
Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Aalten Dinxperlo Pagina 1/7 

 

 

Beleidsplan  

Stichting Lokale Omroep Aalten Dinxperlo 

 
 

 

Voorwoord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Luiten – Voorzitter. 

April 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 2017 
 



Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Aalten Dinxperlo Pagina 2/7 

 

 

Algemeen. 

 

Er is niet aan te ontkomen een aantal afkortingen te gebruiken in dit beleidsplan. De 

belangrijkste worden hieronder nader toegelicht. 

 

C. v. d. M. Commissariaat voor de Media. De door de overheid aangestelde  toe- 

                          zichthouder voor toepassing en instandhouding van de mediawet. 

S. L. O. A. D.    Stichting Lokale Omroep Aalten Dinxperlo, werkend onder de naam AFM. 

O. L. O. N. Organisatie van Lokale Omroepen Nederland. Deze organisatie behartigt 

de belangen van de bij haar aangesloten lokale omroepen bij de overheid, het  

Commissariaat van de Media, Buma/Stemra en zo nodig bij andere  

Instellingen. 

P. B. O. Programma Beleidsbepalend Orgaan. Onderdeel van de SLOAD, toezicht –  

houder op de programmering welke volgens afspraak is samengesteld. 

 

Rechtsvorm. 

 

De SLOAD is opgericht op 01-12-2010 als een stichting. Het bestuur van de stichting is 

notarieel vastgelegd. De stichting heeft geen uitvoerend dagelijks bestuur. Net als alle 

publieke omroepen heeft ook onze omroep een programmabeleid bepalend orgaan (pbo). 

Het PBO stelt het media-aanbodbeleid vast en toetst dat ook. Het bestuur ziet erop toe dat 

het PBO voldoende leden heeft die de juiste doelgroepen vertegenwoordigen. De gemeente 

toetst om de vijf jaar, bij het verlengen van de toewijzing als lokale omroep, of het PBO 

representatief is voor het verzorgingsgebied.  

 

Vergunningen, plichten en verzekeringen. 

 

De SLOAD is volgens de mediawet een publieke omroep. Per gemeente is slechts ruimte voor 

één lokale omroep. Hiervoor dient door het C. v. d. M. een zendmachtiging te worden 

verleend. Op 21-03-2017 heeft de gemeente Aalten ingestemd met een tweede termijn van 

vijf jaar en dit gemeld aan het C. v.d. M.  

Het Commissariaat heeft dit advies overgenomen zodat de SLOAD voor de komende vijf jaar 

radio programma’s kan verzorgen, zowel in de ether als op de kabel. TV uitzendingen zijn 

tijdens  het opstellen van dit beleidsplan nog niet aan de orde, het voornemen is wel om hier 

binnen afzienbare tijd mee aan te vangen. 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, dienst Telecom, heeft een zendvergunning afgegeven. 

Voor het uitzenden van alle producties moeten rechten worden afgedragen aan 

Buma/Stemra en Sena. 

Voor de studio inventaris is een verzekering afgesloten, daarnaast is er een 

ongevallen/aansprakelijkheid verzekering voor alle geregistreerde medewerkers. 
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Doelstellingen. 

 

De hoofdredactie is in eerste instantie voor het gevoerde beleid verantwoording 

verschuldigd aan het PBO, daarnaast aan het bestuur. Het PBO legt op haar beurt 

verantwoording af voor het gevoerde beleid aan het C. v.d. M.  

Aanwijzingen op redactioneel niveau kan alleen gegeven worden door het PBO, dat 

daarnaast dient toe te zien op een juiste naleving van de mediawet en eventuele 

aanwijzingen van het C. v. d. M. 

De wet schrijft tevens voor, dat iedere lokale omroep uitzendingen dient te verzorgen die in 

de behoefte voorzien van de bevolking in de gemeente Aalten. Het PBO dient hierop toe te 

zien. 

Informatieve, educatieve en voorlichting programma’s dienen daarbij op de voorgrond te 

staan. Volgens de mediawet dient een lokale omroep van 07.00 tot 23.00 uur, per week 56 

uur, dergelijke programma’s uit te zenden. Dit komt neer op ca. 50% van de totale zendtijd, 

uren na 23.00 uur tot 07.00 uur dus niet meegerekend. 

 

Een duidelijke en logische programmering zal er voor moeten zorg dragen dat het aantal 

luisteraars zo groot mogelijk wordt. Een groot luister publiek is immers ook aantrekkelijk 

voor adverteerders. 

 

Tv uitzendingen hebben zeker de aandacht, is ook een onderdeel van de lokale omroep. 

Tijdens de opmaak van dit plan is het nog niet mogelijk om een goede, informatieve tv 

uitzending te verzorgen. Zodra de tv uitzendingen gepland staan zal deze nota aangevuld 

worden. 

 

Externe omgeving. 

 

De belangrijkste partijen in deze zijn: 

● De luisteraar 

● Verenigingen en organisaties 

● Lokale overheid 

● Andere lokale omroepen/regionaal. 

 

De luisteraar. 

 

Goed beluisterde programma’s zijn de actualiteiten, sport en lokale onderwerpen. De           

uitzending verzorgd door de kerken wordt zeer gewaardeerd, zo ook de aandacht voor de              

gemeenteraadsvergaderingen en de aandacht die de gemeente politiek krijgt in speciale           

avond uitzendingen. Ook een aantal muziekprogramma’s hebben een goede         

luisterdichtheid. 
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Lokale artiesten weten onze studio te vinden, maar ook de reacties van de luisteraar geeft               

aan dat we goed bezig zijn. De omroep staat open voor suggesties wat betreft invulling voor                

en door anderen.  

 

Verenigingen en organisaties. 

 

De samenwerking met de vele verenigingen, organisaties en bedrijven verloopt zonder meer            

goed. De medewerkers van onze omroep hebben een gemakkelijke entree en krijgen voor             

het uitzenden van de activiteiten alle medewerking. Met alle derde partijen zal dan ook zo               

veel mogelijk nauwe contact worden onderhouden, opdat zij hun berichten kunnen           

verspreiden via onze omroep. 

 

Lokale overheid.  

 

Ook de gemeente Aalten speelt een belangrijke rol voor onze lokale omroep. Niet alleen              

door de financiële bijdrage, maar ook als leverancier van gemeentenieuws. Uitzendingen van            

raadsvergaderingen kan van veel belang zijn voor politieke partijen, gelet op een versterking             

van de band tussen burger en politiek/overheid. 

In de mediawet is o.a. geregeld dat het college van B & W de leden van het PBO kunnen                   

benoemen en dat zij ook om de vijf jaar de z.g. representativiteit verklaring bij het C. v. d. M.                   

dient in te dienen. De relatie met het gemeentebestuur is goed. Op verschillende niveaus              

zijn er contacten en die verlopen prettig. Zo is er jaarlijks overleg met de wethouder en                

beleidsmedewerker over de gang van zaken binnen de omroep, wat eventueel           

verbeterd/aangepast zou moeten worden aan de informatie verstrekking vanuit het          

gemeente bestuur. 

 

Andere lokale omroepen/regionaal. 

 

Met andere lokale omroepen in de regio vindt op dit moment overleg plaats over              

samenwerking op het gebied van programmering en dienstverlening. Bijvoorbeeld het          

gezamenlijk verslag doen van activiteiten buiten de gemeente grenzen. Getracht zal worden            

overleg en samenwerking met andere omroepen, inclusief regionale, te intensiveren.  

 

Ontwikkelingen. 

 

Naar verwachting zal de mobiele internet-wereld gaan domineren boven de          

internetaansluiting via de vaste lijn. Uitzendingen worden via internet aangeboden en           

gedistribueerd. 

De nieuwe verdienmodellen zijn al aan het ontstaan voor zowel de aanbieder (AFM) als              

providers, bijvoorbeeld Ziggo en KPN. Hierdoor zal de afhankelijkheid van internet in de             

komende jaren steeds groter worden. 
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Hoofdredacteur (en.) 

 

De hoofdredacteur geeft leiding aan alle programmamedewerkers en staat binnen de           

organisatie direct onder toezicht van het PBO. Daarnaast is hij ook verantwoording            

verschuldigd aan het bestuur. 

De taken van de hoofdredacteur zijn: 

 

1. Het samenstellen van de programmering (PBO). 

 

2. Het inzetten van programma medewerkers; plannen en begeleiden. 

 

3. Inhoudelijk eindverantwoording dragen voor alle programma’s, die de lokale omroep          

maakt. Opgemerkt dient te worden dat de inhoud van de programma’s in principe             

wordt bepaald door de medewerker zelf, dit volgens een van te voren afgesproken             

format. 

 

4. Het toetsen van programma’s op representativiteit voor stromingen uit de          

gemeente. Hij zal daarom contacten onderhouden met het PBO en er zorg voor             

moeten dragen dat wordt ingespeeld in de programmering op de wensen van het             

PBO. 

 

5. Het bijwonen van bestuursvergaderingen en vergaderingen van het PBO met een           

adviserende functie. 

 

6. Desgewenst dient hij voor programmamakers een interne/externe opleiding te         

verzorgen. Intern opleiden betekend dat een nieuwe onervaren medewerker bij een           

programmamaker zal worden geplaatst en mee draait met een programma totdat de            

nieuwe medewerker zelf in staat wordt geacht als programmamaker te kunnen           

functioneren. Opleiding voor reeds actieve medewerkers kan zowel extern als intern           

gerealiseerd worden. 

 

7. Het aannemen van nieuwe medewerkers en het ontslaan van medewerkers bij            

disfunctioneren. Hierbij wordt wel eerst overlegd met het bestuur. 
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Continuïteit. 

 

Om de continuïteit van programma’s te waarborgen is het van belang dat er een              

gezonde financiële situatie is en is gericht om in de toekomst kwaliteit te kunnen              

brengen die van de omroep verwacht mag worden. 

 

Apparatuur. 

 

Alle apparatuur wordt aangeschaft door de SLOAD. De apparatuur wordt volgens de            

geldende normen afgeschreven. 

 

Subsidie. 

 

Het landelijke kijk & luistergeld werd in 1999 afgeschaft. Die heffing gebeurd nu via              

de inkomsten belasting. De gemeente Aalten ontvangt nu via de provincie een            

vergoeding die bestemd is voor de lokale omroep. Dit is per wooneenheid € 1.25. Dit               

komt neer op een jaarlijkse bijdrage van € 14.390,00. De hoogte van dit bedrag kan               

de gemeente zelf beslissen.  

 

 

 

Commercie. 

 

Het is al tijden een lastig onderwerp bij onze omroep; een solide inkomsten stroom              

uit advertenties en sponsering. De omroep wil blijven zoeken naar de juiste vormen             

van reclame exploitatie. Onze omroep kan een sponsorbeleid opstellen voor          

alternatieve inkomsten en ook audiovisuele producties maken voor anderen in de           

regio, tegen marktconforme tarieven. Als de regionale samenwerking tot stand komt,           

zal een en ander wellicht makkelijker te realiseren zijn. Er is dan een groter              

verzorgingsgebied met meer commerciële mogelijkheden.  
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Conclusie. 

 

Wij zijn er van bewust, wil een lokale omroep bestaansrecht waar maken, we er voor               

moeten zorg dragen dat we kwalitatief goede programma’s moeten maken.          

Afgestemd op de bevolking van de gemeente. Niet alleen b.v. voetbaluitslagen maar            

ook andere verenigingen en instanties actief in onze gemeente. We zullen aanwezig            

zijn bij bijzondere evenementen binnen de gemeente om daar van rechtstreeks           

verslag te doen. Om dit te kunnen bewerkstelligen is een goede financiële basis             

nodig. Door de bijdrage vanuit de gemeente zijn ook reclame inkomsten meer dan             

welkom.  

We stellen ons ten doel het doelgroepenbeleid te versterken zodat zij hun            

activiteiten via ons medium kunnen weergeven en aandacht te besteden aan           

activiteiten van het bedrijfsleven. Tot slot bijzondere aandacht te besteden aan           

actuele gebeurtenissen in de gemeente Aalten. 

Het bestuur is er van overtuigd dat alle medewerkers nu en in de toekomst veel               

kunnen betekenen voor de inwoners van Aalten.  
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