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GEMEENTE VELDHOVEN 
INGEKOMEN

Gemeente Veldhoven
Tav het college van burgemeester en wethouders
Postbus 10101
5500 GA VELDHOVEN

1 h JULI 2016

Nummer

Datum

13 juli 2016

Onderwerp

Advies Stichting Lokale Omroep Veldhoven

Uw kenmerk Ons kenmerk

667077/672405

Contactpersoon

Zeljka de Oude

Doorkiesnummer

+31 (0)35 773 77 00

Geacht college,

Op 20 juni 2016 heeft Stichting Lokale Omroep Veldhoven bij het Commissariaat voor de 
Media (hierna: het Commissariaat) een aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media- 
instelling voor de gemeente Veldhoven 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.

Ten behoeve van deze advisering brengen wij het volgende onder uw aandacht. 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.

De raad van uw gemeente dient het Commissariaat een gemotiveerd advies uit te brengen 
over de aanvraag. Voor meer informatie over de procedure en de ínhoud van het advies van 
de gemeenteraad verwijzen wij u naar onze website www.cvdm.nl onder 'praktisch - lokale 
omroep'.
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Voor de goede orde merken wij nog 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.

Artikel 6, tweede lid, van de Mediaregeling 2008, bepaalt dat de gemeenteraad binnen 
achttien weken, dat wil zeggen vóór 16 november 2016, advies uitbrengt Wij verzoeken u 
deze termijn niet te laten overschrijden.

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.

Het raadsbesluit, zien wij, samen met het raadsvoorstel en de eventuele notulen van de 
raadsvergadering, graag binnen de daartoe gestelde termijn tegemoet.

Wij verzoeken u binnen twee weken de ontvangst van deze brief schríftelijk of telefonisch te 
bevestigen en daarbij tevens te vermelden wie de behandelend ambtenaar is.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van dit dossier, 
mevrouw Zeljka de Oude. Zij is op werkdagen tussen 11:00 en 12:00 uur telefonisch 
bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer of via e-mail z.deoude@cvdm.nl.

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

Hoogachtend,
COMMISSAR!AATVOOR DE MEDIA,

Geert van Meerveld
afdelingsmanager Onderzoek Ã Toegang a i.
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Stichting Lokale Omroep Veldhoven 
T a v. het bestuur 
Burgemeester van Hoofflaan 130 
5503 BR VELDHOVEN

Datum

13 juli 2016

Onderwerp

Aanvraag aanwijzing

Uw kenmerk Ons kenmerk

667077/672404

Contactpersoon

Zeljka de Oude

Doorkiesnummer

♦ 31 (0)35 773 77 00

Geacht bestuur,

Met uw brief van 16 juni 2016, ontvangen door het Commissariaat voor de Media (hierna: het 
Commissariaat) op 20 juni 2016, verzoekt u om aanwijzing als lokale publieke media-instelling 
in de gemeente Veldhoven. Naar aanleiding hiervan delen wij u het volgende mee.

Wij hebben heden het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven 
verzocht om de raad van die gemeente advies uit te laten brengen aan het Commissariaat 
over de vraag of uw lokale publieke media-instelling voldoet aan de wettelijke eisen. Met 
betrekking tot de ínhoud van het door de gemeenteraad te geven advies verwijzen wij 
kortheidshalve naar bijgaand afschrift van onze brief aan de gemeente Veldhoven.

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 daarvan op de hoogte te stellen

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van dit dossier, 
mevrouw Zeljka de Oude Zij is op werkdagen tussen 11:00 en 12:00 uur telefonisch 
bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer of via e-mail z.deoude@cvdm.nl.

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

Hoogachtend,
COMMI ,T VOOR DE MEDIA,

Geert van Meerveld
afdelingsmanager Onderzoek S Toegang a i.
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Adres:
Burgemeester van Hoofflaan 130 
5503 BR Veldhoven

Telefoon:
040-2301156

Online:
redactìe'ŵjmroepveldhoven.nl
http://www.omroepveldhoven.nl

Gegevens:
Bank: NL50 RA80 01 S3 6051 54
KvK: 1705733
BTW: NL 8046 72 763 B01

Radio Veldhoven is te beluisteren In 
de ether op 107.7 FM. Voor actuele 
kabelfrequenties van radio, kabelkrant 
en tv zie www.omroepveldhoven.nl

Veldhoven, 16 juni 2016.

AAN

het Commissariaat Voor De Media 

Postbus 1426 

1200 BK Hilversum

Uw brief: 10 mei 2016 

Uw kenmerk : 667077/668699 

Onderwerp : Herinnering verlopen aanwijzing

Mijne heren,

Bijgaand treft u de aanvraag aan met de daarin gevraagde bijlagen voor de aanwijzing als lokale media- 
instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeente Veldhoven voor de periode 
van 2 april 2017 tot 2 april 2022.

Wij verzoeken u op onze aanvrage om zendtijd voor de periode van 2 april 2017 tot 2 april 2022 een 
gunstige beslissing te nemen.

Hoogachtend,

STICHTING LOKALE OMROEP VELDHOVEN,

De voorzitter,

J. Giroldi C. Dijkhui zen-van de Schans

C. v.d. M.
Nr.:
Ingekomen 

7 0 JUN 2016

, .Class: . ^ -----
-Aid.; . - ,.ţ)K y^—~-JflPHHJK:—---- ----
BljTãoe jr Aigü^an,
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Adres:
Burgemeester van Hoofťlaan 130 
5503 BR Veldhoven

Telefoon:
040-2301156

Online:
redactie.iomroepveldhoven.nl
http://www.omroepveldhoven.nl

Gegevens:
Bank: NL50 RABO 0153 6051 54
KvK: 1705733
BTW: NI 8046 72 763 B01

Radio Veldhoven Is te beluisteren in 
de ether op 107.7 FM. Voor actuele 
kabelfrequentiesvan radio, kabelkrant 
en tv zie www.omroepveldhoven.nl

aanvraag aanwijzing lokale publieke media-instelling

Statutaire naam : Stichting Lokale Omroep Veldhoven 

Station-call: Omroep Veldhoven

Correspondentieadres: Burgemeester van Hoofflaan 130 

5503 BR Veldhoven

Studioadres: idem 

Telefoonnummer. 040-230 11 54 

Faxnummer: n.v.t.

E-mailadres: redactie@omroepveldhoven.nl

Internetadres: www.omroepveldhoven.nl

Contactpersoon: Mevr. Cobi Dijkhuizen-van de Schans, secretaris

Telefoonnummer: 040-254 13 48 106-10 62 68 55 (tijdens kantooruren)

Voor de gemeente(n): Veldhoven

Deze aanvraag gaat vergezeld van:

V uittreksel inschrijving bij de Kamer van Koophandel

V samenstelling programmabeleidbepalend orgaan (bijlage B)

V notarieel vastgestelde statuten

V redactiestatuut

V huishoudelijk reglement

Datum: 16-06-2016

Handtekening voorzitter: Dhr. Jack Giroldi
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Bijlage „ā0„„,
Doe. nr.fĻĻ_________

overzicht van de leden van het programmabeleidbepalend orgaan 
(pbo)

Voorzitter Dhr. Tom Jeltema 

Adres: Bolwerk 18, 5509 MH Veldhoven 

Tel, nr 040-294 45 00

Stroming Naam en adresgegevens Organisatie/instelling en 
adresgegevens

Maatschappelijke zorg en welzijn Dhr. Erik van der Velden Gehandicaptenorganisatie

De Dam 13

5504 TC Veldhoven

Severinus Veldhoven

Ouderenorganisaties Dhr. Wil Loos

lepebeek 49

5501 CW Veldhoven

K.B.O.

Kerkgenootschappen en

genootschappen op geestelijke

grondslag

Mevr. Rianne Pulles

Wal 42

5501 HK Veldhoven

Diverse werkgroepen RK kerk

Werknemers Dhr. Theo Erkens

Dwarswal 2

5509 KH Veldhoven

Diversen

Werkgevers Dhr. Tom Jeltema

Bolwerk 18

5508 MH Veldhoven

Veldhovens Ondernemers Contact

Sport en recreatie Dhr. Huub de Ruyter

Meresberg 72

5508 BN Veldhoven

Voetbalvereniging UNA
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Stroming Naam en adresgegevens Organisatie/instelling en 
adresgegevens

Etnische en culturele minderheden Mevr. Flor Willemen

Het Lover 56

5501 CS Veldhoven

Stichting Kaleidoscoop
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Uittreksel Handelsregister Kamer 
van Koophandel Bijlage w,.»,

Doe. nr.î^^ļ_________

KvK-nummer 17057337

Pagina 1 (van 2)

Rechtspersoon
RSIN 804672763
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Lokale Omroep Veldhoven
Ook genoemd Omroep Veldhoven
Statutaire zetel Veldhoven
Bezoekadres Burgemeester van Hooffln 130. 5503BR Veldhoven
Telefoonnummers 0402301153

0402301154
Faxnummer 0402301156
Internetadres www.slov.nl
E-mailadres info@slov.nl
Datum akte van oprichting 26-02-1986
Datum akte laatste 16-05-1997
statutenwijziging
Activiteiten SBI-code: 6010 - Radio-omroepen

Uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente veldhoven

Onderneming
Handelsnaam Omroep Veldhoven
Startdatum onderneming 26-02-1986
Activiteiten SBI-code: 6010 - Radio-omroepen
Werkzame personen 0

Vestiging
Vestigingsnummer 000002908336
Handelsnaam Omroep Veldhoven
Bezoekadres Burgemeester van Hooffln 130, 5503BR Veldhoven
Telefoonnummers 0402301153

0402301154
Faxnummer 0402301156
Internetadres www.slov.nl
E-mailadres info@slov.nl
Datum vestiging 26-02-1986
Activiteiten SBI-code: 6010 - Radio-omroepen

Uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente veldhoven
Werkzame personen 0

Bestuurders
Naam Smits, Hendricus Johannes Cornells
Geboortedatum en -plaats 13-06-1936, Eersel
Datum in functie 01-06-1998
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

U/a arm ark Oil uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van Inschrijving in 
het Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie 
hierover vindt u up www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te 
gebruiken rodal de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft.
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Uittreksel Handelsregister Kamer 
van Koophandelkoop"»ndel

KvK-nummer 17057337

Pagina 2 (van 2)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Bevoegdheid

Krom, Petrus Johannes Cornells Gerardus
01-10-1945, Geldrop
15-07-1998
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Bevoegdheid

Loos, Wilhelmus Johannes Helena
11-08-1940, Eindhoven
01-07-2003
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Giroldi, Jacobus Johannes
14-08-1955, Eindhoven
01-06-2013 (datum registratie: 03-06-2013)
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Dijkhuizen - van de Schans, Jacoba Allegonda Petronella Francisca Maria
19-12-1954, Veldhoven
01-06-2013 (datum registratie: 03-06-2013)
Secretaris
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Saris, Martinus Gerardus Antonius
17-06-1953, Veldhoven
01-06-2013 (datum registratie: 03-06-2013)
Penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum en -plaats 
Datum in functie 
Bevoegdheid

Uittreksel is vervaardigd op 11-06-2016 om 20.59 uur.

van Dongen, Josephus Catharina Cornells Maria 
08-08-1945, Dongen
01-07-2014 (datum registratie: 15-10-2014)
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een olfirleel bewijs van inschrijving in 
het Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie 
hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te 
gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft.

Waarmerk
KvK
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iDiĖnäű
Bijlage hoorl bí

Doe. nr.rļ^______

doss. 12.926/HX/TVH

STATUTENWIJZIGING STICHTING.

Heden, de zestiende mei -------------------------------------
negentiennonderdzevenennegentig, -------- -------------------
verschenen voor mij, meester CAMILLE BERNARDOS JOSEPHUS --
CORNELIS ADRIANUS VAN DONGEN, notaris ter standplaats Veld
hoven : -------------------------------------------------------

................... COMPARITIE. ---------- ----------------
de heer HENDRIKUS HUBERTUS ELISABETH PETERS, (rijbewijs
nummer 0069724574), voorlichter, wonende te VELDHOVEN, - 
Kleine Dreef 28, (postcode 5504 LH), geboren te Eindho
ven od acht mei negentienhonderd zevenenveertig, gehuwd;

II.de heer meester CORNELĨS WILHELMUS HENDRIKUS MARIA ----
UITDEKAAG. (paspoortnummer 176809C), advocaat ŭ procu- - 
reur, wonende te GELDROP, Hulsterweg 7, (postcode 5662 - 
TL), geboren in de gemeente Roosendaal op zestien decem
ber negentienhonderd tweeënzestig, ongehuwd, -----------

volgens hun verklaring ten deze handelende in hun hoedanig
heid van respectievelijk voorzitter en lid van het bestuur 
van de te VELDHOVEN gevestigde stichting, genaamd STICHTING 
LOKALE OMROEP VELDHOVEN, hierna te noemen "STICHTING", en -
als zodanig die stichting ingevolge het bepaalde in de ---
artikelen 9 en 14 van haar statuten ten deze rechtens ver
tegenwoordigend, zulks ter uitvoering van na te melden ---
besluit van het bestuur van de stichting. -----------------
............... ....... PRAKMISSE. .................... ......
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden vooraf: - 
DAT de stichting bij notariële akte, op zesentwintig febru
ari negentienhonderd zesentachtig voor J.G.Wortelboer, ---
destijds notaris te Veldhoven, verleden, werd opgericht, -- 
bij welke akte tevens de eerste statuten werden vastgelegd; 
DAT de stichting is ingeschreven in het stichtingenregis- -
ter, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken --
voor Zuidoost-Brabant te Eindhoven, onder dossiernummer S -
90241; --- ----------- -------- -------------- ----------------
DAT bij de vergadering van het Algemeen Bestuur van de ---
stichting, gehouden te Veldhoven op negen december negen- - 
tienhonderd zesennegentig om een aantal het bestuur move- - 
rende redenen, mede verband houdende met een aantal wijzi
gingen in de Mediawet (van vierentwintig april negentien- -
honderd zesennegentig), is besloten de statuten van de ---
stichting integraal te wijzigen; ---------------------------
DAT met deze statutenwijziging mede wordt beoogd een wijzi
ging van de bestuurlijke organisatie te realiseren, waar- -
bij. .................... ............................. ......
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ARTIKEL 6. -------------- -----------------------------------
l. | Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid - 
bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door
andere organen van de stichting. ------------------------

3. Ket bestuur is niet bevoegd het programmabeleid van de -
stichting te bepalen. -----------------------------------
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkom- -
sten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van --
registergoederen. ----------------------------------------
Het bestuur is NIET bevoegd tot het sluiten van overeen
komsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofde- - 
lijk madeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van
een derde verbindt. --------------------------------------

---------------- VERTEGENWOORDIG ING . -----------------------
ARTIKEL 7.-- ----------------------------- ------- ----------

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd 
door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt 
mede toe aan de voorzitter of secretaris tezamen, dan -- 
wel aan een van hen tezamen met een ander bestuurslid. -
Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van een ----
schríftelijke volmacht aan één of meer bestuursleden, -- 
alsook aan derden die de stichting, binnen de grenzen in
die volmacht gesteld, vertegenwoordigen. ---------------

-EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, AFTREDEN, HERBENOEMING. ------
ARTIKEL 8. .............. ............... ....................
1. |Het bestuurslidmaatschap eindigt: ---- ----------------

ingeval van ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 - 
van het Burgerlijk Wetboek; --------------------------

b. door bedanken; ----------------------------------------
c. bij aftreden ingevolge het door het bestuur op te --

maken rooster; ---- ---------------------------------
d. door overlijden. --------------------------------------
Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn be- -
noeming af, volgens een door het bestuur op te maken --
rooster van aftreden. ------------------------------------
De aftredende is terstond herbenoembaar voor ten hoogste
tweemaal de maximale benoemingstermijn. ---- ------------
................ . PROGRAMMARAAD . ....... .......... .......

ARTIKEL 9. ................................... ..............
Het programmabeleid van de stichting wordt bepaald door
de programmaraad. ----------------------------------------
De programmaraad dient zodanig te worden samengesteld, - 
dat hij representatief is voor de belangrijkste in de -- 
gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, gods
dienstige en geestelijke stromingen. -------------------
In de programmaraad hebben tenminste zitting vertegen- -
woordigers van de navolgende stromingen: ........ ......
- maatschappelijke zorg en welzijn; ---------------------

blad 5



als in het begin van deze akte gemeld. ---------------------
Na zakelijke opgave van de ínhoud van deze akte aan de ---
comparanten, die aan mij, notaris, bekend zijn, hebben de - 
comparanten eenparig verklaard van de ínhoud van deze akte 
kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan
geen prijs te stellen. --------------------------------------
Vervolgens is onmiddellijk na beperkte voorlezing deze akte 
door de comparanten en mij, notaris, ondertekend. ---------
Volgen de handtekeningen. ---------------------------------------------------

VOOR AFSCHRIFT.

o DO/v,

mm
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OMROEP
VELDHOVEN
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Burgemeester van lloofflaan 130 
5503 BR Veldhoven

Telefoon. 
0-10-2301156

rediictieşomroepveld hoven.nl 
httpVAvwvvomroepveidlioven.nl

Gegevens:
Bank: NL50 RABO 0153 6051 54
KvK: 17057337
BTW: NL 8046 72 763 B01

Radio Veldhoven is te beluisteren in 
de ether op 107.7 FM. Voor actuele 
kabelfrequenties van radio, kabelkrant 
en tv aio www.omroepveldhoven.nl

BijSage hoort Di.

Het bestuur van de Stichting Lokale Omroep Veldhoven;
Overwegende, dat artikel 64 van de Mediawet bepaalt, dat omroepen, die zendtijd

Doe. nr.■■■■(hl
hebben verkregen, in overeenstemming met de werknemers, die belast zijn met de samenstelling van de programma's, 
een programmastatuut tot stand brengen waarin hun rechten en verplichtingen worden geregeld;

besluit :

vast te stellen het hierna volgende:

Programmastatuut voor de Stichting Lokale Omroep Veldhoven

Doelstelling lokale omroepinstelling
Artikel I
De lokale omroepinstelling stelt zich - volgens de op 16 mei 1997 voor notaris C.B J.C.A. van Dongen, notaris te Veldhoven.
verleden statuten - tot doel.
a. het uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente Veldhoven, hierna te noemen de gemeente';
b. een programma te verzorgen, dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende

maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van
algemeen nut te zijn.

Beginselverklaring
Artikel 2
1. De uitgangspunten die betrekking hebben op hel samcnstcllcn van het omroepprogramma van de omroep zijn neergelegd in 

de statuten van de omroep en het door het programmabeleid bepalend orgaan vastgestelde programmabeleid, alsmede in 
hieruit voortvloeiende regelingen (hierna: statuten, programmabeleid en regelingen). De hoofdredacteur en de progranunastaf 
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 progranunamedewerkers 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 prograinmaslatuiil 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 feítelijke 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;
verrichten geen nevenactiviteiten die met hun onafhankelijke taakuitvoering strijdig kunnen zijn.

Organen, hun bevoegdheden cn onderlinge verhoudingen
Definities
Artikel 3
Dit statuut verstaat onder:

Lokale omroepinstelling: de Stichting Lokale Omroep Veldhoven, hierna te noemen: "omroep";
Hoofdredacteur, degene aan wie de samenstelling van het omroepprogramma van de omroep is gedelegeerd. 
Programmamedewerkers: de medewerkers/vrijwilligers van de omroep belast met werkzaamheden in het kader van de 
samenstelling van het omroepprogramma, voorzover deze een arbeidscontract of medewerkerovcrccnkomst hebben afgesloten 
Programmastaf. de gezamenlijke programmamedewerkers.
Redactieraad: de hoofdredacteur en een door de programmastaf uit zijn midden aangewezen vertegenwoordiging.

De omroep
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Artikel 4
Dc omroep is verantwoordelijk voor de vorm en ínhoud van hetgeen in haar zendtijd wordt uitgezonden, zowel intem als tegenover 
derden. Dc samenstelling van het omroepprogramma is gedelegeerd aan de hoofdredacteur. Namens de omroep 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 verband houdend met dc samenwerking en de beëindiging daarvan met dc programmamedewerkers 
zijn vastgelegd in de statuten van de omroep.

De hoofdredacteur
Artikel 6
Uitgangspunten voor het beleid verband houdend met de samenwerking en dc beëindiging daarvan met de hoofdredacteur zijn 
vastgelegd in de statuten van dc omroep.

Artikel 7
1. Bij voorziening in een vacature voor de functie van hoofdredactcur wordt door het bestuur een sollicitatie- en 

selectiecommissie ingesteld.
2. Daarin hebben zitting:

- twee leden van het in dc statuten van de omroep omschreven programmabeleidbcpalend 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 dc 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.

Artikel 8
1. De hoofdredactcur kan worden ontslagen overeenkomstig de betreffende bepalingen in de statuten van de omroep.
2. De redactieraad is bevoegd een voorstel tot beëindiging van de samenwerking met de hoofdredacteur in te dienen bij het 

bestuur. Een dergelijk voorstel vereist de instemming van tweederde van de leden van de redactieraadleden.

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

omroep.
Hij is met betrekking tot het omroepprogramma verantwoordelijk voor de naleving van statuten, programmabeleid en 
regelingen.
Hij draagt binnen dit kader de verantwoordelijkheid voor dc uitwerking van de programmaonderdelen en heeft de dagelijkse 
leiding over de programmes taf.
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 dc omroep bij. Hij heeft daarin een adviserende stem.

De programmastaf
Artikel 10

1 De programmastaf adviseert de hoofdredacteur over 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 ten minste éénmaal per jaar. Voorts vergadert hij telkenmale wanneer de hoofdredacteur dit 
wenselijk acht of wanneer tenminste één vijfde van de leden van de programmastaf daartoe de hoofdredacteur(-trice) verzoekt.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt door dc hoofdredactcur, die tevens de vergadering voorzit en zorgdraagt voor de 
verslaglegging.
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Pc redactieraad
Artikel II
1. De redactieraad, die bestaat uit minimaal drie personen, ondersteun! 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;
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 bmnen de omroep aan zijn vergaderingen deel te laten 

nemen. Zij hebben een adviserende stem.
5. Van de vergaderingen van de redactieraad wordt ten minste een besluitenlijst opgemaakt.

Verhouding redactieraad, bestuur en hoofdredactcur
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 progranunastaf, wordt de redactieraad zo tijdig mogclijk geïnformeerd en gehoord.
2. Als zodanige zaken van wezenlijk belang worden ten minste aangemerkt:

a. ingrijpende wijzigingen in statuten, programmabeleid en regelingen, voorzover deze wijzigingen betrekking hebben op 
het voorbereiden en samcnstellen 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 progranunastaf;
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 progranunastaf;
i. disciplinaire maatregelen ten aanzien van medewerkers.

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

Persoonlijke verantwoordelijkheid
Artikel 13
1. Wanneer een programmamcdcwcrkcr 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 omroep ernstige klachten heeft over het gevoerde redactioneel beleid of een of meer uitgezonden 
programmaonderdelen, dienen de hoofdredacteur en de betrokken leden van de progranunastaf ter zake te worden gehoord. Als 
het bestuur daarna de klacht handhaaft, kan het maatregelen treffen.

Geschillen
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Artikel 14
Geschillen die naar aanleiding of in verband met dit programmastatuut of het redactioneel beleid mochten ontstaan, zullen indien 
met 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 hel 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 vastgcsteld met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de statuten van de omroep 
wordt vermeld

Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Lokale Omroep Veldhoven 
in zijn vergadering van 11 september 2006.
De penningmeester, De voorzitter,

H. Smits P. Krom
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Allies:
KuríiemeesTt'f wín Hooŕflaan 130 
5S03 BR Veldhoven

lelefoon:
040-2301156

Online.
redact ie^omroepveldhoven.nl 
ht lp-/ www omroepveldhoven nl

Huishoudelijk reglement Stichting Lokale Omroep Veldhoven

Dit reglement bevat 3 hoofdstukken:

1. Gebouw en werkomgeving
2. Apparatuur
3. Programma's en format

Geqcvcni:
Dank: NL5C RABO 0153 6051 5-1
KvK: 17057337
BTW: NL 8040 72 763 B01

Radio Veldhoven is te beluisteren in 
de ether op 107.7 FM Voor actuele 
kaboKroquenties van radio, kabelkrant 
en tv zie www.omroepveldhoven.nl

Bijlage hoort bij

Doe. nr.:

Gebouw en werkomgeving

1. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het beheer van de in gebruik zijnde gebouwen en appa
ratuur. Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor door vrijwilligers aan het gebouw of apparatuur toege
brachte schade.

2. In het gebouw mag niet worden gerookt.
3. Het gebruik van verdovende middelen binnen het gebouw en op de werklocatie is verboden en leidt tot beëin

diging van de vrijwilligersovereenkomst.
4. Bij diefstal doet het bestuur van de stichting aangifte en wordt de vrijwilligersovereenkomst beëindigd.
5. Iedere medewerker krijgt- indien gewenst- de beschikking over een sleutel voor de binnendeur en een sleutel 

voor de buitendeur, alsmede een beveiligingscode die slechts eenmaal wordt verstrekt.
6. De beveiligingscode is strikt persoonlijk en mag dus niet met een ander worden gedeeld.
7. Bij verlies of diefstal van de sleutels dient onmiddellijk contact opgenomen te worden met het bestuurslid dat 

belast is met de registratie en uitgifte van de sleutels.
8. Bij het verlaten van het gebouw dient de medewerker er op toe te zien dat de gebruikte 

ruimtes (inclusief de keuken en toilet) opgeruimd en schoon worden achter gelaten.
9. Voor (gratis) koffie en thee wordt gezorgd. Frisdranken zijn tegen betaling verkrijgbaar. Het meenemen van ei

gen (alcoholvrije) drank is toegestaan.

Apparatuur

1. De aangewezen coördinatoren zijn de aanspreekpunten voor onderhoud en/of vervanging van apparatuur.
2. Gebruik van eigen apparatuur is toegestaan mits die apparatuur voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen. 

Beoordeling daarvan is voorbehouden aan de coördinatoren.
3. De stichting is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de eigen apparatuur. Deze apparatuur valt niet on

der de door de stichting afgesloten verzekeringen.
4. Eigen apparatuur moet ten overstaan van de coördinator worden geregistreerd op naam.
5. Het is niet toegestaan voor medewerkers op rekening van de stichting aankopen te doen of overeenkomsten 

aan te gaan anders dan met uitdrukkelijke toestemming vooraf van het bestuur.

Programma's en format

1. Voor de activiteiten op het gebied van Radio, TV, Kabelkrant en Internet zijn coördinatoren door het bestuur 
aangewezen. Zij zijn belast met het bewaken van het format en de integriteit van de programma's en de pro
grammering.

2. Met betrekking tot de Ínhoud van de programma's is het bestuursbeleid leidend.
3. Alle door medewerkers gemaakte programma's en of formats zijn of worden eigendom van de stichting.
4. Alle useraccounts en wachtwoorden van omroep gerelateerde zaken moeten worden opgenomen in een door 

het bestuur aangelegd en in beheer te houden register.
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5. Alle medewerkers zijn verplicht actuele inlogcodes van alle binnen de omroep benodigde en in naam of onder 
de naam van de omroep in gebruik zijnde hardware en software (waaronder social-media) direct na 
ingebruikname te laten opnemen in een door het bestuur in beheer te houden register.

6. Persoonlijke wachtwoorden, die toegang geven tot slechts een beperkt gedeelte van hardware of software, 
dienen volgens een door de technische dienst vastgesteld schema aangepast en geadministreerd te worden. 
De importantie van de applicatie waarvoor het wachtwoord van toepassing is, bepaalt de frequentie van de 
aanpassing.

Veldhoven, december 2015

(versie 2015-1)


