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Advies publieke lokale media-instelling 
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693393/699294 

Contactpersoon 
Eddy Aangeenbrug 
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+31 35 7737700 

Geachte griffier, 

Bij besluit van 14 januari 2014 heeft het Commissariaat voor de Media (hierna: het 
Commissariaat) Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder aangewezen als lokale publieke 
media-instelling voorde gemeente Noordoostpolder. Deze aanwijzing is ingegaan op 12 
augustus 2013 en eindigt op 11 augustus 2018. Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder 
heeft het Commissariaat bij e-mail van 17 december 2017 laten weten dat zij in aanmerking 
wenst te komen voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling in een aansluitende 
periode. Voordat 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. 



C O M M I S S A R I A A T V O O R D E M E D I A 

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. 

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 lokaal 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? 

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 24 mei 2018, advies uitbrengt. De termijn van 18 
weken is van groot belang om vóór het aflopen van de lopende aanwijzingsperiode een besluit 
tot aanwijzing te nemen. Het Commissariaat kan periodiek contact opnemen met de gemeente 
om te overleggen over de voortgang van het advies. 

De lopende aanwijzing vervalt van rechtswege na 5 jaar. De aanwijzing kan niet worden 
verlengd en de einddatum kan niet worden opgeschort. Het is daarom belangrijk dat de 
adviseringstermijn niet wordt overschreden. 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 Lokale Omroep Noordoostpolder 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. 
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II 
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Contactpersoon Commissariaat 
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van dit dossier 
binnen het Commissariaat, Eddy Aangeenbrug. Hij is op werkdagen (behalve maandag) 
tussen 11.00 en 12:00 uur telefonisch bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer of via e-
mail e.aanqeenbruq(3)cvdm.nl. 

Een afschrift van deze brief gaat naar het bestuur van Stichting Lokale Omroep 
Noordoostpolder. 

Hoogachtend, 
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, 

Michiel Uigt 
waarne^iend afdelingsmanager Onderzoek & Toegang 
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Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder 
T.a.v. het bestuur 
Postbus 105 
8300 AC EMMELOORD 

Datum Onderwerp 
18 januari 2018 Advies publieke lokale media-instelling 

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 
693393/699292 Eddy Aangeenbrug +31 35 7737700 

Geacht bestuur, 

Met uw e-mail van 17 december 2017 verzoekt u het Commissariaat voor de Media (hierna-
het Commissariaat) om aanwijzing als lokale publieke media-instelling in de gemeente 
Noordoostpolder. Naar aanleiding hiervan delen wij u het volgende mee. 

Wij hebben heden de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder verzocht om advies 
uit te brengen aan het Commissariaat over de vraag of uw lokale publieke media-instelling 
voldoet aan de wettelijke eisen. Met betrekking tot de inhoud van het door de gemeenteraad 
te geven advies verwijzen wij kortheidshalve naar bijgaand afschrift van onze brief aan de 
gemeente Noordoostpolder. 

Wanneer er gedurende de aanvraagprocedure wijzigingen in het (post)adres, de statuten de 
samenstelling van het programmabeleidbepalend orgaan of het bestuur plaatsvinden dient u 
het Commissariaat en de gemeente(n) daarvan op de hoogte te stellen. Ook na aanwijzing is 
het belangrijk dat het Commissariaat op de hoogte gehouden wordt over wijzigingen. 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van dit dossier 
Eddy Aangeenbrug. Hij is op werkdagen (behalve maandag) tussen 11:00 en 12:00 uur 
telefonisch bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer of via e-mail 
e.aanqeenbrua@cvdm.nl. 

Wij stellen het op prijs als u bij uw reactie het bovengenoemde kenmerk vermeldt. 

Hoogachtend, 
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA 

L/f A 
MichielLjgt 
waarneniend afdelingsmanager Onderzoek & Toegang 



aanvraag aanwijzing lokale publieke media-instelling 
Statutaire naam: 

Station-call: 

Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder (SLON) 
(Streekomroep voor het grondgebied van de Noordoostpolder en Urk) 

527 

Correspondentieadres: Postbus 105 8300 AC te Emmeloord 
of 
Onder de Toren 30, 8302 BV te Emmeloord 

Studioadres: Onder de Toren 30, 8302 BV te Emmeloord 

Telefoonnummer. 

Faxnummer 

E-mailadres: 

internetadres: 

Contactpersoon: 

Telefoonnummer. 

0527 610000 

nvt 

ruud,soer@omroep527.nl 

www.luister527.nl. 

R. Soer. 

06 52528651 (tijdens kantooruren) 

Voor de gemeente(n): 
Radio: Noordoostpolder 
TV: Noordoostpolder en Urk 
Website: Noordoostpolder en Urk 

Deze aanvraag gaat vergezeld van: 

X uittreksel inschrijving bij de Kamer van Koophandel 

• samenstelling programmabeleidbepalend orgaan (bijlage B) 

X notarieel vastgestelde statuten 

• voorstel tot statutenwijziging 

X redactiestatuut 

X huishoudelijk reglement 

• overeenkomst(en) 

Datum: 17-12-2017 

Handtekening voorzitter 



overzicht van de leden van het programmabeleidbepalend 
orgaan (pbo) 
Voorzitter G. Polhoud 

Adres: Zwartemeerpad 14 8317 PG Kraggenburg 

Stroming 

Maatschappelijke zorg en 
welzijn 

Naam en adresgegevens 

Simone van Hees 
pa. Harmen Visserplein 6 
8302 BW Emmeloord 

Organisatie/instelling en 
adresgegevens 

Stichting Carrefour 
Harmen Visserplein 6 
8302 BW Emmeloord 

Cultuur en kunst G. Polhoud; 
Zwartemeerpad 14 
8317 PG Kraggenburg 

Kunststromingen binnen de 
Noordoostpolder 

Kerkgenootschappen en ge
nootschappen op geestelijke 
grondslag 

Klaas Werkman 
Berkhoutlaan 75 
8304 CL Emmeloord 

Namens de Gezamenlijke 
Kerken in de Noordoostpolder 

Werkgevers Ariejonne Oost 
pa. Burg J. Schipperkade 10A 
8321 EH Urk 

Voorzitter Chapter BNI 
Beaufort (Emmeloord) 

Onderwijs en educatie K. Versluis; 
Graafschap 30 
8302KM Emmeloord 

De scholen in de 
Noordoostpolder 

Sport en recreatie Herwin.v.Gelder 
Lange Nering 37 c 
8302 EA Emmeloord 

PolderCup Noordoostpolder 

Voor de toekomst betekend dat dit PBO kan vervallen. 
De streekomroep voorziet in een samenvoeging van Urk FM en 527, waarbij het PBO moet staan voor 
beide gemeentes alle manieren van uitzenden van de streekomroep. 



* * * * * * * 

Overzicht van wijzigingen - KvK-nummer 41023748 

Op 01-01-2015 is Nicolaas Wilhelmus de Boer toegetreden ais Bestuurder 

Op 19-05-2017 is de vestiging van Stichting Lokale Omroep Noordoostpoider verhuisd van 
Nijenbeek 4 8303ZA Emmeloord naar Onder de Toren 30 8302BV Emmeloord 

Woonadressen zijn geen openbare gegevens en alleen zichtbaar voor in artikel 51 
Handelsregisterbesluit genoemde organisaties. 

Gegevens Vestiging 
Betreft inschrijving van 

Startdatum vestiging 
Vestigingsnummer 
Bezoekadres 
Postadres 
Naam 
Ook genoemd 
Activiteitomschrijving 
Activiteit 
Telefoonnummer 
Emailadres 
Domeinnamen 

Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder, KvK-nummer 
41023748 
11-10-2011 
00002S443733 
Onder de Toren 30. 8302BV Emmeloord 
Postbus 105. 82C0AC Emmeloord 
Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder 
527 
Radio-omroep 
6010 - Radio-omroepen 
0527610000 
besfuur@luister527.nl 
www.527nieuws.nl 
www Iuister527 nl 
www kijk527.nl 

Gegevens Bestuurder 
Betreft inschrijving van 

Datum in functie 
Statutaire titel 
Naam 
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Geboorteland 
Woonadres 
Bevoegdheid 

Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder. KvK-nummer 
41023748 
01-01-2015 
Secretaris 
Nicolaas Wilhelmus de Boer 
26-08-1939 
Amsterdam 
Nederland 
de Wadden 6. 8303VS Emmeloord 
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s). zie 
statuten) 



PP/22096p (versie 28 september 2011) 

STATUTENWIJZIGING 

Heden, elf oktober tweeduizend elf, verschenen voor mij, 
mr. Pieter Hendrik Prummel, notaris gevestigd in de gemeente Noordoostpolder, — 
kantoorhoudende te Emmeloord: 
1. de heer Jan Mulder, geboren te Zuidwolde op acht september negentienhonderd 

drie en veertig, zich legitimerend met zijn rijbewijs, nummer: 4761288101, 
wonende te 8302 BE Emmeloord, Professor Granpré Molièrelaan 32, gehuwd; -

2. mevrouw Annigje Bruinewoud. geboren te Steenwijk op zevenentwintig maart -
negentienhonderd zes en veertig, zich legitimerend met haar rijbewijs, nummer -
4328933501, wonende te 8303 GK Emmeloord, Europalaan 76, gehuwd met de 
heer Den Uijl, 

volgens hun verklaring te dezen handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk -
voorzitter en secretaris van het bestuur van de stichting: 
Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder, statutair gevestigd te Emmeloord, in -
de gemeente Noordoostpolder en kantoorhoudende te Emmeloord aan de Nijenbeek -
4 (8303 ZA), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en 
Flevoland onder nummer 41023748. 
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden dat in de te Emmeloord op — 
twintig september tweeduizend elf gehouden buitengewone bestuursvergadering van 
voornoemde stichting met inachtneming van de wettelijke en statutaire vereisten is -
besloten om de statuten dezer stichting integraal te wijzigen.--——-— 
In die vergadering werd ieder van de bestuursleden aangewezen bedoelde 
statutenwijziging bij notariële akte te doen constateren zoals blijkt uit een aan deze -
akte gehecht uittreksel uit de notulen van die vergadering. 
In verband met het vorenstaande verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, 
de statuten der stichting integraal te wijzigen als volgt: 
Naam, zetel en duur 
Artikel 1 
1. De stichting draagt de naam: Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder. 

Zij is gevestigd in Emmeloord in de gemeente Noordoostpolder. 
2. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. 
3. Het omroepbedrijf van de stichting draagt de naam: Radio Noordoostpolder. 
Doel 
Artikel 2 
1. De stichting stelt zich ten doel het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke — 

mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op 
bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente 

2. 

3. 

Noordoostpolder leven en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om 
daarmee een publieke taak te vervullen. 
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. 
De lokale omroep wordt verzorgd door vrijwilligers. 



4. De uitzendingen zijn gericht op het tegemoet komen van de maatschappelijke — 
geledingen in Noordoostpolder, zoals aangegeven in de Mediawet. Het 
Programmabeleid Bepalend Orgaan kan extra maatschappelijke geledingen 
benoemen en hiervoor uitzendingen maken. 

Vermogen 
ArtikeI3 
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: 
a. het door de oprichters tot verwezenlijking van het stichtingsdoel bestemde 

bedrag van vijf en veertig euro en acht en dertig eurocent (€ 45,38) in contanten; 
b. subsidies en donaties; 
c. renten en andere opbrengsten van beleggingen; 
d. hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of allerlei andere wijze -

verkrijgt; 
e. nalatenschappen, welke slechts kunnen worden aanvaard onder voorrecht van — 

boedelbeschrijving; 
f. financiële ondersteuning door begunstigers; 
g. sponsoring en reclame, voor zover de Mediawet zulks toelaat; 
h de uitkering ten behoeve van lokale omroep(en) in verband met de landelijke — 

bekostigingsplicht aan de lokale omroepen door de gemeenten. 
Begunstigers 
Artikel 3a 
1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de stichting financieel te -

steunen met een door het bestuur vast te stellen minimumbijdrage. 
2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van begunstigers. 
3. De rechten en plichten van een begunstiger kunnen te allen tijde en 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. 

Bestuur 
Artikel 4 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie (3) personen. 
2. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. 
3. De bestuurders worden door het bestuur benoemd uit één of meer voordrachten, 

behoudens het bepaalde in lid 5. Tot het opmaken van zulks een voordracht zijn 
bevoegd zowel het bestuur, leden van het bestuur als het Programmabeleid 
Bepalend Orgaan. 

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontaomen door een met — 
tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit, genomen in 
een vergadering waarin tenminste tweederde van de bestuursleden tegenwoordig 
of vertegenwoordigd is. 

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

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



7. Bij het ontstaan van één (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 
benoeming van één (of meer) opvolger(s).-

8. Mocht(en) in het bestuur om welke redenen dan ook één of meer leden 

9. 

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. 
Bestuurslidmaatschap is uitgesloten voor degene die op één of andere manier — 
een zakelijke binding heeft met de stichting. 

Duur zitting bestuur 
Artikel 5 
1. De leden van het bestuur hebben gedurende vier (4) jaar zitting in het bestuur. — 
2. Het bestuur stelt zelf een rooster van aftreden vast. 
3. Een aftredend lid kan slechts één maal worden herkozen. Na tweemaal een 

periode van vier (4) jaren kan een gewezen bestuurslid vier (4) jaren niet aan het 
bestuur deelnemen. 

4. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. 
Beëindigen lidmaatschap van het bestuur 
Artikel 6 
Het bestuurslidmaatschap eindigt door: -
1. ontslag conform Artikel 2:298 BW; 

bedanken; 2. 
3. 
4. 
5. 

overlijden;— 
ontslag hem/haar verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden; 
het verlies van vrije beheer over zijn vermogen. 

Bevoegdheid bestuur 
Artikel 7 
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, het kopen, vervreemden -
of bezwaren van registergoederen en het aangaan van leningen en kredieten. 
Taken bestuur 
Artikel 8 
1. 
2. 

3. 

Het bestuur is belast met het besturen en exploiteren van de stichting. 
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van 
zijn taak te doen uitvoeren door andere organen van de stichting. 
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. 

Vertegenwoordiging stichting 
Artikel 9— 
De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd: — 
1. hetzij door het bestuur; 
2. hetzij door de voorzitter; 
3. hetzij door twee andere bestuursleden gezamenlijk. 
Bestuursvergaderingen 
Artikel 10 



1. Ieder 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, met dien verstande dat de vergadering kan worden gehouden 
binnen drie (3) weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een 
vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. 

3. De besluitenlijst van iedere vergadering van het bestuur wordt met de onder lid -
10.4 bedoelde uitnodiging voor de volgende vergadering aan de leden van het — 
bestuur toegezonden. 

4. De uitnodiging voor een vergadering van het bestuur dient tenminste één (1) — 
week voor de datum van de vergadering ter kennisneming aan de leden van het -
bestuur gezonden. 

5. De vergadervolgorde wordt door de voorzitter bepaald. 
6. 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 mede — 
bestuurslid laten vertegenwoordigen door middel van het overleggen van een — 
schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, 
volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één (1) mede bestuurslid als -
gevolmachtigde optreden. 

7. Het bestuur kan ook buiten vergaderingen besluiten nemen, mits alle 
bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of per e-mail hun 
mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de -
ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede — 
ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 

8. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem. Voor zover 
deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle 
bestuursbesluiten genomen met een meerderheid der geldig uitgebrachte 
stemmen. 

9. De secretaris maakt van de bestuursvergadering een concept besluitenlijst waarin 
per agendapunt beknopt het meerderheidsstandpunt wordt weergegeven. 

10. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een 
schriftelijke stemming gewenst acht of één (1) der stemgerechtigden dit vóór de 
stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij niet getekende en 
gesloten briefjes. 

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

voorzitter. 
13. De vergaderingen van het stichtingsbestuur worden bijgewoond door ten minste 

een lid van het in artikel 11 bedoelde Programmabeleid Bepalend Orgaan. Deze 
heeft een adviserende rol. 

Programmabeleid Bepalend Orgaan 
Artikel 11 
1. De stichting kent een Programmabeleid Bepalend Orgaan. Deze heeft tot taak. -

A. het vaststellen van het media aanbodbeleid;-
B. toetsing van de in het programmabeleid verwoorde uitgangspunten; ~ 



3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

C. 
D. 

E. 

het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen aan het bestuur; 
het opstellen van een jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en 
gerealiseerde programmabeleid en het opstellen van een media 
aanbodbeleidsplan, dat vóór een(l) januari van elk jaar aan het 
stichtingsbestuur dient te worden aangeboden. 
Om op het media aanbodbeleid qua uitvoering te kunnen toezien dient het ~ 
Programmabeleid Bepalend Orgaan minimaal vier keer per jaar bijeen te — 
komen. Voor beleidsontwikkeling zijn ten minste twee bijeenkomsten per ~ 
jaar nodig. 

2. Het aantal leden wordt door het Stichtingsbestuur in overleg met het 
Programmabeleid Bepalend Orgaan, met inachtneming van lid 3, vastgesteld.— 
Het Programmabeleid Bepalend Orgaan dient zodanig te worden samengesteld -
dat deze representatief is voor de gemeente Noordoostpolder en de Mediawet. — 
In het Programmabeleid Bepalend Orgaan moeten minimaal vijf (5) en kunnen -
maximaal vijftien (15) vertegenwoordigers van de navolgende maatschappelijke 
stromingen in de gemeente Noordoostpolder zitting hebben: 
a. Levensbeschouwelijke organisaties vanuit het Christendom, de Islam, het -

Humanisme, het Jodendom, het Bhoedisme, het Hindoeïsme en eventueel ~ 
andere Levensbeschouwingen. 

b. 

c. 
d. 
e. 
f. 
g-
h. 
i. 

j -
k. 
I. 
m. 
n. 

Werkgevers organisaties in Emmeloord, de Groendorpen en het 
Buitengebied. 
Werknemers organisaties in Noordoostpolder. 
Ouderen organisaties in Noordoostpolder. 
Jongeren organisaties in Noordoostpolder. 
Kunst- en Cultuur organisaties in Noordoostpolder. 
Sport-, Recreatie- en Toeristische organisaties in Noordoostpolder. 
Organisaties voor Maatschappelijke Zorg en Welzijn in Noordoostpolder. — 
Organisaties van Etnische en Culturele Minderheden, Vluchtelingenwerk en 
Mensenrechtenorganisaties in Noordoostpolder. 
Organisaties voor Onderwijs en Educatie in Noordoostpolder. 
Organisaties voor Land- en Tuinbouw in Noordoostpolder. 
Vrouwen organisaties in Noordoostpolder.-
Organisaties voor Natuur, Milieu en Duurzaamheid in Noordoostpolder.-
Het Overkoepelend Orgaan van de Vereniging van Dorpen in 
Noordoostpolder. 

o. Organisaties van Wijk- en Buurtbelangen in Emmeloord. 
Te allen tijde zal een vertegenwoordiger van etnische en culturele minderheden -
zitting hebben in het Programmabeleid Bepalend Orgaan. 
Het Programmabeleid Bepalend Orgaan wijst uit haar midden een voorzitter en -
een secretaris aan. Zij wijst tevens voor beide functies een plaatsvervanger aan- -
De vergaderingen van het Programmabeleid Bepalend Orgaan worden 
bijgewoond door een vertegenwoordiging van het bestuur. Deze heeft een 
adviserende rol. 
De leden van het Programmabeleid Bepalend Orgaan worden, na vooroverleg - -
met het Programmabeleid Bepalend Orgaan, bindend door het bestuur van de — 
stichting voorgedragen. 
Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ~ 
tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van het 



Programmabeleid Bepalend Orgaan, genomen in een vergadering waarin 
tenminste tweederde van de leden van het Programmabeleid Bepalend Orgaan is 
vertegenwoordigd. 

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

9. Voordrachten en benoemingen geschieden onverminderd het bepaalde in lid 3. ~ 
10. Bij het ontstaan van één (1) of meer vacature(s) in het Programmabeleid 

Bepalend Orgaan, zullen de overblijvende leden van het Programmabeleid ~ 
Bepalend Orgaan (of zal het enig overblijvende lid van het Programmabeleid — 
Bepalend Orgaan) binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) 
daarin voorzien door de voordracht van één (1) of meer opvolger(s). 

11. Mocht(en) in het Programmabeleid Bepalend Orgaan om welke reden dan ook — 
één (1) of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende leden van het — 
Programmabeleid Bepalend Orgaan, of vormt het enig overblijvende lid van het 
Programmabeleid Bepalend Orgaan niettemin een wettig Programmabeleid 
Bepalend Orgaan. 

Beëindigen lidmaatschap van het Programmabeleid Bepalend Orgaan 
Artikel 12 
1. Het lidmaatschap van het Programmabeleid Bepalend Orgaan eindigt: 

A. indien het lid van het Programmabeleid Bepalend Orgaan heeft opgehouden 
vertegenwoordiger te zijn van een stroming, zoals bedoeld in artikel 11 lid -
3; 

B. door bedanken; 
C. indien het bestuur van de stichting besluit dat het functioneren van het 

betreffende lid in strijd acht met de belangen van de stichting. 
2. Elk lid van het Programmabeleid Bepalend Orgaan treedt uiterlijk vier (4) jaar — 

na zijn/haar benoeming af, volgens een door Programmabeleid Bepalend Orgaan 
op te maken rooster van aftreden. 

3. Een aftreden lid kan slechts éénmaal worden herkozen. Na aansluitend tweemaal 
een periode van vier (4) jaar kan een gewezen lid vier (4) jaar niet aan het 
Programmabeleid Bepalend Orgaan deelnemen. 

Hoofdredactie 
Artikel 13 
1. - De stichting kent een Hoofdredactie, in ieder geval bestaande uit een 

hoofdredacteur en een plaatsvervangend hoofdredacteur.-
Een programma statuut voor de Hoofdredactie wordt opgesteld en 
vastgesteld door het Programmabeleid Bepalend Orgaan. 
Functie omschrijvingen en taken van alle medewerkers van de stichting 
worden door het bestuur van de stichting vastgesteld. • 

2. De hoofdredacteur en de plaatsvervangende hoofdredacteur worden, na 
vooroverleg met het Programmabeleid Bepalend Orgaan, op voordracht van het 
bestuur van de stichting door het Programmabeleid Bepalend Orgaan benoemd. -

3. Schorsing en functioneel ontslag van medewerkers is een bevoegdheid van het — 
bestuur van de stichting. 

4. - Het Programmabeleid Bepalend Orgaan is verantwoordelijk en bevoegd -— 
voor het jaarlijkse Media aanbodbeleid. 
Jaarlijks wordt dit Media aanbodbeleid voor één (1) januari aan het bestuur 
van de stichting aangeboden; tussentijdse wijzigingen casu quo  



aanvullingen van dit beleid behoren tot de mogelijkheden. 
Het Programmabeleid Bepalend Orgaan is verantwoordelijk voor het halen 
van de wettelijke verplichte ICE-percentages. 
Het Programmabeleid Bepalend Orgaan stuurt het programma aanbod aan, -
dat onder leiding van de Hoofdredactie door programmamakers wordt 
uitgevoerd. Leidend hierbij zijn de programma wensen van de 
maatschappelijke stromingen, zoals genoemd in artikel 11 lid 3. 
Vöor de inhoud, kwaliteit en kwantiteit van alle uitzendingen is de 
Hoofdredactie verantwoording verschuldigd aan het Programmabeleid 
Bepalend Orgaan. 

Werkstructuur 
Artikel 14 
1. Het bestuur is bevoegd en eindverantwoordelijke voor alle activiteiten in de 

2. 

3. 

4. 

stichting zoals die in de Media wet zijn vastgelegd. 
De stichting kent vier (4) uitvoerende onderdelen, namelijk: 

2. Een afdeling Beheer, Techniek, Apparatuur, Studiobeheer en Website. 
3. Een afdeling Personeel en Organisatie. 
4. Een afdeling Promotie en Acquisitie. 
De aansturing van de in artikel 14 lid 2 sub 2 tot en met 4 genoemde afdelingen -
is een taak van het bestuur van de stichting. De aansturing van het in artikel 14 -
lid 2 sub 1 bedoelde omroepbedrijf is een taak van het Programmabeleid 
Bepalend Orgaan. 
De coördinatoren van deze afdelingen worden benoemd en zo nodig ontslagen -
door het bestuur van de stichting. Dit geldt ook voor de medewerkers van de drie 
afdelingen en de Hoofdredactie casu quo de medewerkers van het 
omroepbedrijf. 

Commissies en werkgroepen 
Artikel 15 — 
1. Het bestuur kan commissies en werkgroepen instellen. 
2. Bij reglement worden taak en werkwijze van commissies en werkgroepen 

vastgelegd. • 
Verslaglegging en verantwoording 
Artikel 16 
1. Het boekjaar van de stichting loopt van één (1) januari tot éénendertig (31) 

december van elk jaar. 
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 
overeenkomstig de eisen die het Commissariaat voor de Media stelt en die zijn -
opgenomen in het Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale 
Media-instellingen, met inachtneming van het hierna bepaalde. 

4. - Het bestuur van de stichting legt ieder jaar verantwoording af aan het 
Commissariaat voor de Media. 



Termijnen en financiële verantwoordingsstukken worden uitgevoerd 
overeenkomstig de Mediawet.-
De vereiste jaarstukken worden door het bestuur van de stichting 
vastgesteld. 

5. Het Programmabeleid Bepalend Orgaan legt ieder j aar verantwoording af aan — 
het bestuur van de stichting volgens de functionele bepalingen van de Mediawet. 

6. De jaarstukken worden door het bestuur van de stichting vastgesteld. 
7. Na vaststelling kan door een ieder kennis worden genomen van het jaarverslag, -

de rapportage van het Programmabeleid Bepalend Orgaan en de jaarstukken. 
8. De verslagen zullen met bijbehorende stukken gezonden worden aan het 

Commissariaat voor de Media en de gemeente Noordoostpolder. 
9. Het bestuur van de stichting is verplicht de bescheiden, bedoeld in voorgaande ~ 

leden van dit artikel, tien (10) jaar te bewaren. 
Vaststelling verslag 
Artikel 17 
Besluiten tot vaststelling van het verslag als bedoeld in artikel 16 dechargeren het — 
bestuur. 
Statuten wijziging 
Artikel 18 
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot 

statutenwijziging moet met twee/derde van de uitgebrachte stemmen worden — 
genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn. 

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. — 
Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen 
verlijden. .„„• i. m,., 

3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de 
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. 

Ontbinding 
Artikel 19 
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen 

besluit is het bepaalde in artikel 18 lid 1 van overeenkomstige toepassrng. 
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening 

van haar vermogen nodig is. 
3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur. 
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel 

mogelijk van kracht. 
5. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd zoals door de vereffenaars te — 

bepalen. 
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden 

stichting gedurende tien jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te 
wijzen persoon. 

Vereffening 
Artikel 20 
1. De vereffening geschiedt door het bestuur. 
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor 

de vereffening van haar zaken nodig is. • 
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover 



mogelijk en nodig onverkort van kracht. • 
4. Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de 

overgebleven bezittingen van de stichting wordt gegeven, met dien verstande — 
dat het saldo moet worden bestemd voor een doel dat de doelstelling van de 
stichting zoveel mogelijk nabij komt. 

Huishoudelijke en andere reglementen 
Artikel 21 
Het bestuur kan reglementen vaststellen. Deze mogen niet in strijd zijn met de 
statuten. 
Algemene bepaling 
Artikel 22 
In alle gevallen waarin de statuten niet voorzien, beslist het stichtingsbestuur. 
Bekendheid comparanten -
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte 
betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor — 
gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. 
Slot 
Alvorens tot het verlijden van deze akte over te gaan, heb ik, notaris, van de 
zakelijke inhoud aan de comparanten mededeling gedaan en heb daarop toelichting -
gegeven. 
De comparanten hebben verklaard van de inhoud van de akte te hebben 
kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.-
WAARVAN AKTE is verleden te Emmeloord op de datum in het hoofd van deze -
akte vermeld. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de --
comparanten en mij, notaris, om elf uur vijftien minuten. 
(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 



Redactiestatuut Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder 527 

REDACTIESTATUUT 

Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder (SLON) 
527 

Gedragscode voor journalisten 

Onderstaand statuut is gebaseerd op model redactiestatuut OLON 4-de druk, juli 1992 / 
versie maart 2008 

Hierbij is tevens uitgegaan van het modelreglement voor het PBO. 

Tevens is hierbij uitgegaan van het Modelstatuut nummer IV : Stichting met 
Programmabeleidbepalend orgaan 

Door het gebruik van deze 3 modellen is de gehele organisatie wat betreft 
verantwoordelijkheden in evenwicht 
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DOELSTELLING LOKALE OMROEPINSTELLING 

Artikel 1 
De lokale omroepinstelling stelt zich 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 redactiestatuut zijn beschreven. 

2. Dit redactiestatuut 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 redactiestatuut 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, voor zover deze een 
arbeidscontract of medewerkerovereenkomst heeft afgesloten. 
Programmastaf: 
de gezamenlijke programmamedewerkers. 
Redactieraad: 
de hoofdredacteur en een door de programmastaf uit zijn midden aangewezen 
vertegenwoordiging. 

De lokale omroepinstelling 

Artikel 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 zitt ing: 

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; 
Twee leden, 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 dergelijk voorstel vereist de 
instemming van tweederde van de leden van de redactieraad. 

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 jaarli jks 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 eenmaal 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 
verzoekt. 

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt door de hoofdredacteur, die tevens de 
vergadering voorzit en zorg draagt 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 redactiestatuut 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, voor zover 

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 derden voor zover 

deze een ander dan incidenteel karakter hebben; 
e. de benoeming van de hoofdredacteur, met inachtneming van het daaromtrent 

statutair bepaalde; 
f. de benoeming van bestuursleden, met inachtneming van het daaromtrent 

statutair bepaalde; 
g. ingrijpende wijziging in de samenstelling van de programmastaf; 
h. wijzigingen in het redactiestatuut, met inachtneming van het daaromtrent 

statutair bepaalde; 
i. wijzigingen in de techniek, voor zover deze ingrijpende gevolgen hebben voor de 

werkzaamheden van de programmastaf; 
j . 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 verantwoordeli jkheid 

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 (zi jn), 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 redactiestatuut 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 Redactiestatuut 

Artikel 17 
Wijzigingen van dit redactiestatuut worden vastgesteld met inachtneming van hetgeen 
daaromtrent in de statuten van de lokale omroepinstelling wordt vermeld. 
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5.1 . BIJLAGE: Code van Bordeaux: "Declaration of Principles on the conduct of 
Journalists", International Federation of Journalists 

Gedragscode voor journal isten 
Deze internationale verklaring is wereldkundig gemaakt als een standaard van 
beroepsgedrag door journalisten in hun werkzaamheid van bijeenbrengen, verzenden, 
verspreiden en commentariëren van nieuws en inlichtingen en in het beschrijven van 
gebeurtenissen. 

1. Eerbied voor waarheid en voor het recht van het publiek op waarheid is de eerste 
plicht van de journalist 

2. Bij het nakomen van deze plicht zal de journalist opkomen voor de volgende twee 
beginselen: vrijheid in verantwoord bijeenbrengen en publiceren van nieuws, en 
het recht van faire commentaar en kritiek. 

3. De journalist doet zijn berichtgeving alleen berusten op feiten waarvan hij de bron 
kent. 
Hij zal wezenlijke informatie niet achterwege laten en geen documenten 
vervalsen. 

4. Bij het verkrijgen van nieuws, foto's en documenten zal hij op faire wijze te werk 
gaan. 

5. Hij zal bereid zijn elke verstrekte informatie die schadelijk onnauwkeurig blijkt, op 
royale wijze recht te zetten. 

6. Hij zal het beroepsgeheim in acht nemen ten aanzien van de bron van in 
vertrouwen verkregen informatie. 

7. De journalist zal zich bewust zijn van het gevaar van door media verspreide 
discriminatie, en zal al het mogelijk doen om discriminatie te voorkomen, 
gebaseerd op, o.a., ras, seks, seksuele geaardheid, taal, godsdienst, politieke of 
andere meningen en nationale of sociale afkomst. 

8. Hij zal als ernstige journalistieke vergrijpen beschouwen: plagiaat, laster, smaad, 
belediging en ongegronde beschuldigingen; het aanvaarden van steekpenningen, 
in welke vorm ook, tot het verrichten of het achterwege laten van enige 
publicatie. 

9. Iedere journalist die deze aanduiding waardig is, beschouwt het als zijn plicht 
bovenstaande beginselen oprecht in acht te nemen. Met inachtneming van de 
algemene wetgeving van zijn land zal hij in beroepszaken slechts de rechtspleging 
van zijn vakgenoten erkennen; hij verwerpt elke tussenkomst van 
overheidspersonen of anderen. 

Aangenomen door de IFJ tijdens congres in Bordeaux, april 1954, geamendeerd in 1986 
met 
een negende, als zevende geplaatste artikel over racisme. 
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Huishoudelijk. Reglement 

van S t i c h t i n g Lokale Omroep Noordoostpolder 

Preambule 
Het h u i s h o u d e l i j k Reglement i s opgesteld op grond van a r t i k e l 21 van 
de Statuten van de S t i c h t i n g Lokale Omroep Noordoostpolder (hierna t e 
noemen 'de SLON') . Het h u i s h o u d e l i j k reglement zet de bepalingen en 
afspraken u i t de v e r s c h i l l e n d e reglementen d i e de SLON hanteert op 
r i j , waardoor voor bestuurders en medewerkers een transparant beeld 
o n t s t a a t . D i t i s gewenst om de goede werksfeer b i j Lokale Omroep 
Noordoostpolder te bevorderen. 

A r t i k e l 1 Reglementen, waarmee rekening d i e n t te worden gehouden 
De Statuten van de SLON, v e r s i e van 28 september 2011; 
I n het b i j z o n d e r a r t i k e l 11 van de s t a t u t e n van de SLON, waarin i s 
bepaald dat een Programmabeleid Bepalend Orgaan (hierna t e noemen 
'het PBO') i s i n g e s t e l d en waarin de taken van d i t orgaan op 
h o o f d l i j n e n z i j n weergegeven; 
I n het b i j z o n d e r a r t i k e l 13 van de s t a t u t e n van de SLON, waarin i s 
bepaald dat de SLON een Hoofdredactie heeft i n g e s t e l d waarvoor een 
programmastatuut van kracht i s dat door de SLON i s v a s t q e s t e l d 
d.d 2012 
De o v e r z i c h t s n o t i t i e van het bestuur 'De l o k a l e r a d i o i n 
on t w i k k e l i n g ' , v a s t g e s t e l d i n oktober 2011. 

A r t i k e l 2 Benoeming en aftr e d e n van bestuurders van de SLON 

Het bestuur moet u i t tenminste d r i e personen bestaan d i e de f u n c t i e s 
van v o o r z i t t e r , s e c r e t a r i s eh penningmeester op adequate w i j z e kunnen 
v e r v u l l e n . 
Als er voldoende kandidaten z i j n voor een b e s t u u r s f u n c t i e , dan 
benoemt het bestuur de nieuwe bestuurder u i t één of meer 
voordrachten. Deze voordrachten kunnen worden opgemaakt door zowel 
bestuurders van de SLON a l s van het PBO. 
Als voor een voordracht i n het bestuur overeenkomstig a r t i k e l 4 l i d 4 
van de s t a t u t e n , geen meerderheid i s t e vinden, dan v e r v a l t de 
voordracht. 
Als er geen voordrachten z i j n gedaan, dan La het bestuur v r i j om 
kandidaten voor een b e s t u u r s f u n c t i e t e zoeken. 
Het bestuur s t e l t een roost e r van aftr e d e n op. Een b e s t u u r s l i d heeft 
v i e r j a a r z i t t i n g i n het bestuur en kan één keer voor v i e r j a a r 
herkozen worden. Daarna g e l d t een w a c h t t i j d van v i e r j a a r voordat 
deze persoon opnieuw gekozen kan worden. 
Het bestuurslidmaatschap e i n d i g t a l s het b e s t u u r s l i d bedankt, 
o v e r l i j d t , het v r i j e beheer over z i j n vermogen v e r l i e s t of b i j 
ontslag confonn Boek 2 t i t e l 6 l i d 298 van het B u r g e r l i j k Wetboek ( i n 
s t r i j d handelt met de wet en/of de s t a t u t e n ) . 

A r t i k e l 3 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het 
bestuur van de SLON 

Het bestuur i s b e l a s t met het besturen en e x p l o i t e r e n van de SLON en 
voert a l l e s t a t u t a i r e taken u i t . Het bestuur b e s t u u r t op afstand van 
uitvoerende taken, g e r i c h t op de corebusiness, n.1. besturen. Het 
bestuur creëert d a a r b i j een c u l t u u r van openhartigheid, geen 
v r i j b l i j v e n d h e i d , p l e z i e r i n het v r i j w i l l i g e r s w e r k en afspraken 
nakomen. Het; bestuur voert een a c t i e f communicatie b e l e i d naar a l l e 
betrokkenen b i j de SLON en daarbuiten. 
Het bestuur i s v e r a n t w o o r d e l i j k voor de r a d i o uitzendingen d i e 
gemaakt worden door de programmamakers, en de gevolgen daarvan. 



Het bestuur i s bevoegd onderdelen van z i j n taak te delegeren aan 
andere organen van de SLON, maar b l i j f t voor het resultaat daarvan 
verantwoordelij k. 
Het bestuur s t e l t de functieomschrijvingen en taken van a l l e 
medewerkers van de Stichting vast. Het bestuur i s bevoegd medewerkers 
te schorsen of functioneel te ontslaan. 
Het bestuur ontwikkelt beleid op de terreinen Promotie en Acquisitie, 
Personeel en Organisatie, Techniek, Studiobeheer en Website, 
Financiën en andere f a c i l i t a i r e onderwerpen ten behoeve van de SLON. 
Het bestuur zorgt voor een gezond financieel beleid. Het bestuur i s 
bevoegd t o t het s l u i t e n van overeenkomsten, het kopen, vervreemden of 
bezwaren van registergoederen en het aangaan van leningen en 
kredieten. Het bestuur i s hiertoe niet bevoegd als de overeenkomsten 
etc. worden aangegaan voor de belangen van derden. 
Het bestuur i s bevoegd de SLON i n en buiten rechte extern op 
strategisch en tact i s c h beleidsniveau te vertegenwoordigen. Deze 
bevoegdheid heeft zowel het v o l t a l l i g e bestuur als alleen de 
voorzitter of twee andere bestuursleden samen. 
Het bestuur moet minstens eenmaal per kwartaal een 
bestuursvergadering houden. De secretaris zorgt voor de formele 
verslaglegging daarvan. 
Het bestuur s t e l t binnen zes maanden na afloop van een kalenderjaar 
z i j n jaarverslag op en legt hierover verantwoording af aan het 
Commissariaat voor de Media. 
Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits a l l e 
bestuursleden i n de gelegenheid z i j n gesteld s c h r i f t e l i j k of per 
email hun mening kenbaar te maken. Dit moet door de secretaris 
formeel worden vastgelegd. 
Het bestuur i s bevoegd de SLON te ontbinden mits aan de vereiste 
meerderheid van stemmen zoals verwoord i n de statuten a r t i k e l 18 l i d 
1 wordt voldaan. De vereffening vindt plaats door het bestuur. 

A r t i k e l 4 Benoeming en aftreden van leden van het PBO 
Het aantal leden van het PBO wordt door het PBO in overleg met het 
bestuur van de SLON vastgesteld op minimaal v i j f en maximaal v i j f t i e n 
personen. 
Er moet op worden toegezien dat het PBO representatief i s voor de 
gemeente Noordoostpolder en voor de Mediawet. De maatschappelijke 
stromingen waaruit de leden afkomstig moeten z i j n worden genoemd in 
a r t i k e l 3 van de Statuten. A l t i j d moet een vertegenwoordiger van 
etnische en culturele minderheden in het PBO z i j n opgenomen. 
De leden van het PBO worden na vooroverleg met het PBO, bindend door 
het SLON voorgedragen. Aan een voordracht kan i n een vergadering van 
het PBO met een meerderheid van stemmen het bindend karakter worden 
ontnomen zoals bepaald i n a r t i k e l 11 l i d 7 van de statuten. 
Het PBO w i j s t u i t haar midden een voorzitter en een secretaris en hun 
plaatsvervangers aan. 
Een l i d van het PBO wordt voor vier jaar benoemd en kan na deze 
periode opnieuw voor vier jaar worden benoemd. Vervolgens geldt een 
wachttijd van vier jaar voordat deze persoon opnieuw als l i d van het 
PBO kan worden benoemd. Er wordt geen schema van aftreden gemaakt. 
Ais er een vacature ontstaat dan zal het PBO zich er voor inspannen 
dat binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature een 
voordracht voor een nieuw l i d wordt gedaan. 
Het lidmaatschap van het PBO eindigt als het betreffende l i d bedankt, 
o v e r l i j d t , niet meer de stroming vertegenwoordigt waaruit h i j 
afkomstig i s of als het bestuur van de SLON besluit dat het 
functioneren van het l i d niet meer i n het belang i s van de SLON. 

A r t i k e l 5 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het PBO 
Het PBO i s belast met het vaststellen van- en het toezicht houden op 
het media aanbodbeleid waarbij een actueel format wordt gehanteerd. 



Het PBO zorgt voor een zo evenwichtig mogelijke verdeling i n verband 
met de herkenbaarheid en eventuele wensen vanuit de 15 PBO 
geledingen. 
Het PBO i s belast met de toetsing van de uitgangspunten zoals 
opgenomen in het programmabeleid. 
Het PBO kan gevraagd en ongevraagd het bestuur van de SLON adviseren, 
waarbij uitgangspunt i s dat het advies gedragen wordt door de 
meerderheid van het PBO. 
Het PBO dient j a a r l i j k s te rapporteren over het gevoerde en 
gerealiseerde programmabeleid en j a a r l i j k s een media 
aanbodbeleidsplan te maken. Vóór 1 januari van elk jaar dienen deze 
rapportages aan het SLON te worden aangeboden. 
Het PBO komt minimaal zes keer per jaar bijeen. Minimaal vier 
bijeenkomsten staan i n het teken van toezicht op het media 
aanbodbeleid; i n minimaal twee bijeenkomsten wordt aandacht besteed 
aan beleidsontwikkeling. De vergaderingen van het PBO worden 
bijgewoond door een l i d van het bestuur, die een adviserende r o l 
heeft. 
Het PBO onderhoudt contacten met de 15 maatschappelijke geledingen 
zoals genoemd i n a r t i k e l 11 l i d 3 van de statuten. 
Het PBO stuurt met behulp van het media aanbodbeleid functioneel de 

—v hoofdredacteur en de plaatsvervangend hoofdredacteur aan. Het PBO 
formuleert i n overleg met genoemde redacteuren k w a l i t e i t s c r i t e r i a 
voor uitzendingen. 
Het PBO s t e l t het programma statuut voor de hoofdredactie op met als 
belangrijke kenmerken: p l u r i f o r m i t e i t , r e p r e s e n t a t i v i t e i t , algemeen 
belang en optimale zendtijdverdeling. Dit statuut wordt gehanteerd 
b i j de programmering. 
Het PBO lever t aan de SLON de bouwstenen voor ICE en 
re p r e s e n t a t i v i t e i t , i n verband met toezicht- en handhavingeisen van 
het Commissariaat van de Media. 

A r t i k e l 6 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 
Hoofdredactie 
De SLON kent een hoofdredactie die i n ieder geval bestaat u i t een 
hoofdredacteur en een plaatsvervangend hoofdredacteur. Z i j worden, na 
vooroverleg met het PBO, op voordracht van de SLON, door het PBO 
benoemd. 
De hoofdredactie i s voor de inhoud, de k w a l i t e i t en de kwantiteit 

van a l l e uitzendingen verantwoording verschuldigd aan het PBO. 
De hoofdredactie i s verantwoordelijk voor het opstellen van een 
redactiestatuut. 
De overige taken van de hoofdredactie z i j n uitputtend beschreven i n 
het document 'de lokale radio i n ontwikkeling' van oktober 2011. 

A r t i k e l 7 Werkstructuur en taken van uitvoerende medewerkers 
De SLON kent v i e r uitvoerende afdelingen; a. het omroepbedrijf, b. 
een afdeling beheer, techniek, apparatuur, studiobeheer en website, 
c. een afdeling personeel en organisatie en d. een afdeling promotie 
en a c q u i s i t i e . 
Het PBO stuurt het omroepbedrijf aan. De drie andere afdelingen 
worden aangestuurd door de het bestuur van de SLON. 
Het bestuur van de SLON benoemt de coördinatoren en a l l e andere 
medewerkers van de vier afdelingen en kan hen zo nodig ontslaan. De 
coördinatoren leggen verantwoording af aan het bestuur van de SLON, 
De taken van de coördinatoren en van de programma medewerkers z i j n 
uitputtend beschreven i n het document 'de lokale radio i n 
ontwikkeling' van oktober 2011. 
Als ten behoeve van het goed kunnen functioneren van de medewerkers 
c.q. de lokale omroep apparatuur moet worden aangeschaft of 
vervangen, i s de coördinator van de afdeling beheer etc. hiermee 
belast. Hij dient d i t vooraf af te stemmen met het bestuur. 



Het bestuur w i j s t i n overleg met de coördinator beheer etc. de 
bestuursleden en medewerkers aan die i n bezit worden gesteld van een 
tag. De houders van een tag dienen daar zorgvuldig mee om te gaan en 
het wordt hen niet toegestaan de tag aan derden af te geven. 
Alle medewerkers staan open voor een cultuur van openhartigheid, 
plichtsbesef en c o l l e g i a l i t e i t . Deze cultuur zal door het bestuur 
actief worden uitgedragen. 
Minimaal één en zo mogelijk twee keer per jaar wordt onder l e i d i n g 
van de voo r z i t t e r van het PBO voor de medewerkers een bijeenkomst 
gehouden over het media aanbodbeleid. Deze bijeenkomst i s 
toegankelijke voor a l l e medewerkers en bestuursleden. 

A r t i k e l 8 Commissies en werkgroepen 
Het bestuur i s bevoegd commissies en werkgroepen i n te s t e l l e n . De 
taak en werkwijze van deze organen wordt vastgelegd i n een door het 
bestuur op te s t e l l e n reglement. 

A r t i k e l 9 Financiën, rekening en verantwoording 
De penningmeester i s belast met het beheer van de financiën en kan 
zich laten bijstaan door een boekhouder. 
Het boekjaar van de SLON komt overeen met een kalenderjaar. 
Halverwege het lopende kalenderjaar s t e l t de penningmeester het 
bestuur op de hoogte van de financiële stand van zaken .Het bestuur 
wordt geacht te allen t i j d e te z i j n geïnformeerd over de 
vermogenstoestand van de SLON en haar rechten en verplichtingen te 
kennen. 
De coördinatoren van de vier afdelingen leveren bouwstenen aan voor 
de begroting en de rekening van de SLON. 
De SLON i s een v r i j w i l l i g e r s o r g a n i s a t i e . De bestuursleden en de 
medewerkers ontvangen geen loon en geen onkostenvergoeding. 
Wanneer bestuurders of medewerkers incidenteel worden belast met 
werkzaamheden die niet t o t de normale taak gerekend kunnen worden, 
kan vooraf op ad hoc basis door het bestuur worden besloten een 
passende beloning of onkostenvergoeding toe te kennen. 
Kleine onkosten die gemaakt worden i n het algemeen belang van de 
Stichting, kunnen worden gedeclareerd b i j de penningmeester. De 
penningmeester kan besluiten een beperkt budget beschikbaar te 

% s t e l l e n aan de v i e r coördinatoren om algemesn voorkomend© k l e i n e 
uitgaven te kunnen bekostigen. De coördinatoren leggen in dat geval 
verantwoording over de uitgaven af aan de penningmeester. 
De penningmeester doet geen betalingen die niet z i j n geverifieerd 
door middel van op naam van de SLON gestelde facturen. 
De penningmeester s t e l t binnen zes maanden na afloop van het 
kalenderjaar de balans en de staat van baten en lasten op en legt 
hierover rekening en verantwoording af aan het bestuur. Hij moet de 
jaarrekening opstellen overeenkomstig de eisen die het Commissariaat 
voor de Media hieraan s t e l t . 

A r t i k e l 10 Slotbepalingen 
In a l l e gevallen waarin d i t huishoudelijk reglement niet voorziet, 
beslist het bestuur van de SLON. 
Indien b l i j k t dat de uitoefening van het huishoudelijk reglement zich 
niet verdraagt met de bepalingen van de reglementen genoemd i n 
a r t i k e l 1, dan gaan de bepalingen i n die reglementen vóór het 
huishoudelijk reglement. 
Het bestuur i s bevoegd d i t huishoudelijk reglement te wijzigen indien 
een gekwalificeerde meerderheid van de bestuursleden daartoe besluit. 
Waar i n d i t reglement het persoonlijk voornaamwoord ' h i j ' i s 
gebruikt, wordt tevens ' z i j ' bedoeld. 



Het huishoudelijk reglement i s door het bestuur, gehoord het PBA, 
vastgesteld en i s ondertekend door de voorzitters van SLON en PBA 
d.d 2012 

J. Mulder, v o o r z i t t e r SLON voorzitter PBA 


