaren.

STATUTENWIJZIGING 
artikel 15

2.

3.

4.

5.
6.

7.



1. In de statuten van de stichting kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit 
van het bestuur, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de 
statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot een vergadering van het bestuur ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een 
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een 
daartoe geschikte plaats ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering 
wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden van het 
bestuur toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte 
stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de bestuursleden 
tegenwoordig is.
Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken daarna een 
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de 
vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige 
bestuursleden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde 
van de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING 
artikel 16
1. De stichting kan worden ontbonden door een besluit van het bestuur. Het bepaalde in de 

leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toestemming.
2. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed aan een kwalificerende 

goeddoelinstelling, danwel op enige andere wijze die het algemeen belang dient.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
artikel 17
1. Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend 

recht bevat, noch met de statuten.
SLOTBEPALING 
artikel 18

1. In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare 

communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizendelf.
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PROGRAMMASTATUUT

DOELSTELLING LOKALE OMROEPINSTELLING 

Artikel 1
De lokale omroepinstelling stelt zich uitsluitend, althans hoofdzakelijk ten doel, een omroepprogramma 
te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente(n) waarop de 
omroepinstelling zich richt, levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke 
behoeften, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn.

BEGINSELVERKLARING

Artikel 2
1. De uitgangspunten die betrekking hebben op het samenstellen van het omroepprogramma van de 

lokale omroepinstelling zijn neergelegd in de statuten van de lokale omroepinstelling en het door het 
programmabeleidsbepalend orgaan vastgestelde programmabeleid, alsmede in hieruit 
voortvloeiende regelingen (hierna: statuten, programmabeleid en regelingen).
De hoofdredacteur en de programmastaf zijn hieraan gebonden. Al deze stukken worden geacht bij 
de medewerkers bekend te zijn.
Statuten, programmabeleid en regelingen kunnen worden gewijzigd, zoals bepaald in de 
desbetreffende artikelen van de statuten en met inachtneming van de regels, zoals deze in dit 
programmastatuut zijn beschreven.

2. Dit programmastatuut beoogt de programmamedewerkers waarborgen te geven voor het 
onafhankelijk uitoefenen van de hieruit voortvloeiende taken, zonder rechtstreekse beïnvloeding 
door wie dan ook, noch van buitenaf, noch van binnenuit, anders dan op de wijze als in dit 
programmastatuut wordt geregeld.

3. Op grond van deze onafhankelijke taakuitoefening gaan de programmamedewerkers bij de 
samenstelling van programmaonderdelen:
- zonder vooroordelen te werk;
- geven de gelegenheid tot hoor en wederhoor;
- betrachten zorgvuldige verificatie;
- weren verkapte reclame;
- brengen een zo herkenbaar mogelijk onderscheid aan tussen feitelijke gegevens en de 

interpretatie daarvan of het commentaar daarop;
- laten tot de programmaonderdelen toe wat informatief en opinievormend is;
- stellen zich terughoudend op tegenover sponsoractiviteiten;
- en verrichten geen nevenactiviteiten die met hun onafhankelijke taakuitvoering strijdig kunnen zijn.
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ORGANEN - HUN BEVOEGDHEDEN EN ONDERLINGE VERHOUDINGEN

Definities 
Artikel 3
Dit statuut verstaat onder:
- Hoofdredacteur, degene aan wie de samenstelling van het omroepprogramma van de lokale omroep 

is gedelegeerd.
- Programmamedewerkers: de medewerkers van de lokale omroepinstelling belast met 

werkzaamheden in het kader van de samenstelling van het omroepprogramma, voorzover deze een 
arbeidscontract of medewerkersovereenkomst heeft afgesloten.

- Programmastaf. de gezamenlijke programmamedewerkers.
- Redactieraad: de hoofdredacteur en een door de programmastaf uit zijn midden aangewezen 

vertegenwoordiging.

De lokale omroepinstelling 
Artikei 4
De lokale omroepinstelling is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van hetgeen in haar zendtijd 
wordt uitgezonden, zowel intern als tegenover derden.
De samenstelling van het omroepprogramma is gedelegeerd aan de hoofdredacteur. Namens de 
lokale omroepinstelling oefent het bestuur achteraf en met terughoudendheid toezicht uit op de 
naleving van statuten, programmabeleid en regelingen.

De programmamedewerkers 
Artikel 5
Uitgangspunten voor het beleid bij benoeming, schorsing of ontslag van de programmamedewerkers 
zijn vastgelegd in de statuten van de lokale omroepinstelling.

De hoofdredacteur 
Artikel 6
Uitgangspunten voor het beleid bij benoeming, schorsing of ontslag van de hoofdredacteur zijn 
vastgelegd in de statuten van de lokale omroepinstelling.

Artikel 7
1. Bij voorziening in een vacature voor de functie van hoofdredacteur wordt door het bestuur een 

sollicitatie- en selectiecommissie ingesteld.
2. Daarin hebben zitting:

- twee leden van het in de statuten van de lokale omroepinstelling omschreven 
programmabeleidsbepalend orgaan;

- twee leden van het bestuur, waaronder het bestuurslid belast met het personeelsbeleid;
- een lid, aangewezen door de redactieraad.

3. Het bestuurslid belast met het personeelsbeleid zit de vergaderingen van de sollicitatie- en 
selectiecommissie voor.

4. De sollicitatie- en selectiecommissie stelt een voordracht op en dient deze, vergezeld van een 
verslag van haar werkzaamheden, in bij het bestuur.
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Artikel 8
1. De hoofdredacteur kan worden ontslagen overeenkomstig de betreffende bepalingen in de statuten 

van de lokale omroepinstelling.
2. De redactieraad is bevoegd een voorstel tot ontslag of schorsing van de hoofdredacteur in te 

dienen bij het bestuur. Een dergelijke voorstel vereist de instemming van tweederde van de leden 
van de redactieraadleden.

Artikel 9
1. De hoofdredacteur is belast met de verantwoordelijkheid inzake de samenstelling van het 

omroepprogramma van de lokale omroepinstelling;
hij is met betrekking tot het omroepprogramma verantwoordelijk voor de naleving van statuten, 
programmabeleid en regelingen;
hij draagt binnen dit kader de verantwoordelijkheid voor de uitwerking van de programmaonderdelen 
en heeft de dagelijkse leiding over de programmastaf; en hij wijst mankracht, zendtijd en budget toe 
en bindt zijn opdracht eventueel aan nadere instructies.

2. De hoofdredacteur woont de vergaderingen van het bestuur van de lokale omroepinstelling bij. Hij 
heeft daarin een adviserende stem.

De programmastaf 
Artikel 10
1. De programmastaf adviseert de hoofdredacteur omtrent de uitgangspunten van het te voeren 

redactioneel beleid.
2. De programmastaf kiest jaarlijks uit zijn midden een afvaardiging voor de redactieraad, zodanig dat 

deze in ieder geval een redelijke afspiegeling vormt van de diverse bij de samenstelling van het 
omroepprogramma betrokken geledingen van de programmastaf.

3. De programmastaf vergadert tenminste éénmaal per jaar. Voorts vergadert hij telkenmale wanneer 
de hoofdredacteur dit wenselijk acht of wanneer tenminste éénvijfde van de leden van de 
programmastaf daartoe de hoofdredacteur(-trice) verzoekt.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt door de hoofdredacteur, die tevens de vergadering 
voorzit en zorgdraagt voor de verslaglegging.

De redactieraad 
Artikel 11
1. De redactieraad, die bestaat uit minimaal drie personen, ondersteunt de hoofdredacteur bij de 

vormgeving van de uitgangspunten van het te voeren redactioneel beleid. Hij beziet in het kader 
daarvan ondermeer:
- de coördinatie van het omroepprogramma;
- de bewaking van de interne en externe communicatie;
- en een behoorlijke technische kwaliteit van de programmaonderdelen.

2. De hoofdredacteur zit de vergaderingen van de redactieraad voor.
3. De redactieraad kiest uit zijn midden een secretaris; deze neemt bij ontstentenis van de 

hoofdredacteur diens taken, zoals in dit programmastatuut geformuleerd, waar.
4. De redactieraad kan besluiten vertegenwoordigers van andere geledingen binnen de lokale 

omroepinstelling aan zijn vergaderingen deel te laten nemen. Zij hebben een adviserende stem.
5. Van de vergaderingen van de redactieraad wordt tenminste een besluitenlijst opgemaakt.
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Verhouding redactieraad, bestuur en hoofdredacteur 
Artikel 12
1. Alvorens het bestuur en/of de hoofdredacteur een beslissing nemen over zaken die van wezenlijk 

belang zijn voor de werkzaamheden van de programmastaf, wordt de redactieraad zo tijdig mogelijk 
geïnformeerd en gehoord.

2. Als zodanige zaken van wezenlijk belang worden tenminste aangemerkt:
a. ingrijpende wijzigingen in statuten, programmabeleid en regelingen, voorzover deze wijzigingen 

betrekking hebben op het voorbereiden en samenstellen van het omroepprogramma;
b. ingrijpende wijzigingen in het uitzendschema;
c. ingrijpende wijzigingen in de huisvestingssituatie;
d. overeenkomsten voor programmatische samenwerking met derde voorzover deze een ander dan 

incidenteel karakter hebben;
e. de benoeming van de hoofdredacteur, met inachtneming van het daaromtrent statutair bepaalde;
f. ingrijpende wijziging in de samenstelling van de programmastaf;
g. wijzigingen in het programmastatuut, met inachtneming van het daaromtrent statutair bepaalde;
h. wijzigingen in de techniek, voorzover deze ingrijpende gevolgen hebben voor de werkzaamheden 

van de programmastaf;
i. disciplinaire maatregelen ten aanzien van medewerkers.

3. Tijdig voordat de begroting van de lokale omroepinstelling wordt vastgesteld, wordt deze door het 
bestuur aan de redactieraad voorgelegd voor wat betreft de posten die rechtstreeks betrekking 
hebben op de werkzaamheden van de programmastaf. De redactieraad brengt zijn opmerkingen bij de 
begroting ter kennis van het bestuur.

Persoonlijke verantwoordelijkheid 
Artikel 13
1. Wanneer een programmamedewerker ernstige gewetensbezwaren heeft tegen een aan hem 

verstrekte opdracht in verband met een programmaonderdeel en hij zich niet kan neerleggen bij een 
door de hoofdredacteur ter zake te nemen of genomen beslissing, kan hij zich wenden tot de 
redactieraad om een uitspraak.

2. Wanneer de hoofdredacteur besluit ingrijpende wijzigingen aan te brengen of te doen aanbrengen 
in een programmaonderdeel, kan (kunnen) de betrokken programmamedewerker(s) verzoeken om 
het programmaonderdeel niet uit te zenden.
Indien door de hoofdredacteur niettemin tot uitzending wordt besloten, zal het programmaonderdeel 
niet van de naam van de betrokken programmamedewerker(s) kunnen worden voorzien.
Als de betrokken programmamedewerker(s) het niet met de genomen beslissing eens is (zijn), kan 
(kunnen) de betrokken programmamedewerker(s) zich achteraf wenden tot de redactieraad met het 
verzoek om een uitspraak.

3. Wanneer de hoofdredacteur meent een uitspraak, zoals hierboven bedoeld, van de redactieraad 
niet te kunnen aanvaarden, maakt hij zijn standpunt gemotiveerd kenbaar aan de redactieraad.

4. Indien het bestuur van de lokale omroepinstelling ernstige klachten heeft over het gevoerde 
redactioneel beleid of een of meer uitgezonden programmaonderdelen, dienen de hoofdredacteur 
en de betrokken leden van de programmastaf ter zake te worden gehoord. Als het bestuur daarna 
de klacht handhaaft, kan het maatregelen treffen.
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GESCHILLEN 

Artikel 14
Geschillen die naar aanleiding of in verband met dit programmastatuut of het redactioneel beleid 
mochten ontstaan, zullen -indien niet tot onderlinge overeenstemming kan worden gekomen-worden 
voorgelegd aan een geschillencommissie.

Artikel 15
Deze geschillencommissie bestaat uit drie leden. Eén aan te wijzen door de redactieraad, één door 
het bestuur en één door redactieraad en bestuur gezamenlijk.

Artikel 16
De uitspraken van de geschillencommissie zijn voor alle betrokkenen bindend.

WIJZIGING PROGRAMMASTATUUT 
Artikel 17
Wijzigingen van dit programmastatuut worden vastgesteld met inachtneming van hetgeen daaromtrent 
in de statuten van de lokale omroepinstelling wordt vermeld.

Geraadpleegd: Model-Programmastatuut OLON-Nijmegen, juli 1992/maart 2008


