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BCD?
Datum Onderwerp

25 september 2017 Advies lokale omroep

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

694255/695147 Eddy Aangeenbrug +31 35 7737700

Geachte mevrouw Kammenga,

In verband met de gemeentelijke herindeling, waarbij de gemeenten Hoogezand-Sappemeer,
Mentenrvolde en Slochteren per 1 januari 2018 worden samengevoegd tot nieuwe gemeente
Midden-Groningen, hebben de aangewezen lokale publieke media-instellingen Stichting
Lokale Omroep Slochteren‚ Stichting Lokale Omroep Hoogezand-Sappemeer en

Agglomeratie Omroep Midden Groningen, een akkoord bereikt over een nieuw op te zetten

stichting, de Mediagroep Midden Groningen. Stichting Mediagroep Midden Groningen heeft bij
brief van 23 mei 2017, door het Commissariaat ontvangen op 29 augustus 2017, een

aanvraag ingediend om aangewezen te worden als lokale publieke media-instelling voor de

gemeente Midden-Groningen. Alvorens het Commissariaat een beslissing neemt over deze

aanvraag, dient de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Midden-Groningen 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 23.13. 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
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c. volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en

dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente
voorkomende maatschappelijke. culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

Wat verwacht het Commissariaat in het advies van de gemeenteraad?
De raad van uw gemeente dient het Commissariaat een gemotiveerd advies uit te brengen
over de aanvraag. Het Commissariaat neemt pas een besluit nadat de gemeenteraad heeft

geadviseerd over de vraag of de aanvrager voldoet aan de eisen die de Mediawet 2008 stelt.

Dit betekent dat de gemeenteraad in zijn advies de volgende vragen met een duidelijkja of

nee moet beantwoorden:

- is de aanvrager een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige
rechtsbevoegdheid? Met andere woorden: is het een stichting of een vereniging?

- Stelt de aanvrager zich ten doel op regionaal niveau de publieke mediaopdracht uit te

voeren door media-aanbod te verzorgen dat is gericht op de bevrediging van

maatschappelijke behoeften die in de gemeente leven?
. Heeft de aanvrager een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt?
- Is dit programmabeleidbepalende orgaan (hierna: pbo) representatief samengesteld?

Ontbrekende stukken/wijzigingen
Voor de goede orde merken wij nog op dat het Commissariaat het ontbrekende deel van de

statuten heeft opgevraagd. Zodra wij deze ontvangen zullen wij deze naar uw gemeente
doorsturen. 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 29 januari 2018, advies uitbrengt. Het Commissariaat

kan periodiek contact opnemen met de gemeente om te overleggen over de voortgang van

het advies.

Mocht de gestelde termijn problemen opleveren neemtu 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.

Ontvangstbevestiging sturen

Wij verzoeken u binnen twee weken de ontvangst van deze brief. bij voorkeur via e-mail, te

bevestigen en daarb■ 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 kuntu contact opnemen met de behandelaar van dit dossier

binnen het Commissariaat, Eddy Aangeenbrug. Hij is op werkdagen (behalve maandag)
tussen 11:00 en 12:00 uur telefonisch bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer of via e-

mail e.aangeenbrug@cvdm.nl.

Een afschrift van deze brief gaat naar het bestuur van Stichting Mediagroep Midden

Groningen

Hoogachtend,
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

@
mr. Margreet Verhoef

afdelingsmanager Onderzoek & Toegang



Aanvraag aanwijzing lokale publieke media-instelling

Statutaire naam

Station-call:

C0rresgondentieadres:

Studioadres:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Internetadres:

Contactgersoon:

Telefoonnummer:

Voor de gemeente(n):

Stichting Mediagroep Midden- Groningen

Mediagroep Midden-Groningen.

Hoofdweg 34E, 9939 PE Tjuchem

Studio A: Noorderstraat 109A, 9611 AC Sappemeer
Studio B: Hoofdweg 99A, 9628 CL Siddeburen

0598—423200

regiofm.info

www.regiofm.info

A. Bos

0598-423200 (tijdens kantooruren)

Midden-Groningen i.o. (voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer-
Slochteren-Menterwolde)

Deze aanvraag gaat vergezeld van:

Datum:

Ha

1x uittreksel inschrijving bij de Kamer van Koophandel

x samenstelling programmabéleidbepalend orgaan (bijlage B)

x notarieel vastgestelde statuten

l?] voorstel tot statutenwijzìging

x redactiestatuut

x huishoudelijk reglement

lìi overeenkomst(en)

ndtekenin voorzitter: .
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ÜËÈÊ@ @ @ ?: oct-‘. 3…

Inzien uittreksel - Stichting Mediagroep Midden Gro—ningen Doc- …- Ë.â…………
(69248109)
Kamer van Koophandel, 26 juli 2017 - 12:18

KvK-nummer 69248109

Woonadressen z■n geen openbare gegevens en alleen beschikbaar voor in artikel 51

Handelsregisterbesluit genoemde organisaties.

Rechtspersoon
RSIN

Rechtsvorm

Statutaire naam

Statutaire zetel

Bezoekadres

Telefoon nummers

Eerste inschrijving handelsregister
_ Datum akte van oprichting'

_

_‚
Activiteiten

857801259_
Stichting
Stichting Mediagroep Midden Groningen
gemeente Hoogezand—Sappemeer
Hoofdweg 34 E, 9939PE Tjuchem
0598423200

0598321042

20—0.7-2017

17-07-2017

SBI—code: 6010 — Radio—omroepen
Omroep-organisatie.

'

‘- Onderneming
Stichting Mediagroep Midden Groningen- -

. Handelsnamen

‘

Startdatum onderneming
'

_

_‚
Activiteiten

. Werkzame personen

Mediagroep- Midden Groningen

_

“17—07-2017 (datum registratie: 20907—2017)
SBI-code:: 6010 - Radio-omroepen

'O

"

Vestiging
'

_

.

_ Vestigingsnummer _

_ _

‘ Handelsnamen

hflszlvwlukrfl/hmdelsreglsterlTST—BINIRBIRBWVVVUUB@?BUTF6924810900008…mr692481090000&pmducl—lr2l31+131flr9ls9l _

--

'

' ‘

’

00003751109'4'""
Stichting MediagroepMidden Groningen

1ì2’
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26-7-2017 hlipsJíwmhknllhandeisregis!afiST-BINIRBIRBWANWDB@?BUTT=BSZ481…=692481…8m0dmblnäen+uitteleel

Bezoekadres

Telefoonnummers

Datum vestiging

Mediagroep Midden Groningen
Hoofdweg 34 E, 9939PE Tjuchem
0598423200

0598321042

17-07-2017 (datum registratie: 20-07-2017)
Activiteiten SBI—Code: 6010 — Radio—omroepen

Radio-omroep.
Werkzame personen 0

Bestuurders

Naam Bos, Abel
Geboortedatum en -plaats
Adres

Datum in functie

Titel

Bevoegdheid
'

Naam

Geboortedatum en -plàats
Adres
Datum in functie

Titel

Bevoegdheid

06-01-1968, Delfzijl
Hoofdweg 34 E, 9939PE Tjuchem
17-07-2017 (datum regi5tratie: 20-07—2017)
Secretaris penningmeester

'

Gezamenl■k bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Luiken, Evert Ubbo

14—12-1939, Hoogezand
Stadhouderslaan 82, 96026D Hoogezand
17—07-2017 (datum registratie: 20—07-2017)
Voorzitter

Gezamenl■k bevoegd (met andere bestuurder(s), .zie statuten)

Gegevens. zijn vervaardigd op 26-07-2017 om 12.18 uur.

» mms-J…”.Wil/handel"
‘ 'siegistèfiéf£èihiäsinewwumèêisufièéëzaaioswooabiqmnner"

"'

lsszáàiosoooo&pioduct-"L‘imièrwiíitr'eis'éi '… " 52125



_

È■ââ■ê hoortb■

:
‚

-

Do0. nr.{îfàì

Mr. J. van der Ploeg

NOTARIS

te

SLOCHT-EREN

Akte d.d. 17 íuli 2017

AFSCHRIFT AKTE VAN OPRICHTING

Stichting Mediagroep Midden Groningen

Gevestigd in de gemeente Midden Groningen

Hoofdweg 16, Slochteren

Postbus 5, 9620 AA Slochteren

Tel. 0598 - 422 722

Fax 0598 — 421 670
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verschillende bijdrage betalen.
5. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij

ofkrachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
ÄUÏÜ£615

Geldmiddelen

1. De geldmiddelen der stichting bestaan uit de bijdragen van de begunstigers, uit -—

opbrengsten van de uitgifte van een programmablad, uit eventuele verkrijging_

ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele overige
geoorloofde baten.

2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Artikel 6

Bestuur
1. Het bestuur bestaat uit tenminste twee personen.
2. Het bestuur wordt gevormd door de voorzitters van onderstaande stichtingen——

(hierna te noemen als producenten, lees: stichtingen);
a. Stichting Lokale Omroep Hoogezand-Sappemeer (KVK 41015009).
b. Stichting Lokale Omroep Slochteren (KVK 41013 514).
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn
De voorzitters van de producenten zijn automatisch bestuurder van de Mediagroep
Midden Groningen en treedt als zodanig op namens zijn ofhaar producent.

6. Wanneer een voorzitter bij producent aftreed, vervalt de bestuursfunctie van de'—-

Mediagroep Midden Groningen.
7. Wanneer producent geen of tijdelijk geen voorzitter kent, zal producent een ad —-

interim voorzitter binnen haar bestuur moeten benoemen ___—___"

8. De leden van het bestuur worden ingevolge hoofdstuk 2 van de Mediawet, op
—-——

bindende voordracht van het bestuur of leden van het bestuur benoemd eveneens
—-

met inachtneming van het hierna bepaalde.
9. Bij het ontstaan van een (ofmeer) vacature(s) in het bestuur, zullen de

overblijvende bestuursleden (ofzal het enig overblijvende bestuurslid) zo spoedig
mogelijk na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming-—
van een (ofmeer) opvolger(s)

10. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één ofmeer leden ontbreken,—-
dan vormen de overblijvende bestuursleden, ofvormt het enige overblijvende —-

bestuurslid niettemin een wettig bestuur.

11.De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij --

hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten. ———-———

Artikel 7

Einde bestuurslidmaatschap
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:

a. door ontslag op grond van artikel 298 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; -—-

b. door bedanken.
c. Door geen voorzitter meer te zijn bij producent.

Amfikel8

B_estuursvergaderingen en Besluitvormingin het Bestuur

1. Iederjaar worden tenminste vier vergadering (1x per kwartaal) gehouden binnen-

het grondgebied van de gemeente.

P‘:'>P°
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Artikel 9

Bestuurstaak - Vertegenwoordiginsz - Dagel■ks Bestuur
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Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter

dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en
—

onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek
richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier —

voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het

verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met

inachtneming van de vereiste formaliteiten.
De oproeping tot de vergadering geschiedt behoudens het in lid 2 bepaalde door de

voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren,de dag der oproeping en die der

vergadering niet medegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip der vergadering, de te

behandelen onderwerpen.
Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig -

zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende —

onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten

gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht

genomen.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens-—

afwezigheid wijst de vergadering zelfhaar voorzitter aan.
___—_—

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de

secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe verzocht.
De notulen worden vastgesteld door de eerstvolgende bestuursvergadering en

——

getekend door degenen, die in die vergadering als voorzitter en secretaris

fungeren.
Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de ——

meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of
'

vertegenwoordigd is. ‚

Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten

vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de—-

voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij
slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden-

in de gelegenheid zijn gesteld schriflelijk, telegrafisch, per fax ofper e-mail hun —

mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de——

ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na

medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze—
statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten —

genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking
der stemmen wordt geacht dat het voorstel is verworpen

——————————

Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
—

schrifielijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de

stemming verlangt. Schrifielijlce stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten -

briefjes. ‚

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

20170340 / 170748 / JP
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Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van—'
_

zijn taak te doen uitvoeren door andere organen van de stichting.
Het bestuur is uitsluitend gezamenlijk bevoegd tot het sluiten van

overeenkomsten, tot het k0pen, vervreemden ofbezwaren van registergoederen. —

Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de

stichting zich als borg ofhoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een
-—

derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling van een schuld van een derde

verbindt.

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
a. hetzij door het bestuur;
b‚ hetzij door de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester;
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris,
penningmeester.
Het dagelijks bestuur is belast met de behartiging van de dagelijkse gang van

-—

zaken alsmede de voorbereiding en uitvoering van bestuursbesluiten. ———-———

Artikel 10

Programmaraad
1. De stichting kent een programmaraad. Deze heeft tot taak:

a. het vaststellen van het programmabeleid;
b. toetsing van de in het programmabeleid verwoorde uitgangspunten;
c. het geven van adviezen, gevraagd en ongevraagd, aan het bestuur;
(1. het opstellen van een jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en

gerealiseerde programmabeleid.
Het aantal leden wordt door de programmaraad, met inachtneming van lid 3

vastgesteld.
De programmaraad dient zodanig te worden samengesteld, dat deze representatief
is voor de in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige
en geestelijke stromingen. In de programmaraad hebben tenminste zitting
vertegenwoordigers van de navolgende stromingen.
- maatschappelijke zorg en welzijn;
- cultuur en kunst
— kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag
- werknemers
- werkgevcra ‚

- onderwijs en educatie
— etnische en culturele minderheden
- sport en recreatie _

'

_

Bij reglement kwmen nadere regelen aangaande de samenstelling van de———-—

programmaraad worden gegeven.
De programmaraad wijst uit haar midden een voorzitter en secretaris aan. Zij kan-
voor elk hunner een vervanger aanwijzen.
De vergaderingen van de programmaraad worden bijgewoond door een

vertegenwoordiger van het bestuur.
De leden van de programmaraad worden door de programmaraad benoemd uit een

ofmeer voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 7.

Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur, leden -

van de programmaraad als bij huishoudelijk reglement aante wijzen organisaties-
of groepen van organisaties.

20170340 / 170748 / JP
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tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de

programmaraad, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de

programmaraadleden tegenwoordig is.
8. Is geen voordracht opgemaakt, ofbesluit de programmaraad overeenkomstig het —

voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen,
——

dan is de programmaraad vrij in de keus.
9. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die —

'

voordrachten.

10. Voordrachten en benoemingen geschieden onverminderd het bepaalde in lid 3. ——

11. Bij het ontstaan van een (ofmeer) vacature(s) in de programmaraad, zullen de—

overblijvende programmaraadleden (of zal het enig overblijvende
programmaraadlid binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin

voorzien door de benoeming van een (ofmeer) opvolger(s).___—-

12. Mochten in de programmaraad om welke reden dan ook één ofmeer leden

ontbreken, dan vormen de overbl■vende programmaraadleden, ofvormt het enige
overblijvende programmaraade niettemin een wettige programmaraad.

13. De programmaraad zal minimaal drie vergaderingen per jaar houden.
Artikel ll

Einde Lidmaatschap Programmaraad
1. Het lidmaatschap van de programmaraad eindigt:

a. Indien het lid van de programmaraad heeft opgehouden vertegenwoordiger te—
_

zijn van een stroming;
b. door bedanken.

2. Elk lid van de programmaraad treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af,
volgens een door de programmaraad op te maken rooster van aftreding.

3. De aftredende is terstond hemoembaar voor ten hoogste éénmaal de maximale —

benoemingstermijn.
Artikel 12

Programmastaf — Programmaleider
l. De stichting kent een programmastafvoor de door haar te maken uitzendingen, —-

bestaande uit een door het bestuur te bepalen aantal medewerkers onder Wie een
-

programmaleider, belast met de leiding van de programmastaf. Een

programmastatuut, taakomschrijving van de programmastaf en nadere‘regelen—
terzake van de verhouding tussen programmaleider, programmastaf en andere_

organen van de stichting worden vastgelegd door de programmaraad, nadat deze —

de daarbij belanghebbenden daarover geraadpleegd heeft. Het door de

programmaraad vastgestelde programmastatuut behoeft instemming van de

programmaleider en de programmastaf.
2. De programmaleider wordt door de programmaraad aangesteld op voordracht van

het bestuur. .

De programmaleider kan uitsluitend op voordracht van het bestuur door de

programmaraad worden ontslagen; zodanig besluit dient tevoren eveneens aan——

overleg met de programmastaf te worden onderworpen, indien het ontslag op
_

journalistieke gronden wordt verleend.

3. Het bestuur kan de programmaleider in de uitoefening van zijn functie voor——

onbepaalde tijd schorsen.
De schorsing vervalt indien niet binnen een maand na het schorsingsbesluit het in
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het tweede lid van dit artikel bedoelde overleg een aanvang heeft genomen.
4. De overige leden van de programmastaf worden op voorstel van de_—

programrnaleider enlof overige leden van de prograrnmastafbenoemd door het —

bestuur, volgens door de programmaraad nader vast te stellen regelen.
Ontslag wordt hen verleend door het bestuur na overleg met de programmaleider,
programmastaf en de prograrmnaraad.
Wil het ontslag op journalistieke gronden verleend kunnen worden, dan behoeft-
het de voorafgaande instemming van de programmaleider en de progrannnastaf. —

5. Voor de inhoud van alle uitzendingen en voor alle werkzaamheden is de-———

programmaleider verantwoordelijk en jegens de programmaraad verantwoording—
verschuldigd.

Artikel 13

Commissies en Werkgroepen
1. Het bestuur kan commissies en werkgroepen instellen

2. Bij reglement worden taak en werkwijze van commissies en werkgroepen
vastgelegd.

Artikel 14

Jaarverslag — Rapportage Programmaraad - Rekening en

VerantwoordinÛ

1. Het stichtingsjaar tevens boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig—_-
december.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanig——
aantekeningen te houden dat daaruit te allen t■de haar rechten en verplichtingen —

kunnen worden gekend.
3. Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het stichtingsjaar zijn

jaarverslag op en de penningmeester doet, onder overlegging van een balans en
—

een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het

afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

4. De programmaraad stelt binnen zes maanden na afloop van het stichtingsjaar——
jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en gerealiseerde programmabeleid, —

zoals genoemd in artikel 10 lid 1 onder d, vast

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

rapportage van de programmaraad en de jaarstukken.
7. Het bestuur is verplicht bescheiden bedoeld in lid 3 en 4 tien jaar lang te bewaren.

Artikel 15

Statutenwijzig'ng ‚

_

1. In de statuten van de stichting kan geen verandering worden gebracht dan door een

besluit van het bestuur, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar

Wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot een vergadering van het bestuur ter behandeling van een

-

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijfdagen voor de

vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging —-

woordel■k is opgenomen, Op een daartoe geschikte plaats ter inzage leggen tot na

afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een—

afschrifi als hiervoor bedoeld aan alle leden van het bestuur toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft door alle bestuurder te worden goed —'
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gekeurd te worden.

4. Een statuteriwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is

opgemaakt Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Artikel 16

Ontbinding
1. De stichting kan worden ontbonden door een besluit van het bestuur. Het bepaalde

in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige
toestemming.

2. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk
besteed overeenkomstig het doel van de stichting. Bij het besluit tot ontbinding ——

kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
Artikel 17 -

Huishoudelijk reglement ‘

1. Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen

dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Artikel 18
‘

Slotb@aling
1. In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder begrip: “schriftelijk” wordt in deze statuten tevens begrepen per email of-—

door enig ander (elektronisch) cormnunicatiemiddel voor zover dat wettelijk of in

jurisprudentie wordt aangemerkt als geldig.
Slotverklarin°

Ten slotte verklaren de comparanten dat bij deze oprichting, dat voor de eerste maal —

tot bestuurders van de stichting worden benoemd:
— genoemde heer Evert Ubbo Luiken, in de functie van voorzitter;
- genoemde heer Abel Bos, in de functie van secretaris/penningmeester.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte

betrokken comparanten casu quo partijen is door mij, notaris, aan de hand van de —--

hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
Waarvan akte in minuut is verleden te Slochteren op de datum in het hoofd van deze -—

akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen en het—-

geven van een toelichting daarop door mij, notaris, hebben de comparanteh eenparig -

verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige ——

voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte Voorlezing door de comparanten en mij, notaris,-—
ondertekend.

‘

Ondertekening volgt. /\__
V‚OOR AFSCHRIFT
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Overzicht van de leden van het programmabeleidbepalend orgaan (pbo)

Voorzitter: M. Groenhagen-Spakman

Adres: Nutsstraat 14, 9601 CP Hoogezand

Tel. nr. 0598—395564

Stroming Naam en adresgegevens Organisatie/instelling en

adresgegevens
J.K. Martens—Weerts Humanitas

Maatschappelijke zorg en Kalkwijk 26 Kerkstraat 161

wel2■n 9600 AA Hoogezand 9601 AD HÛogezand

M. Groenhagen-Spakman ‘ Dameskoor Vonk

Cultuur en kunst Nutsstraat 14 Noorderstraat 219d
9601 CP Hoogezand 9611 AE Sappemeer

J.O. Bosman Hervormde Gemeente

Kerkgenootschappen en ge- Hoofdweg 89 Hoofdweg 124

nootschappen op geestelijke 9628 CL Siddeburen 9628 CS Siddeburen

Grondslag
Dhr. K. Boer Parkmanagement

Werkgevers Hoofdweg 170 Midden Groningen
9628 CT Siddeburen Hoofdweg 170

9628 CT Siddeburen

Agrarische sector

A.M. Hertog- Fluks

Luddeweersterweg 2

9624 PB Luddeweer

LTO Noord Slochteren

Schildwolderdìjk 20

9626 AS Schildwolde

Dorothee Hopma Taalhuis Midden Groningen

Sport en recreatie Bovenende 12

9636 HG Zuidbroek

Onderwijs en educatie Bibliotheek MAC Menterwolde
Gemeente Midden-Groningen Locatie MFC De Menterne
Gorecht Oost 157 . .

Julianaplein 1
9603AE H°°gezand

9649 BX Muntendam

Mevr .L.Bijma SOS Muntendam(sportverenig)
Bovenende 12

9636 HG Zuidbroek

Etnische en culturele

minderheden

N. ilhan

Violenstraat 24 E

9611 GV Sappemeer

Turks Cult. Vereniging

Spoorstraat Zuid 61c

9602'AA Hoogezand

Werknemers

Mevr. !. Meijer
Oosterweg 3, 9649 JV

Muntendam

FNV Regionaal vakbond huis

Groningen
Leonard Springerlaan 23

9727 KB Groningen

hoort bij



PROGRAMMASTATUUT STICHTING MEDIAGROEP- MIDDEN GRONINGEN

DOELSTELLING VAN DE MEDIAGROEP MIDDEN GRONINGEN ËÊÊÊtagehoort bij

Artikel1 Doc nr.: ÎÎ‘Z'“É‚'_,
De stichting Mediagroep Midden Groningen heeft tot doel het uitzenden van radioprogramma’s däï‘in**…
zodanige mateIs gericht op de bevrediging van deIn de gemeente Midden Groningen levende

maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de programma’s van de stichting
Mediagroep Midden Groningen geacht kan worden van algemeen nut te zijn.

BEGINSELVERKLARING

Artikel 2

i. De uitgangspunten die betrekking hebben op het samenstellen van de omroepprogramma’s van de

stichting Mediagroep Midden Groningen zijn neergelegd in de statuten en het door het

Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) vastgestelde programmabeleid, evenals in hieruit

voortvloeiende regelingen (hierna: statuten, programmabeleid en regelingen).
De programmaleider 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 programmamakers waarborgen te geven voor het onafhankelijk

uitoefenen van de hieruit voortvloeiende taken, zonder rechtstreekse beinvloeding van 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 programmamakers bij de samenstelling

van programmaonderdelen:
o zonder vooroordelen te werk

geven 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

zrjn

0

0

ORGANEN — HUN BEVOEGHEDEN EN ONDERLINGE VERHOUDINGEN

Definities

Artikel 3

Dit statuut verstaat onder:

c Programma/elder. degene aan wie de samenstelling van het omroepprogramma van de

lokale omroep is gedelegeerd
a Programmastaf: de programmaleider en een door het bestuur aangewezen

vertegenwodrdiging van minimaal vier programmamedewerkers
. Programmamedewerkers: de medewerkers van de lokale omroepinstelling belast met de

werkzaamheden in het kader van de samenstelling van het omroepprogramma, die een

medewerkerovereenkomst hebben afgesloten;

De lokale omroepinstelling
Artikel 4

De stichting Mediagroep Midden Groningen is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van wat in haar

zendtijd wordt uitgezonden, zowel intern als tegenover derden.

De samenstelling van het omroepprogramma is gedelegeerd aan de Programmastaf. Namens de stichting
Mediagroep Midden Groningen oefenthet bestuur achteraf en met terughoudendheid toezicht uit op de

naleving van de statuten, programmabeleid en regelingen.

De programmamakers
Artikel 5

Uitgangspunten voor het beleid bij benoeming, schorsing of ontslag van de programmamedewerkers zijn
vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de stichting Mediagroep Midden Groningen.



De Programmaleider
Artikel 6

Uitgangspunten voor het beleid bij benoeming, schorsing of ontslag van een programmaleider zijn
vastgelegd in de statuten van de stichting Mediagroep Midden Groningen.

Artikel 7

Bij voorziening in een vacature voor de functie van een programmaleider wordt door het bestuur een

sollicitatie— en selectiecommissie ingesteld
In de sollicitatiecommissie hebben zitting

» twee leden van het bestuur
» een lid, aangewezen door de programmastaf

Een bestuurslid zit de Vergaderingen van de sollicitatie- en selectiecommissie voor.

De sollicitatie— en selectiecommissie stellen een voordracht op en dient deze, vergezeld van een verslag van

haar werkzaamheden, in bij de Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO).
De Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) beslist over de benoeming van een programmaleider.

Artikel 8 -

1. Een Programmaleider kan worden ontslagen in overeenstemming metde betreffende bepalingen in

de statuten van de stichting Mediagroep Midden Groningen. Het bestuur en de programmastaf zijn
bevoegd een voorstel tot ontslag of schorsing van een programmaleider in te dienen bij de

Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Een dergelijk voorstel vereist de instemming van

tweederde van de leden van de programmastaf en bestuur

Artikel 9

1. Een programmaleider is belast met de verantwoordelijkheid betreffende de samenstelling van de

omroepprogramma’s van de stichting ‚Mediagroep Midden Groningen.
Hij is met betrekking tot de omroepprogramma's 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 desbetreffende programmastaf. Hij wijst mankracht, zendtijd
en budget toe en bindt zijn opdracht eventueel aan nadere instructies.

2. De programmaleider zal, indien het bestuur daarom verzoekt, de vergaderingen van het bestuur van

de stichting Mediagroep Midden Groningen bijwonen. Hij heeft daarin een adviserende stem. De

programmaleider kan een verzoek tot bijwoning van de bestuursvergaderingen indienen.

De Programmastaf
Artikel 10

1. De programmastaf adviseert de desbetreffende programmaleider over de uitgangspunten van het te

voeren redactioneel beleid.

2. De programmastaf vergadert ten minste eenmaal per maand. Voorts vergadert hij telkenmale
wanneer de programmaleider dit wenselijk echt of wanneer tenminste tweevijfde van de leden van

de programmastaf de programmaleider daartoe verzoekt.

3. De oproeping tot de vergadering geschiedt door de programmaleider die tevens de vergadering
voorzit en zorg draagt voor de verslaglegging.

Verhouding programmastaf, bestuur en programmaleider
Artikel 12

1. Alvorens het bestuur enlof de programmaleider een beslissing nemen over zaken die van wezenlijk
belang zijn voor de werkzaamheden van de programmastaf, wordt de programmastaf zo tijdig
mogelijk geïnformeerd en gehoord.

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

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

incidenteel karakter heeft;
e. de benoeming van de programmaleider, 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 op dat gebied statutair bepaalde;
h. wijzigingen in de techniek, voorzover deze ingrijpende gevolgen hebben voor de werkzaamheden

van de programmastaf en de programmamedewerkers;
i. disciplinaire maatregelen ten aanzien van de programmamedewerkers.



3. Voordat de begroting van de stichting Mediagroep Midden Groningen wordt vastgesteld, kan deze

door het bestuur aan de programmastaf worden voorgelegd voor wat betreft de posten die

rechtstreeks betrekking hebben op de werkzaamheden van de die programmastaf. De

desbetreffende programmaleider brengt zijn op- of aanmerkingen bij de begroting ter kennis van het

bestuur.

Persoonlijke verantwoordelijkheid
Artikel 13

1 . Wanneer een programmamaker ernstige gewetensbezwaren heeft tegen een aan hem verstrekte

opdracht in verband met een programmaonderdeei en hij zich niet kan neerleggen bij een door de

programmaleider te nemen of genomen beslissing, kan hij zich wenden tot de desbetreffende

programmastaf om een uitspraak.
2. Wanneer een programmaleider besluit ingrijpende wijzigingen aan te brengen of te doen

aanbrengen in een programmacnderdeel, kan (kunnen) de betrokken programmamedewerker(s)
verzoeken om het programmaonderdeei niet uit te zenden.

indien door de programmaleider niettemin tot uitzending wordtbesloten, zal het

programmaonderdeei niet van de naam van de betrokken programmamedewerker(s) kunnen worden

voorzren.

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 desbetreffende

programmastaf met het verzoek om een uitspraak.
3. Wanneer een programmaleider meent een uitspraak, zoals hierboven bedoeld, van de

desbetreffende programmastaf niet te kunnen aanvaarden, maakt hij zijn standpunt gemotiveerd
kenbaar aan de programmastaf en bestuur.

4. Indien het bestuur van de stichting Mediagroep Midden Groningen ernstige klachten heeft over het

gevoerde redactioneel beleid of een of meer uitgezonden programmaonderdeien, dienen de

desbetreffende programmaleider en de betrokken leden van de programmastaf worden gehoord. Als

het bestuur daarna de klacht handhaaft, kan het maatregelen treffen.

Geschillen

Artikel 14

Geschillen die naar aanleiding van of in verband met dit programmastatuut of het redactioneel beleid

mochten ontstaan, zuilen - indien niet tot onderlinge overeenstemming kan worden gekomen — worden

voorgelegd aan een geschillencommissie.

Artikel 15

De geschillencommissie bestaat uit-drie ieden. Eén aan te wijzen door de programmastaf, een door het

bestuur en één door de programmastaf en het bestuur gezamenlijk.

Artikel 16 .

De uitspraken van de geschillencommissie zijn voor alle betrokkenen bindend.

Wijziging programmastatuut
Artikel 17

Wijzigingen van dit programmastatuut worden vastgesteld met inachtneming van wat op dat gebied in de

statuten van de stichting Mediagroep Midden Groningen wordt vermeld.

Aldus gewijzigd en vastgesteld door het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) op 25 juli 2017
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MEDIAGROEP MIDDEN—GRONINGEN

Huishoudel■k Regiement

(versie 20—07-2017)



In dit huishoudelijke reglement zijn de interne regels voor Mediagroep Midden—Groningen medewerkers

geregeld. Het niet naleven kan tot consequenties leiden.
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ALGEMENE REGELS

Algemene gedragsregels:
Medewerkers van Mediagroep Midden—Groningen dienen zich zowel in de studio als ook tijdens
lokatie—werkzaamheden correct en representatief te gedragen Elke medewerker is in principe bij
individueel handelen het visitekaartje van de organisatie. Een negatieve indruk van een medewerker

leidt immers al snel tot een negatief beeld van de gehele organisatie.
Medewerkers van Mediagroep Midden-Groningen dienen zich tijdens studio-uitzendingen zodanig
rustig en stil te gedragen dat dienstdoende programmateams hiervan geen hinder ondervinden.

Het is medexverkers van Mediagroep Midden-Groningen ten strengste verboden om in de presentatie-,
fonotheek, techniekruimten en op locatie, alcoholische dranken, drugs enlof verdovende middelen te

gebruiken. Een medewerker die bij aankomst reeds onder invloed van alcohol, drugs enlof verdovende

middelen is, wordt de toegang tot de studio en lokatie ontzegd.
Het is medewerkers van Mediagroep Midden-Groningen, behalve de dienstdoende barmedewerker

niet toegestaan zich achter de bar op te houden.

Het bovenstaande is tevens van toepassing voor gasten/bezoekers
Medewerkers van Mediagroep Midden-Groningen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun

gasten/ bezoekers en dienen er op toe te zien dat bovenstaande regels ook door hun worden

nageleefd.
Medewerkers van Mediagroep Midden-Groningen dragen er zorg voor dat uitgenodigde gasten voor

hen of een ander programma op een correcte wijze worden ontvangen
Medewerkers van Mediagroep Midden-Groningen gaan met de eigendommen/apparatuur van de

omroep als een goed "huisvader“ om,

Alie medewerkers van Mediagroep Midden-Groningen dienen zich bewust te zijn van de in dit

huishoudelijk reglement gemaakte afspraken. indien zij handelen in strijd met deze afspraken, is de

programmaieiding ofhet bestuur bevoegd om noodzakelijke maatregelen te treffen.

De programmaieiding of het bestuur is bevoegd om een medewerker uit zijn/haar functie binnen de

omroep te zetten of te schorsen, wanneer z■ van mening is dat die functie door de betrokken

medewerker onjuist of onvoldoende wordt uitgeoefend.
Een medewarker is pas bevoegd tot het actief deelnemen aan omroepactiviteiten, als hij/zij daartoe

door de programmaieiding geschikt is bevonden.

Er wordt met de medewerker een medewerkersovereenkomst afgesloten. Middels deze overeenkomst

verklaart de medewerker akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement van de omroep. Voor elke

nieuwe medewerker geldt een proeftijd van drie maanden, waarna een evaluatiegesprek zal

plaatsvinden. -

Het is voor medewerkers van Mediagroep Midden-Groningen niet toegestaan om ook medewerker te

zijn van een andere lokale omroep, hiervoor dient schriftelijk bij het bestuur om toestemming worden

gevraagd.

Aansprakel■kheid:
Mediagroep Midden-Groningen is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van voorwerpen
en goederen van medewerkers en gasten/bezoekers.
Medewerkers, die opzettelijk, dan wel door grove nalatigheid, schade veroorzaken aan

voorwerpen/goederen van de omroep, medewerkers of gasten/bezoekers worden hiervoor persoonlijk
aansprakelijk gesteld.

”

De schade dient in die gevallen door de betreffende medewerker(s) zelfte worden vergoed.

Diefstal:

Bij constatering van diefstal zal de politie onverwijld ingeschakeld worden. Zodra de schuld vaststaat,
zal het vrijwillige dienstverband met de betreffende medewerker met onmiddellijke ingang beëindigd
worden.

Voor gasten/bezoekers geldt in dergelijke situaties dat hun de toegang tot de studio voor onbepaalde
tijd wordt ontzegd.

Roken:

Er is in het gehele gebouw een rookverbod

Tijdens live-uitzendingen uitde kantine, is er in het gehele gebouw een alcoholverbod, dit verbod is

van kracht een half uur voor en na de uitzending.

Ziekmelding:
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Medewerkers van Mediagroep Midden—Groningen dienen zich bij ziekte zo spoedig mogel■k afte

melden bij hun eindverantwoordeiijke, zodat, indien noodzakelijk, direkt voor vervanging kan worden

zorggedragen.
Mededelingen/Publicaties intern:

Mededelingen die betrekking hebben op programma‘s en aanvewvante zaken worden gepubliceerd op
het mededelingenbord in de kantine enlof redactieruimte en in de wekelijkse nieuwsbrief.

Mededelingen van andere aard worden gepubliceerd op het mededelingenbord in de redactieruimte
De mededelingenborden mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Publikaties, die
niet voldoen aan de gestelde criteria worden van de mededelingenborden verwijderd.

Mededelingeanublikaties extern:
Alle mededelingen/publikaties/infdrmatie Mediagroep Midden-Groningen betreffende, zoals

persberichten posters, flyers en andere uitingen dienen eerst ter goedkeuring aan het bestuur cq

programmaleider te worden voorgelegd. Dit geldt ook voor het externe gebruik van het Mediagroep
Midden-Groningen logo.
Het is daarom niet toegestaan uitingen van welke aard dan ook zonder voorafgaande goedkeuring
extern te publiCeren.

Vergaderingen: .

Reservering van vergaderruimte is verplicht. Reservering kan geschieden door de geplande
vergadering direct te vermelden in de "vergaderagenda", onder toevoeging van tijdstip en venrvachte

duur van de vergadering, evenals de naam van het programma/werk—groep of team.

Huisdieren:

Het is medewerkers en hun gasten/bezoekers niet toegestaan huisdieren mee te nemen. Een

uitzondering hierop vormt wanneer de aanwezigheid van een huisdier in de studio ten behoeve van

een programma gewenst is. Dit dient echter vooraf met de programmaleider overlegd te worden.

Legitimatie:
Medewerkers van Mediagroep Midden-Groningen dienen in het bezit te zijn van een geldige
legitimatie, Welke door Mediagroep Midden-Groningen is afgegeven en daarop vermeld de

bevoegdheden van de desbetreffende medewerker. Bezoekers die als gast bij een programma o.i. d.

aanwezig zijn, dienen een VISITOR pas te dragen en na hun bezoek weer afte geven. De gastgever is

verantwoordel■k voor de bezoekers.

GEBRUIK RUIMTES

Algemeen gebruik:
De ruimtes/apparatuur in de studio dienen na gebruik:
- schoon achtergelaten te worden;
- gecontroleerd te worden of de ramen goed afgesloten zijn;
- gecontroleerd te worden of alle apparatuur uit is.

Apparatuur, welke gebruikt is tijdens uitzendingen/lokatie—uitzendingen of apparatuur welke tijdens
uitzendingen verplaatst is, dient direct na gebruik in/op de gebruikelijke plaats te worden terug-
gelegd/gezet. Gebruik en verplaatsing van apparatuur tijdens speciale uitzendingen dient vooraf

toestemming van het Hoofd Technische Staf worden gevraagd.

Kantine:

De bar wordt beheerd door een dienstdoende barmedewerker, die daartoe is aangesteld door het

Hoofd Barzaken.

Consumpties dienen altijd dezelfde dag, voor het verlaten van de studio, te worden afgerekend.
Misbruik leidt onverwijld tot maatregelen.
Voor de uitgifte van sleutels van de studioruimtes dient de barmedewerker te worden gevraagd
indien van de vergaderruimte in de kantine gebruik wordt gemaakt, dan dienen de

medewerkers/barbezoekers, die zich aan de bar ophouden, stilte te betrachten, zodanig dat de

vergadering hiervan geen hinder ondervindt.

Tijdens uitzendingen is de in de kantine aanwezige radio/tuner afgestemd Op Mediagroep Midden—

Groningen.
De dienstdoende barmedewerker is hiervoor verantwoordelijk. indien geen barmedewerker aanwezig
is gaat deze verantwoordelijkheid automatisch over naar de presentator van het programma.
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Bestuurskamer:

De bestuurskamer is uitsluitend toegankelijk voor de leden van het bestuur en eventueel anderen die

daartoe uitdrukkelijk toestemming hebben gekregen.

'

Redactieruimte:

Het kantoor van de redactieruimte is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers die

redactiewerkzaamheden verrichten en anderen die daartoe toestemming hebben verkregen.

AirWave:

De ruimte waarin zich de computers zich bevinden t.b.v. AirWave en de registratie zijn uitsluitend

toegankelijk voor de bevoegde medewerkers.

GEBRUIK APPARATUUR

Techniek:

De apparatuur t.b.v. de techniek mag alleen door daartoe bevoegde techniek-medewerkers, door het

Hoofd Technische Staf daartoe aangewezen, worden bediend.

Medewerkers, die nog geen voltooide techniekopleiding hebben gehad mogen de apparatuur niet

bedienen. Tenzij men door het Hoofd Technische Staf daartoe gemachtigd is.

Koffie, thee en andere dranken e.d., mogen _r_n_ie_t in de techniekruimte 1 en 2‚ genuttigd worden,
Etenswaren, uitgezonderd snoepgoed, zijn niet toegestaan in deze ruimten.

Opnameapparatuur t.b.v. lokatie:

De programmaleiding beslist over de lokatie-uitzendingen die buiten de studio gemaakt Worden.
Voor het maken van deze uitzendingen beschikt Mediagroep Midden—Groningen over verschillende

apparaten die uitsluitend gebruikt mogen worden na goedkeuring van het Hoofd Technische Staf

Opnameapparatuur is en dient te worden geplaatst op een daarvoor gereserveerde plaats. Deze plaats
wordt door de Hoof Technische Staf vastgesteld en bekend gemaakt. Indien een medewerker c.q.

programma gebruik wenst te maken van deze apparatuur client hij/zij dit vooraf te reserveren bij het

Hoofd Technische Staf. Voor het gebruik van deze apparatuur dient worden getekend.
Opnameapparatuur dient zo Spoedig mogelijk na gebruik te worden teruggezet, nadat eerst grondige
controle is gedaan op de compleetheid van de set. Van vermissing van onderdelen van de apparatuur
dient direct melding te worden gemaakt bij het Hoofd Technische Staf.

Apparatuur, waaraan een defect is opgetreden dient direct ter reparatie bij het Hoofd Technische Staf

worden aangeboden. De defecte apparatuur dient te zijn voorzien van een memo. waarin staat

vermeld de naam van de gebruiker/ medewerker en datum en een omschrijving van de klacht.

Uitlenen van apparatuur:
Apparatuur in eigendom van Mediagroep Midden-Groningen wordt niet uitgeleend, niet voor privé-
gebruik en niet voor gebruik door derden.

Telefoon en Internet:

Privé-gebruik van telefoon en internet bij Mediagroep Midden-Groningen is niet toegestaan, anders

dan dat hiertoe toestemming is verkregen. Gebruik ten behoeve van programma‘s is uiteraard vrij.

Kopieermachine:
Privé-gebruik van de kopieermachine bij Mediagroep Midden-Groningen is niet toegestaan, andere dan

nadat hiertoe toestemming is verkregen. Gebruik ten behoeve van programma's!
administratie/acquisitie en dergelijke is uiteraard vrij.

Computers:
Computers voor algemeen gebruik bevinden zich in de redactieruimte, fonotheek en presentatieruimte.
Eenmalige documenten dienen bij voorkeur niet opgeslagen te worden op de harde schijf. De

computers in de bestuurskamer. Airwave en de registratie zijn niet bestemd voor algemeen gebruik en

mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
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FONOTHEEK

Gebruik van geluidsdragers:
3. 0m behoud van kwaliteit en verlenging van de levensduur te bevorderen dient voorzichtig met de

geluidsdragers te worden omgegaan.
b. De geluidsdragers zijn gecodeerd en dienen na gebruik op de juiste plek teruggezet te worden.

c. Afluisterapparatuur en computer(s) dienen na gebruik te worden uitgezet
e. Bij beschadiging/vernieling/vermissing van geluidsdragers dient de beheerder van de fonotheek

hierover zo spoedig mogelijk ingelicht te worden.

Uitlenen van geluidsdragers:
Uitlenen van geluidsdragers in eigendom van Mediagroep Midden—Groningen is niet toegestaan, niet

voor privé-doeleinden en niet voor derden. Geluidsdragers in eigendom van Mediagroep Midden-

Groningen mogen de studio niet verlaten. Gebruik van geluidsdragers voor bijzonderde doeleinden,
kan alleen na toestemming van de fonotheekbeheerder

SLEUTELGEBRUIK

a. lndien er geen dienstdoende barmedewerker aanwezig is mag de medewerker zelf de

benodigde sleutels uit het sleutelkastje (in de voorraadkast achter de bar) nemen. Hij/zij dient

ervoor zorg te dragen dat de sleutels na gebruik worden terug gehangen in het sleutelkastje.
b. De medewerker. die als laatste het pand verlaat, dient er voor zorg te dragen dat het pand op

de juiste wijze wordt afgesloten. dat het alarm wordt ingeschakeld en de voordeur op correcte

wijze wordt afgesloten. Indien geen medewerker meer aanwezig is die geautoriseerd is een en

ander afte handelen, dan dient direct de sleutelbeheerder te worden ingeschakeld.

BIJZONDERHEDEN

in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Dagelijks Bestuur van Mediagroep Midden—

Groningen.
Het DB gaat er vanuit dat alle medewerkers van de inhoud van dit reglement op de hoogte zijn en deze zullen

naleven.

Aldus gewijzigd en vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 20 juli 2017
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Besturen: Stichting Lokale Omroep Hoogezand/Sappemeer, stichting Lokale omroep Slochteren,
Agglomeratie Omroep Midden Groningen verklaren akkoord te gaan met onderstaande:

Akkoordverklaring

Sinds oktober van 2015 vinden er gesprekken plaats tussen de lokale omroepen van de drie

gemeenten, om te kijken hoe om te gaan met de herindeling. De gesprekken zijn in goede
harmonie verlopen. De lokale omroep van de gemeente Menterwolde gaat stoppen met haar

activiteiten per 1 januari 2018 en haar organisatie vervolgens ontbinden. In de bijlage treft u de

bevestiging aan van de omroep.

Vertegenwoordigers van de Lokale Omroep Hoogezand en stichting Lokale Omroep Slochteren

hebben plaats genomen in een nieuw opgezette stichting, de Mediagroep Midden Groningen. Deze

stichting zal de nieuwe lokale omroep van de nieuwe gemeente Midden Groningen worden. Zowel

de stichting lokale omroep HS en de SLOS zullen als producenten gaan optreden voor de

Mediagroep Midden Groningen.

De stichting lokale Omroep Slochteren is in 1996 begonnen als lokale omroep voor de gemeente
Slochteren en per besluit van het commissariaat op 5 maart 2002 samen gegaan met de

Agglomeratie Omroep Midden Groningen. De SLOS is altijd blijven bestaan, op de achtergrond, in

en met de organisatie van de Agglomeratie Omroep actief bezig gebleven voor de gemeente
Slochteren. Nu scheiden de wegen van de SLOS en de Agglomeratie Omroep Midden Groningen.
Een vertegenwoordiger uit de SLOS zal plaats nemen in het bestuur van de Mediagroep Midden

Groningen. De Agglomeratie Omroep Midden Groningen gaat verder als lokale omroep voor de

gemeenten Bedum, Ten Boer en Loppersum.

Agglomeratie Omroep Midden Groningen:

Datum2_b“Oì—ZOIF} .............................................................................

Plaatsg\QD€b\/flzm...............................................................................

Bevoegd als: Voorzitter

Handtekening: .................... ....................................................................................

Lokale omroep Hoogezand/Sappemeer:

Datum: .......;Ö'0/"ÍÖ/Î .................................................................

Plaats:.........;:…/-Áí%â
Bevoegd als: Voorzitter

Handtekening:........................ ..... .. . .. . ., _.

Lokale omroep Slochteren:

Datumo\(û’o\î“‘zol\îl .................................................................

PlaatsgllDDG—ww—GZÌ‘J .....................................................................

‚/
_

Bevoegd als: Voorzitter f ;:



Akkoordverkla ring

Programmaraden: Stichting Lokale Omroep Hoogezand/Sappemeer, stichting Lokale omroep

Slochteren, Agglomeratie Omroep Midden Groningen verklaren akkoord te gaan met onderstaande:

Sinds oktober van 2015 vinden er gesprekken plaats tussen de lokale omroepen van de drie

gemeenten, om te kijken hoe om te gaan met de herindeling. De gesprekken zijn in goede
harmonie verlopen. De lokale omroep van de gemeente Menterwolde gaat stoppen met haar

activiteiten per 1 januari 2018 en haar organisatie vervolgens ontbinden. In de bijlage treft u de

bevestiging aan van de omroep.

Vertegenwoordigers van de' Lokale Omroep Hoogezand en stichting Lokale Omroep Slochteren

hebben plaats genomen in een nieuw opgezette stichting, de Mediagroep Midden Groningen. Deze

stichting zal de nieuwe lokale omroep van de nieuwe gemeente Midden Groningen worden. Zowel

de stichting lokale omroep HS en de SLOS zullen als producenten gaan optreden voor de

Mediagroep Midden Groningen.
'

De stichting lokale Omroep Slochteren is in 1996 begonnen als lokale omroep voor de gemeente
Slochteren en per besluit van het commissariaat op 5 maart 2002 samen gegaan met de

Agglomeratie Omroep Midden Groningen. De SLOS is altijd blijven bestaan, op de achtergrond, in

en met de organisatie van de Agglomeratie Omroep actief bezig gebleven voor de gemeente
Slochteren. Nu scheiden de wegen van de SLOS en de Agglomeratie Omroep Midden Groningen.
Een vertegenwoordiger uit de SLOS zal plaats nemen in het bestuur van de Mediagroep Midden

Groningen. De Agglomeratie Omroep Midden Groningen gaat verder als lokale omroep voor de

gemeenten Bedum, Ten Boer en Loppersum.

Agglomeratie Omroep Midden Groningen:

Datum: ...........

Î,ä….…0…8
......

ÎL...‘DJ…? .......................................... . ..........................

Datum: .....Z„QWÊ"“ZÓl ............................................................................

Piaats$ffàf>pë.m%fì .........................................................................

Bevoegd als: Voorzitter
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Notulen Werkgroep HSSM

Verslag van de vergadering van de werkgroep HSSM gehouden op

woensdag 22 maart 2017

T■d: 10.0û uur

Plaats: studio lokale omroep Hoogezand/Sappemeer

Aanwezig: namens SLOS. dhr A. Bos, Lokale omroep
Hoogezand/Sappemeer dhr.E. Luiken, Agglomeratie Omroep Midden

Groningen, dhr. F. Kuyer.

Agenda:

1. Opening

Dhr, Luiken opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2 nieuwe lokale omroep

In de vergadering wordt het door aanwezigen het onderstaande

aangenomen en besloten:

De lokale omroep van de gemeente Menterwolde gaat stoppen met haar

activiteiten per 1 januari 2018 en haar organisatie vervolgens ontbinden.

Vertegenwoordigers van de Lokale Omroep Hoogezand en stichting Lokale

Omroep Slochteren geen plaats nemen in een nieuw op te zetten stichting,
de Mediagroep Midden Groningen. Deze stichting zal de nieuwe lokale

omroep van de nieuwe gemeente Midden Groningen worden. Zowel de

stichting lokale omroep HS en de SLOS zullen als producenten gaan

optreden voor de Mediagroep Midden Groningen.

De Agglomeratie Omroep Midden Groningen zal niet worden betrokken in de

nieuwe omroep voor de gemeente Midden Groningen en gaat verder als

lokale omroep voor de gemeenten Bedum, Ten Boer en Loppersum.

3 .. Programmaraden

Uit de programmaraad van de stichting Lokale omroep

Hoogezand/Sappemeer zullen leden worden gevraagd om plaats te nemen

in de programmaraad van de nieuwe omroep. Aan de leden afkomstig uitde

gemeente Slochteren van de Agglomeratie Omroep Midden Groningen zal

het verzoek worden gedaan om plaats te nemen in de programmaraad van

de nieuwe omroep.



4„ Verkiezingen

In het laatste kwartaal van 2017 zullen er gemeenteraadverkiezìngen
worden gehouden [m.b.t de nieuwe gemeente Midden Groningen.

Afgesproken wordt dat dit gezamenlijk wordt opgepakt. Een volgende

vergadering zal dit verder worden besproken.

5. Rondvraag

Geen opmerkingen voor de rondvraag

@… Volgende vergadering
‚

Donderdag 13 april om half 11 in Siddeburen

7: Sluiting

De vergadering werd gesloten om 12.00 uur.


