BELEIDSPLAN STICHTING LOKALE OMROEP STEENBERGEN
1. DOELSTELLINGEN
De hoofddoelstelling van de Stichting Lokale Omroep Steenbergen (SLOS) is het
verzorgen van omroepprogramma’s in de gemeente Steenbergen gericht op het
bevredigen van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele,
godsdienstige en geestelijke behoeften.
De SLOS richt zich daarbij op een aantal specifieke doelen:
•

•
•

het verzorgen van radio- en televisieprogramma’s met daarin interviews en
reportages over en van evenementen en gebeurtenissen binnen de
gemeente Steenbergen. Daarbij tracht de SLOS een evenwichtig aanbod
aan onderwerpen aan te bieden.
het bieden van de mogelijkheid aan particulieren, organisaties en instellingen
om via de programma’s van de SLOS informatie te verschaffen
het bieden van de mogelijkheid aan vertegenwoordigers van organisaties en
instellingen in Steenbergen om via het Programmabeleid Bepalend Orgaan
(PBO) het programmabeleid voor de SLOS vast te stellen en het door de
SLOS uitgevoerde beleid te controleren.

2. UITVOERING
De SLOS tracht de doelstellingen te verwezenlijken, door:
•

•

•
•

met een groot aantal vrijwillige medewerkers radio- en televisieprogramma’s
te verzorgen. Dit gebeurt b.v. door vanuit de studio rechtstreeks programma’s
uit te zenden dan wel vooraf reportages te maken en deze op een later tijdstip
uit te zenden. Ook worden uitzendingen van derden. b.v. kerkdiensten,
overgenomen.
aan de hand van persberichten en toegestuurde informatie van particulieren,
verenigingen, instellingen en gemeente aanwezig te zijn bij belangrijke
gebeurtenissen voor het maken van reportages.
het verkrijgen van financiële middelen uit diverse bronnen, o.a. subsidie en
reclame
journalistieke onafhankelijkheid te betrachten en het principe van hoor en
wederhoor toe te passen. Daartoe heeft de SLOS ook een redactiestatuut
opgesteld dat getoetst is door het Commissariaat voor de Media.

3. FINANCIEEL KADER
Inkomsten
De SLOS kent geen leden en is daarom afhankelijk van subsidies, reclameinkomsten, donaties en in mindere mate van inkomsten uit eigen activiteiten.
De SLOS krijgt jaarlijks een subsidie die gebaseerd is op de gefiscaliseerde
omroepbijdrage. Via het gemeentefonds ontvangen gemeenten een bedrag ten

behoeve van de publieke lokale omroep dat echter niet geoormerkt is. Momenteel is
er een model convenant dat opgesteld is door de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten na overleg met het Commissariaat voor de Media. Daarin wordt getracht
de financiering van de lokale omroep formeel te regelen.
De SLOS ontvangt nu een subsidie op basis van een budgetsubsidieovereenkomst
met de gemeente. De SLOS moet in 2013 opnieuw een zendmachtiging voor de
periode van 5 jaar aanvragen en het is denkbaar dat de gemeente Steenbergen dan
van de gelegenheid gebruik zal maken om de financiering van de SLOS in een
convenant tussen SLOS en gemeente vast te leggen.
De SLOS ontvangt naast de subsidie een vergoeding voor het rechtstreeks
uitzenden van de gemeenteraadsvergaderingen. Dit is vastgelegd in een coproductieovereenkomst.
De SLOS mag conform de bepalingen in de Mediawet en het mediabesluit inkomsten
verwerven uit reclame. Dit gebeurt zowel via de radio-uitzendingen als via de
uitzenddingen van de kabelkrant (TV-krant) en in mindere mate via televisieuitzendingen.
Tot slot heeft de SLOS nog in zeer beperkte mate inkomsten uit andere activiteiten
zoals het verhuur van de zendmast aan een telecomoperator en het produceren en
verkopen van televisieprogramma’s die op DVD zijn vastgelegd.
Beheer
De fondsen zullen beheerd worden door de penningmeester van de SLOS. Jaarlijks
zal van het gevoerde financiële beleid een verslag worden gemaakt dat gepubliceerd
zal worden op o.a. de website van de SLOS. Voor publicatie worden de jaarcijfers en
de boeken gecontroleerd door een kascontrolecommissie bestaande uit een aantal
leden van het PBO, hoewel dit strikt genomen volgens de statuten niet nodig is.
Voorts zal over het financiële beleid jaarlijks verantwoording afgelegd worden in
verplichte rapportage aan het Commissariaat voor de Media..
Omdat de SLOS ook subsidie ontvangt van de gemeente is de SLOS ook verplicht
over het financiële beleid verantwoording af te leggen aan de gemeente.
Besteding
De fondsen zullen vrijwel uitsluitend besteed worden aan de aanschaf en het
onderhoud van apparatuur en het verzorgen van radio-, televisie- en
kabelkrantprogramma’s. Onder deze laatste categorie vallen kosten voor
nutsvoorzieningen en de bijdragen en vergoedingen aan organisaties als BUMA,
SENA en OLON.
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