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Geachte griffier,

Bij besluit van 14 maart 2017 heeft het Commissariaat voor de Media (hierna: het 
Commissariaat) Stichting Lokale Omroep Veldhoven aangewezen als lokale publieke media- 
instelling voor de gemeente Veldhoven. Deze aanwijzing is ingegaan op 2 april 2017 en 
eindigt op 1 april 2022. Stichting Lokale Omroep Veldhoven heeft het Commissariaat bij brief 
van 9 juni 2021, ontvangen door het Commissariaat op 16 juni 2021, 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.
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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?

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

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

Termijn voor het advies
Artikel 6, tweede lid, van de Mediaregeling 2008, bepaalt dat de gemeenteraad binnen 
achttien weken, dat wil zeggen vóór 8 november 2021, advies uitbrengt. 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 of te bekijken valt. Mocht de gemeente nog aanvullende 
informatie van Stichting Lokale Omroep Veldhoven hebben ontvangen dan verzoeken wij u 
hiervan een afschrift mee te sturen met het advies.

Tweede aanvrager
Op dit moment is Stichting Lokale Omroep Veldhoven de enige aanvrager voor de gemeente 
Veldhoven. Eventuele geïnteresseerden hebben nog de gelegenheid tot 2 oktober 2021 om 
een aanvraag in te dienen bij het Commissariaat. Indien het Commissariaat een tweede 
aanvraag ontvangt, zullen wij u hierover informeren.

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

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

Hoogachtend,
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

mr. Jasmin van Eenenaam 
Practice Lead Markttoegang
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Stichting Lokale Omroep Veldhoven 
Burgemeester van Hoofflaan 130 
5503 BR VELDHOVEN

Datum

6 juli 2021

Onderwerp

Aanvraag aanwijzing lokale publieke media-instelling

Uw kenmerk Ons kenmerk

873370/884822

Contactpersoon

Zeljka de Oude

Doorkiesnummer

+31 35 7737700

Geacht bestuur,

Met uw brief van 9 juni 2021, ontvangen door het Commissariaat voor de Media (hierna: het 
Commissariaat) op 16 juni 2021, 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 de gemeenteraad van Veldhoven 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 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 Veldhoven 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 (behalve woensdag) tussen 11:00 en 12:00 uur 
telefonisch bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer of via e-mail aanwijzing@cvdm.nl.

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

Hoogachtend,
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

mr: Jasmin van Eenenaam 
Practice Lead Markttoegang



OMROEP
VELDHOVEN
RADIO - TV - INTERNET

Veldhoven, 15 juni 2021

AAN

het Commissariaat Voor De Media 

Postbus 1426

Adres:
Burgemeester van Hooffìaan 130 
5503 BR Veldhoven

Telefoon:
040-2301156

Online:
redactie@omroepveldhoven.nl

Gegevens:
Bank: N15Û RABO 0153 6051 54
KvK: 1705733
BTW: NL 8046 72 763 801

Radio Veldhoven is te beluisteren in 
de ether op 107.7 FM. Voor actuele 
kabeìfrequenîíes van radio, kabelkrant

httpV/www omfcepvatdhevím-QL,._____ en tv zie www.ornroepvejdhoven.nl

1200 BK Hilversum

Uw brief: 9 juni 2021

Uw kenmerk : 873370/881631

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 2022 tot 2 april 2027.

Wij verzoeken u op onze aanvrage om zendtijd voor de periode van 2 april 2022 tot 2 april 2027 een 
gunstige beslissing te nemen.

Hoogachtend,

STICHTING LOKALE OMROEP VELDHOVEN,

De voorzitter,

T. Bazelmans

De secretaris,

sm

C. Dijkhuizen-van de Schans
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OMROEP
VELDHOVEN
RADIO - TV - INTERNET

Adres:
Burgemeester van Hooüľlaan 130 
5503 BR Veldhoven

Telefoon.
040-2301156

Online:
redactiet&omroepveldhoven.n!
httpy/www.omroepveldhoven.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 îv 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 56....................................................................................................................

Faxnummer: n.v.t..........................................................................................

E-mailadres: redactie@omroepveidhoven qį....................................................................

Internetadres: www.omroepveldhoven.nl....................................................................................................

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

Telefoonnummer: 040-253 13 48 of 06-10 62 68 55............................................(tijdens kantooruren)

Voor de gemeente(n): Veldhoven..............................................................................................

Deze aanvraag gaat vergezeld van.
* uittreksel inschrijving bij de Kamer van Koophandel
* samenstelling programmabeleidbepalend orgaan (bijlage B)
* notarieel vastgestelde statuten
* redactiestatuut
* huishoudelijk reglement
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KVK
Uittreksel Handelsregister 
Kamer van Koophandel®

KvK-nummer 17057337 

Pagina 1 (van 2)

Rechtspersoon
RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Ook genoemd
Statutaire zetel
Bezoekadres
Telefoonnummers

804672763
Stichting
Stichting Lokale Omroep Veldhoven
Omroep Veldhoven
Veldhoven
Burgemeester van Hooffln 130, 5503BR Veldhoven
0402301153
0402301154

Faxnummer
Internetadres
E-mailadres
Datum akte van oprichting 
Datum akte laatste 
statutenwijziging
Activiteiten

0402301156
www.slov.nl
info@slov.nl
26-02-1986
16-05-1997

SBI-code: 6010 - Radio-omroepen
Uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente veldhoven

Onderneming
Handelsnaam
Startdatum onderneming 
Activiteiten
Werkzame personen

Omroep Veldhoven
26-02-1986
SBI-code: 6010 - Radio-omroepen
0

Vestiging
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Telefoonnummers

000002908336
Omroep Veldhoven
Burgemeester van Hooffln 130, 5503BR Veldhoven
0402301153
0402301154

Faxnummer
Internetadres
E-mailadres
Datum vestiging
Activiteiten

0402301156
www.slov.nl
info@slov.nl
26-02-1986
SBI-code: 6010 - Radio-omroepen
iJitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente veldhoven

Werkzame personen 0

WAARMERK
KAMER VAN KOOPHANDEi

C
iriT

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs van inschrijving in het
Handelsregister. In Adobe Reader kunt u de elektronische zege! 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 tiet document gewaarborgd en de elektronische zegel verifieerbaar blijft ė
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KVK
Uittreksel Handelsregister 
Kamer van Koophandel®

KvK-nummer 17057337 

Pagina 2 (van 2

Bestuurders
Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

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

Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

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

Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Peters, Hendrikus Hubertus Flisabeth
08-05-1947
01-12-2017 (datum registratie: 04-12 2017)
Vice-voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Bazelmans, Antonius Petrus
29-06-1964
01-12-2017 (datum registratie: 04-12 2017)
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum
Datum in functie 
Bevoegdheid

Schoemaker, Herman
28-09-1958
01-03-2020 (datum registratie: 17-03-2020)
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Uittreksel is vervaardigd op 14-06-2021 om 17.55 uur.

WAARMERK
KAMER VAN KOOPHANDEL

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een elektronische zegel en is een officieel bewijs van inschrijving in het 
Handelsregister tn Adobe Reader kunt u de elektronische zegel bovenin het scherm controleren Meer 
informatie hierover vindt u op www.kvlcnl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal 
te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de elektronische zegel verifieerbaar blijft
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LIJST LEDEN P.B.O. OMROEP VELDHOVEN PER 1 JANUARI 2021:

Stroming:

Werkgevers (aspirant lid)

Werknemers (aspirant lid) 

Cultuur (aspirant lid)

Gehandicaptenorganisatie

Ouderenorganisaties

Ethnische culturele 
minderheden

Kerkgenootschap

Sport Recreatie

Naam/adres:

Wiljan Bazelmans 
Locht 20
5504 KD Veldhoven 
wilian@bazelmans.com

Monique Mols 
monique.mols@asml.com

Hans Sonnemans 
directie@museumoudeslot.nl

Dhr. Erik van der Velden 
De Dam 13 
5504 TC Veldhoven 
06-13 06 07 23
erik.van.der.velden@severinus.nl

vacant

Mevr. Flor Willemen 
Het Lover 56 
5501 CS Veldhoven 
040-254 10 46 
flor w@upcmail.nl

Mevr. Rianne Pulles 
Wal 42
5501 HL Veldhoven 
040-253 01 29 
rianne.pulles@upcmail.nl

Dhr. Huub de Ruyter 
Meresberg 72 
5508 BN Veldhoven 
06-15 08 86 75 
h.ruvter3@uūcmaìl.nl

Organisatie/lnstelling:

Bazelmans AVR

Director Corporate 
Communication ASML

Directeur Museum 
't Oude Slot

Severinus Veldhoven

Stichting Kaieidoscoop

Diverse werkgroepen RK kerk



doss. 12.926/HK/TVH

STATUTENWIJZIGING STICHTING.

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

-------------------COMPARITIE.---------- ----------------
I. de heer hendrikus hubertus Elisabeth peters. (rijbewijs

nummer 0069724574), voorlichter, wonende te VELDHOVEN, - 
Kleine Dreef 28, (postcode 5504 LH), geboren te Eindho
ven op acht mei negentienhonderd zevenenveertig, gehuwd;

II. de heer meester CORNELIS WILHELMUS HENDRIKUS martā ----
'UITDEHAAG. (paspoortnummer 176809C), advocaat ŭ procu- -
reur, wonende te GELDROP, Hulsterweg 7, (postcode 5662 - 
TL), geboren in de gemeente Roosendaal op zestien decem
ber negentienhonderd tweeenzestig, 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. -------------------
----------------------- PRAEMISSE. ----------------------------
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: -------------- ----- ------ ----------------------------------

blad 1
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- het Algemeen Bestuur haar bestuurstaken overdraagt aan --
een nieuw te benoemen bestuur; -------------------------------
- het Algemeen Bestuur na de statutenwijziging als program
maraad zal blijven functioneren; -----------------------------
DAT de hiervoor gemelde bestuursvergadering is gehouden met 
inachtneming van de betreffende statutaire voorschriften, -
zoals die tot heden golden; -----------------------------------
DAT aan deze akte zal worden gehecht een fotocopie van de - 
notulen van de hiervoor bedoelde bestuursvergadering, waar
uit van het hiervoor bedoelde besluit blijkt; --------------
DAT ter uitvoering van gemeld besluit de statuten van de --
stichting bij deze worden gewijzigd en thans integraal ----
luiden als volgt: ----------------------------------------------

----- STATUTEN. ------
-NAAM, ZETEL EN DUUR.

ARTIKEL 1.
1. De stichting is genaamd STICHTING LOKALE OMROEP VELDHO

VEN. —
2 . 
3 .

Zij heeft haar zetel in de gemeente VELDHOVEN. 
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL.
ARTIKEL 2. ----------------------------------------------------
1. ļDe stichting heeft 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 Ie- - 
vende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en - 
geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan 
worden van algemeen nut te zijn. ----------------------

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 verwezen- -
lij king van het doel daarvoor bevorderlijk zijn. -------

--------------------- GELDMIDDELEN. ---------------------------
ARTIKEL 3. -------------------- ------- ------------------------

De geldmiddelen van de stichting kunnen onder andere --
worden gevormd door: ---------------------------------------
bijdragen van begunstigers; -----------------------------
sponsorbijdragen; ----------------------------------------
inkomsten door de uitzending van programma-onder- ----
delen, die bestaan uit reclame-boodschappen,- ---------
inkomsten uit programmabladen; -------------------------
de lokale opslag van de omroepbijdrage; ---------------
donaties; --------------------------------------------------
subsidies; ------------------------------------------------
erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen. ---------

2. De stichting is niet dienstbaar aan het maken van winst
door derden. ------------------------------------------------

blad 2
BESTUUR.
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ARTIKEL 4. --------------------------------- ------ ------------
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf
en ten hoogste zeven leden. Het aantal bestuursleden ---
wordt - gelet op het in de vorige zin bepaalde - door --
het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. -----------
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een -- 
secretaris en een penningmeester. De functies van secre
taris en penningmeester kunnen ook door één persoon ----
worden vervuld. ----------------------------------------------
Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur, zullen
de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen ----
binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature ----
daarin voorzien door de benoeming van een opvolger. ----
Mochten in het bestuur om welke reden dan ook een of ---
meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende be- -- 
stuursleden, of vormt het enig overblijvende bestuurslid 
niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in
artikel 7. ---------------------------------------------------
De bestuurders worden steeds door het bestuur benoemd. - 
De benoeming geschiedt uit een of meer voordrachten. Tot
het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd het ---
bestuur alsmede de programmaraad. Indien er meer dan één 
voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrach
ten. — 
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden. -----------------------------------------------
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen ten - 
behoeve van de uitoefening van hun lidmaatschap redelij
kerwijs gemaakte kosten. -----------------------------------

----------------bestuursvergaderingen en besluitvorming------------------------------
--------------------IN HET bestuur. --------------------------
ARTIKEL 5. ----------------------------------------------------

Ten minste éénmaal per twee maanden wordt een vergade- -
ring gehouden. -----------------------------------------------
Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, 
wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één -
van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en ----
onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan
de voorzitter het verzoek richt. --------------------------
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen ----
gevolg geeft, in dier voege dat de vergadering kan wor
den gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de --
verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen
met inachtneming van de vereiste formaliteiten. --------
De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens - - 
het in lid 2 van dit artikel bepaalde - door de voorzit
ter, met inachtneming van een termijn van ten minste --
zeven dagen, de dag der oproeping en die van de vergade
ring niet medegerekend, door middel van oproepingsbrie
ven . ----------------------------------------------------------
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De oproepingsbrieven vermelden, ̂ betalve^p onderwerpeį .
läLľ^eeľĒlstuurslėrgadering alle in functìe^ijnde

ssŝÄSn-pnïi :
nori mits met algemene stemmen, ook ai ziju ucstatutei^gegeven voorschriften voor het oproepen en — -

Ē5»ÏS»ŴAÄ«!E~:
het diInsUïfwežīghēīd wijst de vergadering zelf ^aar^---

8.

bij
worden door de -İPİ;Sri;Hs?Şķ,*ařĩ:.^-:

^ïïľsïhriftïïiľheľ ?S”Ŝeoorleling van ^voorzitter

2S SÄS :--::Äíii1ĩJ,MS,v^îSsġairĮ-iS«:SS..
^įnriftelijk?Ctelegrafisch of fer^ţelefax^hun mening ţe^

Vaneen’āĩďūs'gēñōmēñ besluit wordt onder bįj^egįng van
d^ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas^
opgemaakt, dat na mede-ondertekening aoor u______________
ŞLfbSïtmîslïľŜeeirheţrechţ'ţōţ'heţuiţbrengenvan

één stem- t n qeen grotere meerderheid voor-

^tiinmīnįñier ''«fîjġîl-l^Ŵį^StTSfgeSlńst'
acht^of^éé^va^d^stemgerechţigde dit voor de stemming^

Schrifteiijitē'štēmmīñğ'ğēšĉñĩēďţ bij^ongetekende^ geslo-

12.Blanco^stemmėnŵõřďēñbēšõñôūŵď'āīś niet te zijn uitge:

niet bij de sta-

10

men. 
11.Alle

13 ïn alle geschillen omtrent stemmingen 
İtuten voorzien, beslist de voorzitter

..1______BESTUURSBEVOEGDHEID. ----------
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ARTIKEL 6. --------- ------- -----------------------------------
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid -

bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door 
andere organen van de stichting. --------------------------

3. Het bestuur is niet bevoegd het programmabeleid van de -
stichting te bepalen. ---------------------------------------

4. 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 medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van
een derde verbindt. -----------------------------------------
-------------- VERTEGENWOORDIGING. ------------------------

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. -

2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van een -----
schriftelijke 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. ----------------------------------------------------
l.|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. ----------------------------------------------------
1. 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: -----------------
- ļmaatschappelijke zorg en welzijn,- ----------------------
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- cultuur en kunst; ----------------------------------------
- kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke --
grondslag; ------------------------------------------------

- werknemers; -----------------------------------------------
- werkgevers,- -----------------------------------------------
- onderwijs en educatie; -----------------------------------
- etnische en culturele minderheden,- ---------------------
- sport en recreatie. --------------------------------------
De leden van de programmaraad worden op voordracht be- - 
noemd door het College van Burgemeester en Wethouders -- 
van de gemeente. Tot het opmaken van zulk een voordracht 
is bevoegd het bestuur, na overleg met de programmaraad. 
Het bestuur is gehouden om in de voordracht op te nemen 
de eventuele door de programmaraad voorgedragen perso- - 
nen. ----------------------------------------------------------

4 . Bij het ontstaan van enige vacature in de programmaraad 
wordt binnen drie maanden na het ontstaan van de vacatu
re aan het College van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente een voordracht gedaan voor de benoeming van een 
opvolger. Mochten in de programmaraad om welke reden dan 
ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblij
vende leden, of vormt het enig overblijvende lid niette
min een programmaraad. -------------------------------------

b. 
c .

d.

Leden van de programmaraad genieten geen beloning voor - 
hun werkzaamheden, zij hebben wel recht op vergoeding -- 
van de door hen ten behoeve van de uitoefening van hun -
lidmaatschap redelijkerwijs gemaakte kosten. ------------
Het lidmaatschap van de programmaraad eindigt: ---------

'door het ophouden vertegenwoordiger te zijn van een - 
stroming, als bedoeld in het tweede lid van dit arti
kel ; ------------------------------------------------------
door bedanken; -------------------------------------------
bij aftreden ingevolge een door het bestuur opgemaakt
en door de programmaraad vastgesteld rooster van ----
aftreden; ------------------------------------------------
door ontslag, verleend door het College van Burge- --
meester en Wethouders van de gemeente; ---------------
door overlijden. ----------------------------------------

Elk lid van de programmaraad treedt uiterlijk drie járen 
na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur opge
maakt en door de programmaraad vastgesteld rooster van - 
aftreden. De aftredende kan terstond worden voorgedra- -
gen voor herbenoeming. -------------------------------------
--- VERGADERINGEN PROGRAMMARAAD EN BESLUITVORMING. -----ARTIKEL 10. ---------------------------------------------------
Ten minste éénmaal per halfjaar wordt een vergadering --
gehouden. ----------------------------------------------------
Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, 
wanneer één van de leden daartoe schriftelijk en onder - 
nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan het -

1.

2 .

blad 6



3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

bestuur het verzoek richt. Indien het bestuur aan een -- 
dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege dat - 
de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na 
het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergade- - 
ring bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste -
formaliteiten. -----------------------------------------------
De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens --
het in lid 2 van dit artikel bepaalde - door het be- ---
stuur, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproe
ping en die van de vergadering niet medegerekend, door -
middel van oproepingsbrieven. -----------------------------
De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijd
stip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. - 
De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. --
Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een van de ----
andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering -
optreden. -----------------------------------------------------
Van het verhandelde in de vergaderingen worden door de - 
secretaris van het bestuur of door een andere door de -- 
voorzitter daartoe aangezochte aanwezige notulen opge- -
maakt, die in de volgende vergadering worden geagen- --
deerd. --------------------------------------------------------
Naast de leden van de programmaraad hebben ook leden van
het bestuur toegang tot de vergadering. ------------------
De programmaraad kan ter vergadering alleen dan geldige 
besluiten nemen, indien de meerderheid van de leden ter 
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van 
de programmaraad kan zich ter vergadering door een ander 
lid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een -- 
schríftelijke, ter beoordeling van de vergadering vol- - 
doende, volmacht. Een lid van de programmaraad kan daar
bij slechts voor één ander lid als gevolmachtigde optre
den . ----------------------------------------------------------
leder lid van de programmaraad heeft het recht tot het - 
uitbrengen van één stem. De voorzitter van het bestuur, 
secretaris van het bestuur en/of andere leden van het -- 
bestuur hebben geen stemrecht, voor zover zij geen lid - 
zijn van de programmaraad. Alle besluiten van de pro- -- 
grammaraad worden genomen met volstrekte meerderheid van 
de geldig uitgebrachte stemmen. ---------------------------

10.Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, -- 
'tenzij één of meer van de stemgerechtigden een schrífte
lijke stemming gewenst acht/achten en dit vóór de stem
ming kenbaar maakt/maken. Schríftelijke stemming ge- ---
schiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stem-
mem worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----
- - PROGRAMMASTAF, PROGRAMMA- STATUUT EN HOOFDREDACTEURARTIKEL 11. ---------------------------------------------------

1. De stichting kent een programmastaf voor radio, een ----
programmastaf voor televisie en een programmastaf voor -
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tekst-TV. Iedere programmastaf bestaat uit een door het
bestuur te bepalen aantal medewerkers onder wie een ___
hoofdredacteur, belast met de leiding van de nro- ______
grammastaf. ------------------------------------- -------

2. Het bestuur legt bij reglement vast de taakomschrijving 
van iedere programmastaf en de verhouding tussen hoofd
redacteur, programmastaf en andere organen van de stich
ting, nadat deze de daarbij belanghebbenden daarover — 
heeft geraadpleegd. ______________ ___________________ ľ.____
De stichting heeft een programma-statuut, waarin de ____
journalistieke rechten en plichten van de medewerkers
die ziĵn belast met de samenstelling van--------------
omroepprogramma's, worden geregeld en waarin de redac- - 
tionele onafhankelijkheid van deze medewerkers ten op- -
zichte van sponsors wordt gewaarborgd. Het _________ ____
Pro9ramma-statuut komt tot stand na overleg met de _____
hoofdredacteuren en programmastaven en behoeft instem- -
ming van de programmaraad. --------------------------------

4. Een hoofdredacteur wordt door het bestuur aangesteld 
Een hoofdredacteur wordt ontslag verleend door het bė- - 
stuur na voorafgaande verkregen toestemming van de pro
grammaraad. Indien het ontslag op journalistieke gronden
wordt verleend; dient zodanig besluit eveneens vooraf _
aan overleg met de desbetreffende programmastaf te wor
den onderworpen. -----------------------------------------

6. Het bestuur kan een hoofdredacteur in de uitoefening van 
ziĵn functie voor onbepaalde tijd schorsen. De schorsing 
vervalt, indien niet binnen twee maanden na het schor- - 
smgsbesluit het in het vijfde lid van dit artikel be- -
doelde overleg een aanvang heeft genomen. ---------------
De overige leden van een programmastaf worden op voor- - 
stel van de tot die programmastaf behorende hoofdredac
teur en/of de overige leden van die programmastaf be----
noemd door het bestuur. Ontslag wordt hen verleend door 
het bestuur na overleg met de desbetreffende hoofdredac
teur en de desbetreffende programmastaf. ----------------
Voor de Ínhoud van alle uitzendingen en voor alle werk
zaamheden zijn een hoofdredacteur alsmede de overige --- 
leden van een programmastaf verantwoording verschuldigd 
aa.n net bestuur* alsmede aan de programmaraad -----------
----------- C0MMISSIES gjj WERKGROEPEN ______ ___________

ARTIKEL 12. ---------------------------------------------
Het bestuur kan commissies en werkgroepen instellen. — 
BlĴ re9İement worden taak en werkwijze van commissies en 
werkgroepen vastgelegd. ------------------------------------

--JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING -----------ARTIKEL 13. ------------------------------------ *_________
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalen- - 

derĵaar. ----------------------------------------------------
Het bestuur van de stichting is verplicht van haar ver-2 .
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5 .

6.

7 .
8 .

3.

mogenstoestand zodanige aantekeningen te houden, dat --
daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen --
kunnen worden gekend. ---------------------------------------
Jaarlijks tijdig voor de aanvang van het boekjaar stelt 
het bestuur een begroting op voor het komende boekjaar.
De begroting wordt door het bestuur vastgesteld. -------
Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de 
stichting afgesloten. Daaruit worden door de penning- -- 
meester een balans en een staat van baten en lasten over 
het afgelopen boekjaar opgemaakt. De penningmeester doet 
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen --
boekjaar gevoerd bestuur. ----------------------------------
Het bestuur stelt jaarlijks een rapportage op aangaande 
het in het afgelopen boekjaar gerealiseerde programmabe
leid. — 
De balans, de staat van baten en lasten en de rapportage 
aangaande het gerealiseerde programmabeleid vormen teza
men het jaarverslag. ----------------------------------------
De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. ----
Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde
bescheiden ten minste tien jaar lang te bewaren. -------
---------------------- REGLEMENTEN. ------------------------

ARTIKEL 14. 
1.

2 .

3 .

Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, ----
waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in --
deze statuten zijn vervat. ---------------------------------
Een reglement mag niet met de wet en/of deze statuten in
strijd zijn. -------------------------------------------------
Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te -
wijzigen of in te trekken. ---------------------------------
--------------- STATUTENWIJZIGING. ------------------------

ARTIKEL 15.
In de statuten van de stichting kan geen verandering--
worden gebracht dan door een besluit van het bestuur te 
nemen in een vergadering, waartoe is opgeroepen met de -
mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal --
worden voorgesteld. -----------------------------------------
Zij, die de oproeping tot een vergadering van het be- -- 
stuur ter behandeling van een voorstel tot statutenwij
ziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor 
de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 
voorgedragen wijziging(en) woordelijk is/zijn opgenomen, 
op een daartoe geschikte plaats ter inzage leggen tot na 
afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. 
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan -
alle leden van het bestuur toegezonden. ------------------
Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste --
TWEE/DERDE van de uitgebrachte stemmen, in een vergade
ring waarin ten minste TWEE/DERDE van de bestuursleden - 
tegenwoordig is. --------------------------------------------
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Is niet ŢWEE/DERDE van de leden tegenwoordig, dan wordt 
binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeen
geroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals -- 
dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest ---
ongeacht het aantal tegenwoordige bestuursleden kan'____
worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste 
TWEE/DERDE van de uitgebrachte stemmen. ------ľīľ
Een statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat 
hiervan een notariële akte is opgemaakt. ----------------
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid 
ibevoegd. ------------------------------------------------

---------------------- ONTBINDING. ---------------------ARTIKEL 16. -------------------------------- ----------
1. De stichting kan worden ontbonden door een besluit van -

het bestuur. -------------------- r__________
Op het daartoe te nemen besluit is mutatis mutandis het 
bepaalde m artikel 15 de leden 1, 2 en 3 van toepas- -- 
smg. -------------------------------------------------e

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan ----
voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig --

3. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij bij -- 
liquidatiebesluit andere vereffenaars zijn aangewe-

4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbin
ding van de stichting inschrijving geschiedt in het ____
Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophan- 
del en Fabrieken binnen welker gebied de stichting haar

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van dēżē"
statuten zoveel mogelijk van kracht. _____________________

6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting --
wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel -- 
van de stichting of aan instellingen, die eenzelfde of -
nagenoeg eenzelfde doel nastreven. ----------------------
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en be____
scheiden van de ontbonden stichting gedurende ten minste 
tien ĵaren berusten onder de jongste vereffenaar, tenzij
bij het besluit tot ontbinding een andere ---------------
(rechts-)persoon daartoe werd aangewezen. _______________

--------------------- SLOTBEPALING. --------- 1__________
ARTIKEL 17. -------------------------------------------
In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten als de
reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. ------------
-- ----------- VASTSTELLING IDENTITEIT. _____________________
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. _______

7 WAARVAN AKTE
m minuut opgemaakt, is verleden te Veldhoven, op de datum
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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.



OMROEP
VELDHOVEN
RADIO - TV - INTERNET

Adres:
Burgemeester van Hooffìaan 130 
5S03 BR Veldhoven

Telefoon:
040-2301156

Online:
redactie@omroepveldhoven.nl 
httpy/www omroepve1dhoven.nl

Gegevens:
Bank: N150 RABO 0153 6051 54
KvK: 17057337
BTW: NL 8046 72 763 801

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

Huishoudelijk reglement Stichting Lokale Omroep Veldhoven

Dit reglement bevat 3 hoofdstukken:

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

Gebouw en werkomgeving

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

beëindiging 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 

eigen (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 

onder 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 
programmering.

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)
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Adres:
Burgemeester van Hooŕflaan 1 30 
SS03 BR Veldhoven

Telefoon:
040-23011 Só

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

Gegevens
Bank. NL50 RABO 0153 6051 SA 
KvK; 17057337
BTW NI 8046 72 763 801

Radio Veldhoven is te beluisteren in 
de ether op 107 7 FM Voor actuele 
kabelfrequenties van radio, kabelkrant 
en tv *ie www.omroepveldhoven.nl

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

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 1
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 het samenstellen 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 programmastaf 
zijn hieraan gebonden. Al deze stukken worden geacht bij de medewerkers bekend te zijn. Statuten, programmabeleid en 
regelingen kunnen worden gewijzigd, zoals bepaald in de desbetreffende artikelen van de statuten en met inachtneming van 
de regels, zoals deze in dit programmastatuut zijn beschreven.

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

3. Op grond van deze onafhankelijke taakuitoefening gaan de programmamedewerkers bij de samenstelling van 
programmaonderdelen:

zonder vooroordelen te werk; 
geven de gelegenheid tot hoor en wederhoor; 
betrachten zorgvuldige verificatie; 
weren verkapte reclame;
brengen een zo herkenbaar mogelijk onderscheid aan tussen feitelijke gegevens en de interpretatie daarvan of het 
commentaar daarop;
laten tot de programmaonderdelen toe wat informatief en opinievormend is; 
stellen zich terughoudend op tegenover sponsoractiviteiten;
verrichten geen nevenactiviteiten die met hun onafhankelijke taakuitvoering strijdig kunnen zijn.

Organen, hun bevoegdheden en 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 medewerkerovereenkomst 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
De omroep is verantwoordelijk voor de vorm en ínhoud van hetgeen in haar zendtijd wordt uitgezonden, zowel intern als tegenover 
derden. De 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 de samenwerking en de beëindiging daarvan met de programmamedewerkers 
zijn vastgelegd in de statuten van de omroep.

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

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

selectiecommissie ingesteld.
2. Daarin hebben zitting:

- twee leden van het in de statuten van de omroep omschreven programmabeleidbepalend orgaan;
- twee leden van het bestuur, waaronder het bestuurslid belast met het personeelsbeleid;
- een lid, aangewezen door de redactieraad.

3. Het bestuurslid belast met het personeelsbeleid zit de vergaderingen van de sollicitatie- en selectiecommissie voor.
4. De sollicitatie- en selectiecommissie stelt een voordracht op en dient deze, vergezeld van een verslag van haar 

werkzaamheden, in bij het bestuur.

Artikel 8
1. De hoofdredacteur 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 de uitwerking van de programmaonderdelen en heeft de dagelijkse 
leiding over de programmastaf.
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 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 de hoofdredacteur, die tevens de vergadering voorzit en zorgdraagt voor de 
verslaglegging.
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De redactieraad
Artikel II
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;
een behoorlijke technische kwaliteit van de programmaonderdelen.

2. De hoofdredacteur zit de vergaderingen van de redactieraad voor.
3. De redactieraad kiest uit zijn midden een secretaris; deze neemt bij ontstentenis van de hoofdredacteur diens taken, zoals in dit 

programmastatuut geformuleerd, waar.
4. De redactieraad kan besluiten vertegenwoordigers van andere geledingen binnen de 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 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 ten minste aangemerkt:

a. ingrijpende wijzigingen in statuten, programmabeleid en regelingen, voorzover deze wijzigingen betrekking hebben op 
het voorbereiden en samenstellen van het omroepprogramma;

b. ingrijpende wijzigingen in het uitzendschema;
c. ingrijpende wijzigingen in de huisvestingssituatie;
d. overeenkomsten voor programmatische samenwerking met derde voorzover deze een ander dan incidenteel karakter 

hebben;
e. de benoeming van de hoofdredacteur, met inachtneming van het daaromtrent statutair bepaalde;
f. ingrijpende wijziging in de samenstelling van de programmastaf;
g. wijzigingen in het programmastatuut, met inachtneming van het daaromtrent statutair bepaalde;
h. wijzigingen in de techniek, voorzover deze ingrijpende gevolgen hebben voor de werkzaamheden van de programmastaf;
i. disciplinaire maatregelen ten aanzien van medewerkers.

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

Persoonlijke verantwoordelijkheid
Artikel 13
1. Wanneer een programmamedewerker ernstige gewetensbezwaren heeft tegen een aan hem verstrekte opdracht in verband met 

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

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

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

4. Indien het bestuur van de omroep 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.

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 
niet tot onderlinge overeenstemming kan worden gekomen worden voorgelegd aan een geschillencommissie.

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

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

Wijziging programmastatuut
Artikel I 7
Wijzigingen van dit programmastatuut worden vastgesteld 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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