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Geadviseerd besluit
1. Het Commissariaat voor de Media te adviseren Radio Omroep Stichting Albrandswaard aan te 
wijzen als lokale publieke media-instelling voor Albrandswaard voor de komende 5 jaar.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Bij wet is geregeld dat één lokale publieke media-instelling per gemeente kan worden aangewezen 
voor een termijn van vijf jaar. De media instelling moet hiervoor een verzoek indienen bij het 
commissariaat voor de media. De lokaal gebonden media-instelling wordt geacht lokaal gebonden 
informatie te verschaffen en te fungeren als communicatiemogelijkheid voor de gemeenschap. De 
instelling dient representatief te zijn voor de gehele gemeenschap.

Het commissariaat voor de media vraagt de gemeente advies uit te brengen over de vraag of de 
instelling voldoet aan de eisen die de mediawet stelt:

 Een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid

 Statuten waaruit blijkt dat zij zich uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen, het op lokaal 
niveau uitvoeren van de publieke media opdracht;

 Heeft een orgaan dat het beleid voor het media aanbod bepaalt (programma bepalend 
orgaan);

 Dit orgaan moet representatief zijn voor de belangrijkste lokale maatschappelijke, culturele, 
godsdienstige of geestelijke stromingen.

De eerste 3 punten zijn al beoordeeld door het commissariaat voor de media. De kern van de 
gemeentelijke advisering richt zich op de vraag of het orgaan van de media-instelling dat het media 
aanbod bepaalt een zodanige samenstelling heeft dat het representatief is voor de belangrijkste in de 
gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

Radio Omroep Stichting Albrandswaard (ROSA) heeft op 25 maart 2020 een verzoek tot verlenging 
ingediend bij het Commissariaat voor de Media.

Beoogd effect
Het aanwijzen van een lokale media-instelling voor de komende vijf jaar die voldoet aan de eisen die 
de mediawet stelt.

Argumenten
1.1 Radio Omroep Stichting Albrandswaard voldoet volgens de ingeleverde gegevens aan de eisen 
die de mediawet stelt.

 ROSA is een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid.
 Zij heeft een programma-aanbod dat representatief is voor de gehele lokale gemeenschap 

van Albrandswaard;
 Ook heeft zij een programmabepalend orgaan (PBO) die het programmabeleid bepaalt;
 Haar PBO heeft een samenstelling die representatief is voor belangrijke maatschappelijke, 

culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. De PBO van Radio Omroep Stichting 
Albrandswaard voldoet aan de eisen die de mediawet stelt en zijn representatief.

1.2 Radio Omroep Stichting Albrandswaard heeft de afgelopen jaren bewezen een goede invulling te 
geven aan hun opdracht als lokale media-instelling. 

Overleg gevoerd met
Het Commissariaat voor de Media

Kanttekeningen
Het Commissariaat voor de Media heeft bevestigd dat zij één aanvraag hebben gekregen voor de 
gemeente Albrandswaard.
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Uitvoering/vervolgstappen
Na het raadsbesluit zal het advies van de gemeenteraad aan het Commissariaat voor de Media 
worden gestuurd. Het Commissariaat voor de Media zal uiteindelijk de zendertoewijzing doen.

Financiën
De gemeente verstrekt jaarlijks een normvergoeding van ca. € 1,30 per woning.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Na het raadbesluit neemt het Commissariaat voor de Media een beslissing met betrekking tot de 
aanwijzing van de lokale publieke media-instelling in Albrandswaard. Het besluit wordt vervolgens met 
Radio Omroep Stichting Albrandswaard en met de gemeente gedeeld.

 

Bijlagen
1. Brief Commissariaat Verzoek advies gemeente Albrandswaard__849834 (002).pdf  
2. Concept raadsbesluit aanwijzing lokale publieke media-instelling.docx  
3. Aanvraag nieuwe zendmachtiging Albrandswaard.pdf  
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Besluit nr.:  

 RAADSBESLUIT 

Onderwerp Datum vergadering/ 
agendanummer 

Kenmerk 
 

Aanwijzing lokale publieke media-instelling 
voor gemeente Albrandswaard 

  

Commissie   Openbaar 
BBV nummer: 174250 

 

De raad van de gemeente Albrandswaard; 

Gelezen het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk  (nummer.) d.d. ; 
overwegende dat de gemeenteraad het Commissariaat voor de Media dient te adviseren over de 
vraag of de instelling voldoet aan de eisen gelet op artikel 2.61, derde lid van de mediawet 2008, 

 

BESLUIT: 

Het Commissariaat voor de Media te adviseren om Radio Omroep Stichting Albrandswaard (ROSA) 
aan te wijzen als lokale publieke media-instelling in een aansluitende periode, omdat: 

• Radio Omroep Stichting Albrandswaard voldoet aan de eisen van de Mediawet 2008; 
• De samenstelling van het programmabepalend orgaan van RTV Albrandswaard/ ROSA 

representatief is voor belangrijke maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke 
stromingen; 

• Radio Omroep Stichting Albrandswaard de afgelopen jaren bewezen heeft een goede 
invulling te geven aan hun opdracht als lokale media-instelling. 
 
 
 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente  
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 30 juni 2020. 
. 
     
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
 Eelco Groenenboom drs. Jolanda de Witte 
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Aanvraag nieuwe zendmachtiging

1?AC 25-û-

Aan het Commissariaat voor de Media

Postbus 1426
1200BK Hilversum
tav de heer Geert van Meeiweld

afdelingsmanager Onderzoek & Toegang

Geacht Commissariaat,

Hierbij doe ik U toekomen de benodigde bescheiden voor het verkrijgen van een nieuwe

zendmachtiging, voor de Radio Omroep Stichting Albrandswaard, gevestigd aan de Omloopseweg

6G3161 ERRhoon.
In afwachtiging van Uw bericht over de toewijzing van de nieuwe machtiging verblijf ik,

met vriendelijke groet,

A. Latenstein van Voorst-Woldringh

vooizifter

Qbij lagen “.
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aanvraag aanwijzing lokale publieke media—instelling
$tatutaire naam:

.fD

t4JL.’t

________

Corresoondentieadres: i.5

.

Studioadres: .Q.:?i<jf

Telefoonnummer: ±3

Faxnummer:

E-mailadres: .t±1%) Ç)-.-
.

intemetadres: .Wj1’..J-

ContactDerspon: ./
Telefoonnummer: (tijdens kantoowren)

Voor de gemeente(n): .ÊL. 22ÇJ

Deze aanvraag gaat vergezeld van:

X uittreksel inschrijving bij de Kamer van Koophandel

X samenstelling programmabeleidbepalend orgaan (bijlage B)

X notarieel vastgestelde statuten

X voorstel tot statutenwijziging

X redactiestatuut

X huishoudelijk reglement

X overeenkomst(en)

Datum:.

Handtekening voorzitter :

/
i / t

fl .L
- 1

LJ j’/.
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Uittreksel Handelsregister

Kamer van KoophandeI’

KVK-nummerll 130587

Pagina 1 (van 2)

Naam de ]cngh Erwin
Gecocrtedatum 22-05 1265

Datum in func:e 29-02-2016 (datum registatIe 10-03-2015)
Eevce.chei Gezamenti1k Devceçd (met ancere besturder(s), zie statuten)

Naam ten Orceke Hermanrs Dirk
Gebcciecatm 09-02-1968
Datum in Lnctie 18-09-2019 (datum registratie 26-02-2019)
Beucendheic GezamenIik bev-Deqd (met andee bestuurder(s), zie statuten)

Uittreksel is vemaardigc o 30-09-2019cm 0716 uur
Vcor uittreksel

FR Sweertma’ \taauer Centrae Prcductie e Backøffice

V’AA R MERK Eni gc-a-niekt itrnkse s een ceei bews van istiraing vi het Haniie $reonsrer Een 9
t lrc 5 orde:eke-nd, -oorzer vent ons ie cohen en we’s jed inkt op CCI 5Gb dood

ie
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Uittreksel Handelsregister

Kamer van KoophandelT

KvK-nummer4l 13058?

Pagina (van 2)

Rechtspersoon
RSIN 009110756
Recntseom Sti:ntn
Sta: utaire raam Radio Omroeo S:ic:ing Atbrardewaaro
Ock ge-’.oema Rosa
S:attaire zetel Gemee-te APbrandswaar
Bezoeracres Wee-kant 114, 2993DA Bare-Oreobt
Ielefcnnurnmer 010501 7330
Datum akte van cp’rcting 19-08-1988
Datum ak:e laatste 20-12-2011
sratate’-..ijz:gng

Activite:te-i SBt-ccde 6010- Radio-omroepen
0mrceorqanisa-es

Bestuurders
Naam Latensteir van vOorst - Woldri’-gh, Ana
Geboortedarum 1 2-10-1940
Datum in functie 1611-2012 (datum reDistratie 21-11-2012)
Titel Vccrzitter
Bevoegcheid Gezame-lijr oevoegd tmet ancere estu-der(s). zie statuten)

Naam den Hoed Gerardus Hencri George
Geboortedatum 1 5-10-1950
Datum in fu-ctie 16-11-2012 (datum regstratie 21-1 1-2012)
Bevcegdheic Gezamenlijk bevoegd (met andere oestucrcer( ), zie s:atte-r)

Naam de Haar, Helers Maria
Gebcortedatjn 20-01-1943
Datum n functIe 16-11-2012 (datum -egistratie 21-11 -2012)
Tit& Penningmeester
Bevcecderc Gezamenlik beveego (met andere oestuurder(s) zie statuten)

Naam an der Meer Robertus Casper Johan Hendrik
Geboortedatum 17-10-1957
Datum in fnctre 2902-2016 IdStum renistratie 10-03-2016)
Titel Sec-etaris
Bevcegdheid Gezanterlik bevoegd (met andere best_urder(s) Zie statuten)

WAA RM ER 1< e2-. -rr: eii-vvi ee, c ee teerts uw, nschrtu eg vi e-edv tiv t-t rit
vr’- ek,r-r crver,zvt--I vxrz,cntaq ee, -‘- :rc’&ui 29v CO ren-t -:v D 22$ den
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Leden Programma Bepalend Orgaan maart 2020

Voorzitter
De heer Wim Ge Warnaar
Het Buytenland van Rhoon
email: secrtaris@vvrhoon.nl

lid:mevrSimone Verhoog
Vrouwen van Nu Rhoon Poortugaal en Omgeving
email: limoense@het net.nl

lid:De heer OlafBruinenberg
ondernemer Tsjaikovsky straat 3
email:oIaf@mcdrhoon.nI

lid:de heer J. van Wolfswinkel
namens de christelijke gemeenschap
email:iohanwolfswinkel@hetnet.nl

lid:De heer Martin van der Griend
sport
Mgvdg1945@gmai1.nl

lid:Mevr. Liesbeth Roobol

Lr1 CII
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2010]28720ds.stw

Heden, twintig december tweeduizend elf, verscheen voor mij,

Mr. Desiree Ann Satimin, kandidaat-notaris, wonende te Rozenburg, hierna te —

noemen: notaris, als waarnemer van het vacante protocol van Mr. Marcin Rafal -

Edmund ]anowski, destijds notaris met plaats van vestiging Albrandswaard:—

mevrouw Mr. Amanda Lucilla Schenk, kantooradres Paralleistraat 1, 3161 BD —

Rhoon, geboren te Vlaardingen op acht april negentienhonderdzevenentachtig;—

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

de heer Dingenus Cornelis Roelse, wonende Oostdorpseweg 7, 3176 PL

Poortugaal, geboren te Zwijndrecht op vijfentwintig juni negentienhonderd vijftig,

paspoortnummer: NP271JORO, gehuwd;

bij het verstrekken der volmacht handelend als penningmeester van de stichting:

Radio Omroep Stichting Albrandswaard, gevestigd te Albrandswaard,

kantoorhoudende te 3176 PL Poortugaal, Oostdorpseweg 7, ingeschreven in het

handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer

41130587;
deze stichting hierna te noemen: de stichting.

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde:

Inleiding
De stichting is opgericht op negentien augustus negentienhonderd acht en —

tachtig. De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op elf mei

tweeduizend vijf, voor Mr. M.R.E. Janowski, destijds notaris met plaats van —

vestiging Albrandswaard, verleden. In een op zes mei tweeduizend tien

gehouden bestuursvergadering is, overeenkomstig de wettelijke en statutaire —

vereisten besloten tot het wijzigen van de statuten van de stichting, van welk —

besluit blijkt uit de notulen van die vergadering van welke notulen en kopie aan —

deze akte worden gehecht.

Tot het doen verljden van deze akte van statutenwijziging is ieder bestuurslid —

bevoegd.
Overeenkomstig het bovenstaande worden ter uitvoering van voormeld besluit de

statuten gewijzigd/vastgesteld en luiden deze (voortaan) als volgt:

Statuten
Naam
artikel 1
De stichting draagt de naam: Radio Omroep Stichting Albrandswaard.

Zetel
artikel 2
Zij heeft haar zetel in de gemeente Albrandswaard.

Doel
artikel 3
De stichting heeft ten doel:

1. het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente

Albrandswaard, hierna te noemen de gemeente;

2. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het

verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van

maatschappelijke behoeften die in de gemeente waarop de instelling zich —

richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee

een publieke taak te vervullen.

3. de stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een media-aanbod dat in het

bijzonder betrekking heeft op de gemeente.



t-



Blac

4. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt te -

verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke —

voor de verwezenlijking van het doel der stichting bevorderlijk kan zijn.
Begunstigers
artikel 4
1 Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de stichting financieel

te steunen met een door het bestuur vast te stellen minimum bijdrage.
2. Het bestuur beslist omtrent toelating van begûnstigers.
3. De rechten en plichten van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds

door opzegging worden beëindigd.
4. De begunstigers zijn gehouden tot het betalen van de bijdrage, die door het

bestuur is vastgesteld.
Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende —

bijdrage betalen.
5. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke -_

hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
Geldmiddelen
artikel 5
1. De geldmiddelen der stichting bestaan uit de bijdragen van de begunstigers,

ûit de eventuele uitgifte van een programmablad, uit eventuele verkrijging —

ingevolge eilstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele —

overige geoorloofde baten.
2. De stichting is niet dienstbaar aan het maken van winst door derden.
Bestuur
artikel 6
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het aantal leden wordt door

het bestuur vastgesteld. —
2. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. —
3. Bij huishoudelijk reglement worden nadere regelen aangaande

bestuurssamenstelling gegeven.
4 De bestuurders worden door het bestuur benoemd uit één of meer

voordrachten, behoudens het bepaalde lid 5. Tot het opmaken van zulk een
voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur, leden van het bestuur als het — —

programmabeleidbepalend orgaan.
5. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een —

met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit —

van het bestuur, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde -

van de bestuursleden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
6. Is er geen voordracht opgemaakt, of besluit het bestuur overeenkomstig het

voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te
ontnemen, dan is het bestuur vrij in de keus.

7. Indien er meet dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit
die voordrachten.

8. Bij het ontstaan van één f of meet) vacature(s) in het bestuur, zullen de —

overblijvende bestuursleden (of zal het enig overblijvende bestuurslid) zo —

spoedig mogelijk na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de
benoeming van één (of meer) opvolger(s).

9. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden
ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige -

overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
10. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
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Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten. —

Einde bestuurshdmaatschap
artikel 7
1. Het bestuurslidmaatschap tiiuiyt

a. ontslag op grond van artikel 298 boek 2 van het Burgerlijk wetboek;—

b. door bedanken.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een —

door het bestuur op te maken rooster van aftreding.

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

maximale benoemingstermijn.
Bestuursvergaderingen en besluitvorming in het bestuur

artikel 8
1. Iedere kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.

2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de —

vourzitter 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.

3. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 2 bepaalde

- door de voorzitter, tenminste zeven dagen tevoren, de dag ter oproeping en

die ter vergadering niet meegerekend, door middel van aangetekende

oproepingsbneven.
4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip der vergadering,

de te behandelen onderwerpen.

5. Zolang in een bestuursvergadering alle in functiè 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.

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens

aNezigheld wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door do

secretaris of door één van der andere aanwezigen, door de voorzitter

daartoe verzocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door de

degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben

gefungeerd.
8. Hèt 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 ken daarbij slechts voor één medebestuurslid als

gevolmachtigde optreden.
9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle

bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch of per —

telex 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 —

wârdt gevoegd.
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10. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzoverdeze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle
bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig
uitgebrachte stemmen.

11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzittereen schriftelijke gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vôér de —stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende,gesloten briefjes.
12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
13. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist—de voorzitter.
Bestuurstaak - vertenenwoordiging
artikel 9
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelevan zijn taak te doen uitvoeren door andere ôrganen van de stichting.3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten totverknjging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
4. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van

overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot=zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

5. a. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
b. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter -alsmede aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
c. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meet bestuursleden, —

alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmachtte vertegenwoordigen.
Programmabeleidbepalend orgaan
artikel 10
1. De stichting kent een programmabeleidbepalend orgaan. Deze heeft tot taak:a. het bepalen van het beleid voor het media-aanbod;

b. toetsing van de in het programmabeleid verwoorde uitgangspunten;c. het geven van adviezen, gevraagd en ongevraagd, aan het bestuur; —d. het opstellen van een jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde engerealiseerde programmabeleid.
2. Het aantal leden wordt door het programmabeleidbepalend orgaan, met —nachtneming van lid 3 vastgesteld.
3. Het programmabeleidbepalend orgaan dient zodanig te worden

samengesteld, dat het representatief is voor de in de gemeentevoorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke —stromingen. In het programmabeleidbepalend orgaan hebben minimaal vijf -vertegenwoordigers zitting die elk één van de navolgende stromingenvertegenwoordigen:
- maatschappelijke zorg en welzijn;

cultuur en kunst;—
- kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag;—
- onderwijs en educatie;

etnische en culturele minderheden;
sport en recreatie;
jongeren:
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- ouderen.
Het is toegestaan leden op persoonlijke titel te benoemen. De leden die —afgevaardigd zijn door een organisatie of instelling (de zogeheten
representatieve leden) dienen een ruime meerderheid te vormen ten
opzichte van de leden op persoonlijke titel. -

Bij reglement worden nadere regels aangaande de samenstelling van het —programmabeleidbepalend orgaan gegeven.
4. Het programmabeleidbepalend orgaan wijst uit haat midden een voorzitter —

en secretaris aan. Het kan voor elk hunner een vervanger aanwijzen.
5. De vergaderingen van het programmabeleidbepalend orgaan wordenbijgewoond door een vertegenwoordiger van het bestuur. Deze heeft een —adviserende stem.
6. De leden van het programmabeleidbepalend orgaan worden door het

programmabeleidbepalend orgaan benoemd uit één of meer voordrachten, -behoudens het bepaalde in lid 7. Tot het opmaken van zulk een voordracht -

zijn bevoegd zowel het bestuur, leden van het programmabeleidbepalend —

orgaan als bij huishoudelijk reglement aan te wij2en organisaties of groepenvan organisaties.
7. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een —metten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit —

van het programmabeleidbepalend orgaan, genomen in een vergadering —waarin tenminste twee/derde van het programmabeleidbepalend
orgaansleden tegenwoordig is.

8. Is er geen voordracht opgemaakt, of besluit het programmabeleidbepalend -orgaan overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten hetbindend karakter te ontnemen, dan is het programmabeleidbepalend orgaan
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 lid3.
11. Bij het ontstaan van één (of meet) vacature(s) in het

programmabeleidbepalend orgaan, zullen de overblijvende
programmabeleidbepalend orgaansleden (of zal het enig overblijvendeprogrammabeleidbepalend orgaanslid) binnen doe maanden na het ontstaanvan de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) —opvolger(s).

12. Mocht(en) in het programmabeleidbepalend orgaan om welke reden dan ookéén of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende
programmabeleidbepalend orgaansleden, of vormt het enige overblijvende -prdgrammabeleidbepalend orgaanslid niettemineen wettig
programmabeleidbepalend orgaan.

13. Ten minste drie maal per jaar komt het programmabeleidbepalend orgaan —bijeen. Ten behoeve van de jaarlijkse rapportage worden van het
verhandelde in de vergaderingen notulen gehouden door de secretaris of —door één van der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe verzocht. —De notulen worden vastgesteld en getekend doör de degenen, die in de —vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.Einde lidmaatschap programmabeleidbepalend orgaan

artikel 11
Het lidmaatschap van het programmabeleidbepalend orgaan eindigt:





BIaQ

a. indien het lid van het programmabeleidbepalend orgaan heeft
opgehouden vertegenwoordiger te zijn van een stroming.

b. door bedanken.
2. Elk lid van het programmabeleidbepalend orgaan treedt uiterlijk vijf jaar na —

zijn benoeming af. volgens een door het programmabeleidbepalend orgaan
op te maken rooster van aftreding.

-

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

maximale benoemingstermijn.
Programmastaf - hoofdredakteur
artikel 72
1. De stichting kent een programmastaf, bestaande uit een door het dagelijks -

bestuur te bepalen aantal medewerkers onder wie een hoofdredakteur,
belast met de leiding van de programmastaf. Een programmastatuut,
taakomschrijving van de programmastaf en nadere regelen ter zake van de —

verhouding tussen hoofdredacteur, programmastaf en andere organen van -

de stichting worden vastgelegd door het, nadat deze de daarbij
belanghebbenden daarover geraadpleegd heeft. Het door het
programmabeleidbepalend orgaan vastgelegdë programmastatuut behoeft -

instemming van hoofdredacteuren programmastaf.
2. De hoofdredacteur wordt door het programmabeleidbepalend orgaan

aangesteld. De hoofdredacteur kan uitsluitend op voordracht van het bestuur
door het programmabeleidbepalend orgaan 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 ken de hoofdredacteur in de uitoefening van zijn functie voor
onbepaalde tijd schorsen. De schorsing vervalt indien niet binnen een maand
na het schorsingsbesluit het in het tweede lid van dit artikel bedoelde overleg
een aanvang heeft genomen.

4. De overige leden van de programmastaf worden op voorstel van de
hôofdredacteut en/of overige leden van de programmastaf benoemd door —

het bestuur, volgens regelen nader vast te stellen door het
programmabeleidbepalend orgaan. Ontslag wordt hun verleend door het —

bestuur na overleg met de hoofdredacteur en de programmastaf en het
prcgrammabeleidbepalend orgaan. Wil het ontslag op journalistieke gronden
verleend kunnen worden, dan behoeft het voorafgaande instemming van de
höofdredacteur en de programmastaf.

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

hoofdredacteur verantwoordelijk en jegens het bestuur het
programmabeleidbepalend orgaan verantwoording verschuldigd.

Commissies en werkgroegen
artikel 13
1. Het bestuur kan commissies en werkgroepen iistellen.
2. Bij reglement worden taak en werkwijze van commissies en werkgroepen —

vastgelegd.
Jaarverslag - rekening en verantwoording
artikel 14
1. Het stichtingsjaar tevens boekjaar loopt van één januari tot en met

éénendertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van dc stichting zodanig

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.





Blad 7

3. Het bestuur stelt binnen zes maanden na afloop van het stichtingsjaar zijn —

jaarverslag op en de penningmeester doet, onder overlegging van een
balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over —

zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. De jaarrekening wordt
opgesteld conform de eisen die het Commissariaat voor de Media stelt en —

die zijn opgenomen in het Handboek Financiële Verantwoording Publieke —

Lokale Media-instellingen.
4. Het programmabeleidbepalend orgaan stelt binnen zes maanden na afloop -

van het stichtingsjaar jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en —

gerealiseerde programmabeleid, zoals vernoemd in artikel 10, lid onder d, —

vast.
5. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
6. Na vaststelling kan door een iedere kennis worden genomen van het

jaarverslag, de rapportage van het pmgrammabeleidbepalend orgaan en de
jaarstukken.

7. Het bestuur is verplicht bescheiden bedoeld in lid 3 en 4 tien jaar te bewaren.
Statutenwijziging
artikel 15
1. In de statuten van de stichting kan geen verandering worden aangebracht —

dan door een besluit van het bestuur, waartoe 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 ten minste vijf —

dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is 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.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de —

uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van
de bestuursleden tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de leden
tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering
bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals 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.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële -

akte is opgemaakt Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid —

bevoegd.
Ontbinding
artikel 16
1. De stichting kan worden ontbonden door een besluit van het bestuur. Het —

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

2. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed aan —

een kwalificerende goedendoeleninstelling, danwel op enige andere wijze die
het algemeen belang dient.

Huishoudeliik reglement
artikel 17
1. Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die -
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Blad 8

geen dwingen recht bevat, noch met statuten.
Slotbepaling
artikel 18
In alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
VOLMACHT
Van voormelde volmacht op de comparante blijkt uit één onderhandse akte, die -

aan deze akte zal worden gehecht.
Bekendheid partijen
De comparante is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte
betrokken comparante is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde
en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
WAARVAN AKTE is verleden te Albrandswaard op de datum in het hoofd van —

deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparante opgegeven en toegelicht.
De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te —

stellen, tijdig voor het vedujden met de inhoud van de akte te hebben kennis —

genomen en met de inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door
de comparante en vervolgens door mij, notaris om twaalf uur twintig minuten.—

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.



*

$



rrogrammasiacuut nauw iuii ucp i-ia

ORGANEN - HUN BEVOEGDHEDEN EN ONDERLINGEN

VERHOUDINGEN

Definities

Artikel 3

Dit statuut verstaat onder:

- Hoofdredacteur: degene aan wie de samenstelling van het media-aanbod van de

lokale media-instelling is gedelegeerd.

- Progrwrnnarnedewerkers: de medewerkers van de lokale media instelling belast met

werkzaamheden in het kader van de samenstelling van het media-aanbod, voorzover

deze een medewerkerovereenkomst heeft afgesloten.

- Programmastaf de gezamenlijke programmaleiderwerkers.

- Redactïeraad; de hoofdredacteur en de door de programmastaf uit zijn midden

aangewezen vertegenwoordiging.

De lokale media-instelling

Artikel 4

De lokale media-instelling is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van hetgeen in

haar zendtijd wordt uitgezonden, zowel intern als tegenover derden.

De samenstelling van het media aanbod is gedelegeerd aan de hoofdredacteur.

Namens de lokale media-instelling oefent het bestuur achteraf en met

terughoudendheid toezicht uit op de naleving van de statuten, media-aanbodbeleid en

regelingen.

De programmamedewerkers

Artikel 5

Uitgangspunten voor het beleid bij benoeming, schorsing of ontslag van de

programmamedewerkers zijn vastgelegd in de statuten van de lokale media-instelling.

Radio Omroep Stichting Albrandswaard media-aanbod via radio, tv en internet
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Programmastatuut Radio Omroep Stichting Albrandswaard 2009

Doelstelling lokale media-instelling hierna te noemen ROSA

A ;iikel 1.

ROSA stelt zich uitsluitend, althans hoofdzakelijk ten doel, een mediaprogramma
aanbod te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de
gemeente Albrandswaard levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en
geestelijke behoeften, dat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn.

BEGINSELVERKLARING

Artikel 2

1. De uitgangspunten die betrekking hebben op het samenstellen van het media-
aanbod zijn neergelegd in de statuten van de lokale media-instelling en het
door het programmabeleidsbepalend orgaan vastgesteld media-aanbod,
alsmede in hieruit voortvloeiende regelingen (hierna: statuten, media-aanbod
beleid en regelingen).
De hoofdredacteur en de programmastaf zijn hieraan gebonden. Al deze
stukken worden geacht bij de medewerkers bekend te zijn.
Statuten , media-aanbodbeleid 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 onafhankelijke 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 programmastatuur 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 programrnaonderdelen toe wat infonnatief en
- opinievormend is;
- stellen zich terughoudend op tegenover sponsoractiviteiten;
- en verrichten geen nevenactiviteiten die met hun onafhankelijke

taakuitvoering strijdig kunnen zijn.

Radio Omroep Stichting Albrandswaard media-aanbod via radio, tv en înternet
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Programmastatuut Radio Omroep Stichting Albrandswaard 2009

De hoofdredacteur

Artikel 6

Uitgangspunten voor het beleid bij benoeming, schorsing of ontslag van de

hoofdredacteur zijn vastgelegd in de statuten van de lokale media-instelling.

Artikel 7

1. Bij voorziening in de 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 lokale media-instelling omschreven

programmabeleidsbepalend 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 vergadering 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 lokale media-instelling.

2. De redactieraad is bevoegd een voorstel tot ontslag of schorsing van de

hoofdredacteur in te dienen bij het bestuur. Een dergelijk voorstel vereist de

instemming van tweederde van de leden van de redactieraad.

Artikel 9

1. De hoofdredacteur is belast met de verantwoordelijkheid inzake de samenstelling

van het media-aanbod van de lokale media-instelling.

Hij is met betrekking tot het media-aanbod verantwoordelijk voor de naleving van de

statuten, media-aanbodbeleid en regelingen;

Hij draagt binnen dit kader de verantwoordelijkheid voor de uitwerking van de

programmaonderdelen en heeft de dagelijkse leiding over de programmastaf;

En hij wijst mankracht, zendtijd en budget toe en bindt zijn opdracht eventueel aan

nadere instructies.

2. De hoofdredacteur woont de vergaderingen van het bestuur van de lokale media-

instelling bij. Hij heeft daarin een adviserende stem.

Radio Omroep Stichting Albrandswaard media-aanbod via radio, tv en internet
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4. Indien het bestuur van de lokale media-instelling emstige klachten heeft over het

gevoerde redactionele beleid of één 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

Artikel 14

Geschillen die naar aanleiding of in verband met dit programmastatuur 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 f6

De uitspraken van de geschillencommissie zijn voor alle betrokkenen bindend.

WIJZIGINGEN PROGRAMMASTATUUT

Artilcel 17

Wijzigingen van dit programmastatuut worden vastgesteld met in achtneming van

hetgeen daaromtrent in de statuten van de lokale media-instelling wordt vermeld.

Rhoon, december 2009.

Radio Omroep Stichting Albrandswaard media-aanbod via radio, tv en internet
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Programmastatuut Radio Omroep Stichting Albrandswaard 2009

De programmastaf

Artikel 10

1. De programmastaf adviseert de hoofdredacteur omtrent de uitgangspunten van het

te voeren redactionele beleid.
2. De programmastaf kiest jaarlijks uit zijn midden een afvaardiging voor de

redactieraad, zodanig dat deze in ieder geval een afspiegeling vormt van de diverse

bij de samenstelling van het media-aanbod betrokken geledingen van de

programmastaf.
3. De programmastaf vergadert minstens éénmaal per jaar. Voorts vergadert hij

telkenmale wanneer de hoofdredacteur dit wenselijk acht of wanneer tenminste

éénvijfde van de leden van de programmastaf daartoe de hoofdredacteur(-trice)

verzoekt.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt door de hoofdredacteur, die tevens de

vergadering voorzit en zorgdraagt voor de verslaglegging.

De redactieraad

Artikel 1]

1. De redactieraad, die bestaat uit minimaal drie personen, ondersteunt de

hoofdredacteur bij de vormgeving van het te voeren redactionele beleid. Hij beziet in

het kader daarvan ondermeer:
- de coördinatie van het media-aanbod;

- de bewaking van de interne en externe communicatie;

-en een behoorlijke technische kwaliteit van de programmaonderdelen.

2. De hoofdredacteur zit de vergaderingen van de redactieraad voor.

3. De redactieraad kiest uit zijn midden een secretaris; deze neemt bij ontstentenis van

de hoofdredacteur diens taken, zoals in de programmastatuut geformuleerd, waar.

4. De redactieraad kan besluiten vertegenwoordigers van andere geledingen binnen

de lokale media-instelling aan zijn vergaderingen deel te laten nemen. Zij hebben een

adviserende stem.

5. Van de vergaderingen van de redactieraad wordt tenminste een besluitenljst

opgemaakt.

Radio Omroep Stichting Albrandswaard media-aanbod via radio, tv en internet
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Programmastatuut Radio Omroep Stichting Arnranus rt u

Verhouding redactieraad, bestuur en hoofdredacteur

Artikel 12

1. Alvorens, het bestuur en/of de hoofdredacteur een beslissing nemen over zaken die

van tvezenljk belang zijn voor de werkzaamheden van de programmastaf, wordt de

redactieraad zo tijdig mogelijk geïnformeerd en gehoord.

2. Als zodanige zaken van wezenlijk belang worden tenminste aangemerkt:

a. ingrijpende wijzigingen in statuten, media-aanbodbeleid en regelingen, voorzover

deze wijzigingen betrekking hebben op hervoorbereiden en samenstellen van het

media-aanbod.
b. ingrijpende wijzigingen in het uitzendscherna;

c. ingrijpende wijzigingen in de huisvestingssituatie;

d. overeenkomsten voor de programmatische samenwerking met derden voorzover

deze een ander dan incidenteel karakter hebben.

e. de benoeming van de hoofdredacteur, met inachtneming van het daaromtrent

statutair bepaalde;
f. ingrijpende wijzigingen in 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. De redactieraad brengt zijn opmerkingen bij

de begroting ter kennis van het bestuur.

Persoonlijke verantwoordeLijkheid

Arlikel 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 het 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.

Radio Omroep Stichting Albrandswaard media-aanbod via radio, tv en internet
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HuishoudelIjk reglement

Voor wie?
De huis en gedragsregels zijn opgesteld door het bestuur van ROSA en als zodanig bekrachtigd. De huis en
gedragsregels en zijn van toepassing voor alle medewerkers van ROSA fRW Albrandswaard en Albrandswaard
TV).

Toegankelijkheid:
De actuele versie huisregels en gedragsregels zijn digitaal opvraagbaar via de website op intemet. Op het
mededelingenbord in de studio zijn de huisregels eveneens leesbaar.

Bestuursmededellngen:
Bestuursmededelingen zullen worden gedaan via de e-mail en het mededelingenbord. Iedere medewerker heeft
een persoonlijk SWY e-mail adres toegewezen verkregen. Alle in deze berichten vermelde beslissingen, kunnen
dienen als (tijdelijke) aanvulling op deze huisregels en zullen als zodanig aangemerkt worden.
De bestuursmededelingen zijn alleen bedoeld voor intern gebruik en mogen als zodanig niet aan buitenstaanders
(derden) worden verstrekt zonder schriftelijke goedkeuring van het bestuur.

Structuur organisatie:
De structuur van de organisatie (verantwoordelijkheden, bevoegdheden, aanspreekpunten zijn eenduidig
weergegeven in het organisatieschema. De dagelijkse” leiding van ROSA (RTV Albrandswaard en
Albrandswaard TV) vindt plaats door het managemenfleam.

Algemeen:
• het bestuur verwacht van iedere medewerker dat deze de huisregels goed doorleest en zich op de

hoogte houdt van de genoemde bestuursmededelingen en zich op de hoogte stelt van eventuele
wijzigingen;

• iedereen de huisregels respecteert en ernaar handelt;
• wanneer een medewerker bezoek in de studio ontvangt, is hij/zij verantwoordelijk voor het feit dat

zijnlhaar bezoek zich aan deze regels dient te houden;
• bij overtreding van de huisregels volgt minimaal een waarschuwing. De aard en de ernst van de

overtreding bepalen de mogelijke sancties;
• het onrechtmatig meenemen van spullen van de omroep, betekent ontslag.

Programma:

Voor het programma:
• je dient ruim op tijd aanwezig te zijn, bij voorkeur 10 tot 15 minuten voor de uitzending;
• indien je gasten in je uitzending hebt dien je de ontvangst van de gasten zelf te regelen;
• zorg dat je als technicus, alle benodigde spullen bij de hand hebt, zodat je tijdens de uitzending niet hoeft

te gaan zoeken;
• zorg ervoor als je gasten ontvangt dat de ontvangstruimte en- presentafieruimte schoon en opgeruimd is;
• kijk goed in het programmaformat welke promo’s je nodig hebt en leg deze klaar;
• als er iets niet duidelijk is probeer dit dan voor de aanvang van de uitzending na te vragen bij de

verantwoordelijke medewerker.

Tijdens het programma:
• hou rekening met de buren (geluidsoverlast);
• tijdens de uitzending blijft de deur van de studio zoveel mogelijk dicht;
• alleen medewerkers en eventuele bezoekers die voor de uitzending in de studio moeten zijn mogen daar

ook zijn, anderen blijven in de ontvangstruimte;
• het is niet toegestaan reclame uitingen te doen in programma’s. (zie verder kwaliteitshandboek).

Kwa9ttsplai ROSA E8-HTB 08-03-2009_revol pagina 17 van 19
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Na het programma:
• de studio / ontvangst en redactieruimte moet je na je programma schoon en opgeruimd achterlaten;
• alle gebruikte cd’s, MD’s en dergelijke, leg je op de plaats waar ze horen;
• koffiekopjes, glazen ed. neem je mee naar de keuken en voor het weggaan was je deze af.

Programmas overig:
• programma’s worden gemaakt volgens het in daartoe per programma opgestelde programmaformat;
• programma’s worden door de in het programmaformat aangegeven programmamakers, technici en

presentatoren gemaakt. Het is niet toegestaan om (zonder toestemming) van dit format af te wijken, zoals
bijvoorbeeld andere mensen “spontaan” mee te laten presenteren of de samenstelling van het team te
wijzingen;

• indien men het programmaformat wil aanpassen dient een verzoek tot aanpassing te worden ingediend
bij de Projectgroep Programmering. Na goedkeuring kunnen de genoemde wijzigingen worden
doorgevoerd;

• de programmaformaten worden periodiek herzien door de Projectgroep Programmering. Indien een
herziening heeft plaatsgevonden zullen de resultaten hiervan worden teruggekoppeld met de betreffende
programmamaker. Herziening vindt plaats met als doel na te gaan of het programmaformat op de juiste
wijze wordt gevolgd en of aanpassingen verbeteringen wellicht mogelijk zijn.

Algemene gedragsregels:
• roken is niet toegestaan in de alle ruimten! (doe dit dus buiten). Dit is overigens wettelijk vastgelegd.

Eventuele door de wetgever opgelegde sancties aan ROSA zullen door het bestuur van ROSA worden
doorbelast een de betreffende, in overtreding zijnde medewerker;

• het is verboden drank te nuttigen in de live-studio en techniekruimte;
• waar je ook geweest bent, je ruimt je eigen rommel op;
• privé telefoongesprekken voer je alleen wanneer dit echt niet anders kan, en dan zo kort mogelijk.
• in alle ruimten is het verboden voor huisdieren;
• sluit ramen en deuren van het pand als je als laatste weggaat;
• Gedraag je ook buiten het complex van de omroep (tijdens locatie-uitzendingen ed.), je bent namelijk het

visitekaartje van de Omroep;
• spring zuinig om met energie, laat dus geen lampen onnodig aan en zet de radio uit in de niet gebruikte

wimten.

Vragen of problemen?
In principe kun je met programma gerelateerde vragen terecht bij de projectgroep programmering. Als deze geen
oplossing of antwoord weet, zal de vraag worden doorgegeven naar de juiste persoon en je op de hoogte
brengen wie de vraag of het probleem zal behandelen.

Mocht je het op basis van gegronde reden niet eens zijn met een bestuurslid meldt dit dan mondeling bij de
voorzitter of indien gewenst schriftelijk bij het bestuur.

Als er een probleem of conflict ontstaat doordat iemand zich niet aan de regels houdt, meldt dit dan bij het
bestuur.

Drank
In de keuken staat een koelkast met diverse drankjes. Drank is voor eigen rekening (m.u.v. koffie en thee) en
dient in principe direct te worden afgerekend. Omdat we geen kassa hebben is er geregeld dat medewerkers (dus
geen gasten) een bonnetje kunnen maken en dit binnen 14 dagen afrekenen. Elke medewerker is zelf voor
verantwoordelijk voor de periodieke betalingen. Bij het niet nakomen hiervan wordt deze persoon aangesproken
door het bestuur. Alcoholgebruik door medewerkers (<20 jaar) is ten strengste verboden.

Jingles en promo’s:
Indien een programmamaker een jingle of promo gebruikt waarop geheel of gedeeltelijk auteursrechten rusten
welke niet tot de stichting behoren, is deze programmamaker zelf verantwoordelijk voor afdracht van deze
rechten. Per programma is middels het programma format aangegeven welke jïngles en promo’s mogen worden
gebruikt.
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Er mag dus alleen gebruik worden gemaakt van “goedgekeurde” jingles en promo’s zoals vermeld in dit overzicht.
Dit overzicht wordt jaarlijks opgesteld door de plangroep programmering als zodanig goedgekeurd. Wijzigingen in
Uit overzicht zijn alleen mogelijk via een verzoek tot wijziging (met bijbehorend voorstel) aan de plangroep
programmering.
Voor eenmalige uitzendingen (thema of locatie-uitzendingen kan hiervan worden afgeweken, echter alleen indien
een verzoek tot locatie-uitzending is ingediend (en gehonoreerd).

Reclame en Sponsoring:
RTV Albrandswaard en Albrandswaard TV zijn altijd op zoek naar adverteerders. Onze omroep heeft immers
beperkte financiële middelen. Met de financiële input van adverteerders is het oa. mogelijk de faciliteiten verder te
verbeteren. Wanneer iemand vraagt of redame-uitzending mogelijk is of wat het kost, verwijs je deze door naar
het managementeam. Het managementteam neemt vervolgens contact op met de potentiële adverteerder.

Sleutel & alanncode houders:
Medewerkers die door het managemenifeam in het bezit zijn gesteld van een of meerdere sleutels van
toegangsdeuren van het complex (en alarmcodes) dienen hiervoor een sleutelverklanng te tekenen. De sleutel en
alarmcode houder let op de volgende zaken:

• de sleutel(s) goed te bewaren (niet onbeheerd achterlaten);
• de sleutels zonder toestemming van het managementteam niet aan anderen af te staan;
• bij verlies van de sleutel(s) de kosten van vervanging aan de stichting te voldoen a €50,- per sleutel;
• tevens dient bij verlies zelf aangifte bij de politie gedaan te worden.

In principe worden sleutels allen verstrekt aan medewerkers welke minimaal 1 jaar als medewerker bij de omroep
werken en er een noodzaak is tot verstrekking van een of meerdere sleutels is gezien de programmatijden, de
eventueel overige toegekende taken aan de medewerker, en het wel / dan niet aanwezig zijn van andere
sleutelhoudende medewerkers op dit tijdstip. Verder is de minimum leeftijd voor sleutelhouders gesteld op 21
jaar. Het managementteam neemt besluiten m.b.t. het verstrekken van sleutels. Verzoeken hieromtrent kunnen
hieraan worden gericht.

De sleutelhouder wordt tevens een persoonlijke alarmcode verstrekt waarmee het alarmeringssysteem van het
studiopand kan worden in en uitgeschakeld. De code is persoonlijk en mag onder geen beding aan derden
worden verstrekt. Indien als laatste het studiopand wordt verlaten dient de betreffende medewerker altijd het
alarm in te schakelen middels gebruik te maken van de persoonlik toegewezen alarmcode.

Computergebruik:
In de studio staan meerdere computers opgesteld. De medewerker kan vrij gebruik maken van deze computers
als bron van informatievoorziening, muziekdatabase en opnameapparaat. De op de computer geïnstalleerde
software en softwarelicenties zijn eigendom van de stichting. Het is de medewerkers niet toegestaan om “eigen”
software te installeren of digitale documenten met een onbekende oorsprong te openen (gevaar op virussen).
Verder is het niet toegestaan websites met pornografische materiaal te openen of uit hoofde van de stichting
ROSA, overeenkomsten, contracten of anderszins te sluiten. De plangroep ICT ziet toe op het juiste gebruik van
de hard- en software.

Schoonmaak en onderhoud pand en faciliteiten:
Aangezien we met elkaar het pand en de diverse faciliteiten delen is het noodzakelijk met elkaar zorg te dragen
voor de schoonmaak hiervan. Hiertoe wordt iedere medewerker geacht volgens een door de plangroep facilitaire
zaken opgesteld schoonmaak en onderhoudsrooster zijn / haat medewerking te verlenen. Het genoemde rooster
geeft aan welke zaken uitgevoerd dienen te worden. Bij verhindenng dient de medewerker zelf voor een
vervanger te zorgen.

Ten slotte:
De vermelde huis en gedragsregels zijn opgesteld om het iedere medewerker makkelijker te maken zijn
werkzaamheden uit te voeren. Mocht er iets zijn dat je in deze regels mist, meldt dit dan zodat we, met nieuwe
aanvullingen, na verloop van tijd een compleet nieuw overzicht kunnen produceren.

In alle gevallen waarin de regelgeving, in het algemeen, geen uitsluitsel geeft, beslist het bestuur.

Het Bestuur
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24-3-2020 Programmering — RW Albrandswaard

20.00 - Music Time

22.00 - Johan Derksen

23.00 - Met Het Oog op Morgen

VRIJDAG

00.00 - Sweet & Soft

09.00 - De vrijdag van RTV Albrandswaard

18.00 — It’s Weekend met Nick van Luyk

20.00 - Clublounge met Dirk van der Linden

22.00 — Jukebox van RTV Albrandswaard

23.00 - Met het Oog op morgen

ZATERDAG

00.00 - Sweet & Soft

08.00 - De Jukebox van RTVAlbrandswaard

10.00 - Infomagazine

12.00 - ‘Zaterdagmiddag Live! gemeenschappelijk programma van

RTV Albrandswaard, RTV Lansingerland, Exxact Barendrecht en RTV Rljnmond)
14.00 - Albrandswaard Sport

17.00 - Robzooi

18.00 - Albrandswaardse Top 25

20.00-Toffe8O

22.00 - Night Life of Toffe Peren

ZONDAG

00.00 - Sweet & Soft

08.00 - De Jukebox van RTVAlbrandswaard

10.00 - Goedemorgen Albrandswaard

12.00 - Steevast op Zondag

14.00 — Je Moerstaal

16.00 - Zo Zeventig

19.00 - Gospel Varia

20.00 - Groove met Hans Wagner

22.00 - Steevast op Zondag fhh)

(Visited 1.630 times, 3 visits today)

LUISTER ONLINE

Privacy & Cookies Policy

https://www.rtvalbrandswaard.com/programmering/ 2/7



24-3-2020 Programmering — RW Albrandswaard

24 maart 2020

RIV Albrandswaard
Dichtbij, Altijd en Overal

MAIN MENU 0.

Programmering

MAAN DAG

00.00 - Sweet & Soft

09.00 - De Maandag van RTVAlbrandswaard

18.00 - Musical met Arie Lagerwaard

19.00 - Beste uit de Top 2000

20.00 - Muziekmuseum

22.00 - Johan Derksen op maandag

23.00 - Met Het Oog op morgen

DINSDAG

00.00 - RTV Albrandswaard Sweet & Soft

09.00 - De Dinsdag van RTVAlbrandswaard

18.00 - Robzooi

20.00 - Groove

22.00 - Johan Derksen op dinsdag

23.00 - Met Het Oog op Morgen

WOENSDAG

00.00 - Sweet & Soft

09.00 - De Woensdag van RTV Albrandswaard

18.00 - Beste uit de Top 2000

20.00 - Albrandswaardse Top 25 (hh)

22.00 - Johan Derksen op woensdag

22.00 - Met Het Oog op Morgen

DON DERDAG

00.00 - RTV Albrandswaard Sweet & Soft

09.00 - De Donderdag van RTVAlbrandswaard

18.00 - Hitland — Herman ten Broeke
Privacy & Cookies Policy

hftps:llwww.rtvalbrandswaard.com/programmering/
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TOP 25 van RTV Albrandswaard van 21 maart 2020.
21 maart 2020 - by Rob van der Meer

De TOP 25 van RTV Albrandswaard om 18.00 uur gepresenteerd door Evelien Huis. De

technische kant is in handen van Rob Molenaar.

Extra uitzendingen over Corona

15 maart 2020

Herinnering aan Maarten Zevenbergen

15 maart 2020

Hans Somers en Netty Reek in ‘Steevast op Zondag’
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MEEST RECENTE BERICHTEN

Aantal positief geteste coronapatiënten in Albrandswaard stijgt naar 14.

Oproep van Albrandswaardse huisartsen

NL-Alert Corona virus

Steevast op Zondag

Kerkdienst vanuit Dorpskerk Rhoon

RTV RIJNMOND

Bouwkeet in lichterlaaie in Albiasserdam

Begrip voor nieuwe coronamaatregelen: ‘Het was niet streng genoeg’

Serie overvallen op supermarkten in Vlaardingen

Maasstad Ziekenhuis zet slimme apparatuur in bij coronapatiënten

Hockeydoelman Blaak: ‘De competitie vergeet ik makkelijker dan de Spelen’

AD - ROTTERDAM

Aboutaleb blij met samenscholingverbod in heel Rotterdam. ‘Nu kunnen we handhaven’

Rôbert Bozenik pakt prestigieuze Slowaakse prijs

Twee jongemannen met vuurwapens overvallen Albert Heijn in Vlaardingen

Deze winkelier laat zich niet gek maken en geeft kledingadvies via FaceTime

Rotterdam in top drie van grote steden met hoogste aantal minderjarige verdachten
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Gemeente Albrandswaard 
T.a.v. de raadsgriffier 
Postbus 1000 
3160 GA  RHOON 
 
Per e-mail: griffie@albrandswaard.nl  

Datum  Onderwerp 

20 april 2020 Advies lokale publieke media-instelling 

Uw kenmerk Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer 

 807663 / 849834 Zeljka de Oude +31 35 7737700 

  
  
Geachte griffier, 
 
Bij besluit van 19 januari 2016 heeft het Commissariaat voor de Media (hierna: het 
Commissariaat) Radio Omroep Stichting Albrandswaard aangewezen als lokale publieke 
media-instelling voor de gemeente Albrandswaard. Deze aanwijzing is ingegaan op 14 
november 2015 en eindigt op 13 november 2020. Radio Omroep Stichting Albrandswaard 
heeft het Commissariaat bij brief van 25 maart 2020, ontvangen door het Commissariaat op 
30 maart 2020, 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 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 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 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 24 augustus 2020, advies uitbrengt. De termijn van 18 
weken is van groot belang om vóór het aflopen van de lopende aanwijzingsperiode een besluit 
tot aanwijzing te nemen. Het Commissariaat kan periodiek contact opnemen met de gemeente 
om te overleggen over de voortgang van het advies. 
 
De lopende aanwijzing vervalt van rechtswege na 5 jaar. De aanwijzing kan niet worden 
verlengd en de einddatum kan niet worden opgeschort. Het is daarom belangrijk dat de 
adviseringstermijn niet wordt overschreden. Mocht de gestelde termijn problemen opleveren 
neemt u dan contact met het Commissariaat op. 
 
Welke stukken moet de gemeente toesturen? 
Behalve het advies over de aanwijzing (getekend besluit) ontvangt het Commissariaat in ieder 
geval het raadsvoorstel en de notulen van de raadsvergadering. Als er geen notulen van de 
raadsvergadering zijn gemaakt, dan wil het Commissariaat graag weten waar de 
raadsvergadering te beluisteren of te bekijken valt. Mocht de gemeente nog aanvullende 
informatie van Radio Omroep Stichting Albrandswaard hebben ontvangen dan verzoeken wij u 
hiervan een afschrift mee te sturen met het advies.   
 
Ontvangstbevestiging sturen 
Wij verzoeken u binnen twee weken de ontvangst van deze brief, bij voorkeur via e-mail, te 
bevestigen en daarbij tevens te vermelden wie de behandelend ambtenaar binnen uw 
gemeente is en wat de contactgegevens van deze ambtenaar zijn. Wij stellen het op prijs als u 
bij uw reactie het bovengenoemde kenmerk vermeldt. 
 
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. 
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Een afschrift van deze brief gaat naar het bestuur van Radio Omroep Stichting 
Albrandswaard. 
 
 
Hoogachtend, 
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, 
 
 
 
 
 
mr. Margreet Verhoef 
Afdelingsmanager Onderzoek & Toegang 
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