STICHTING LOKALE OMROEP STEENBERGEN
ACTIVITEITENKALENDER
Algemeen
De Stichting Lokale Omroep Steenbergen (SLOS) kent geen activiteitenkalender. De
SLOS is een publieke lokale omroep met een zendmachtiging van het
Commissariaat voor de Media. Door de SLOS worden radio- en
televisieprogramma’s uitgezonden.
Het Commissariaat voor de Media stelt ten aanzien van de inhoud van de
programma’s bepaalde eisen. Er moet b.v. voldaan worden aan de eis om een
bepaald percentage van de uitzendtijd aan Informatie, Cultuur en Educatie (de z.g.n.
ICE-norm) te wijden.
De SLOS is een organisatie die uitsluitend met vrijwilligers werkt, dus geen betaalde
krachten heeft en zich voornamelijk richt op de inwoners van de gemeente
Steenbergen. Er worden geen vergoedingen gevraagd voor het maken van
reportages en interviews van particulieren, verenigingen en stichtingen binnen de
gemeente.
Radio
De SLOS zendt 24 uur per dag, 7 dagen in de week radioprogramma’s uit. Dit
gebeurt via de ether, maar ook via het kabelnet binnen de gemeente Steenbergen en
via internet (streaming).
De programma’s bevatten muziek, maar daarnaast ook informatie, cultuur en
educatie. Een voorbeeld hiervan is de wekelijkse rechtstreekse uitzending van de
kerkdienst van de gereformeerde Kerk in Dinteloord (een van de kernen van de
gemeente Steenbergen).
Televisie
De televisieprogramma’s worden wekelijk op zondagmiddag uitgezonden. Daarnaast
worden de vergaderingen van de gemeenteraad van Steenbergen maandelijks
rechtstreeks uitgezonden.
De programma’s worden uitgezonden via het analoge kabelnet binnen de gemeente
Steenbergen en via het digitale kabelnet van Ziggo in heel West-Brabant.
Kabelkrant (TV-krant)
Wanneer en geen televisie-uitzendingen zijn wordt het analoge en het digitale kanaal
gebruikt voor het uitzenden van een z.g.n. kabelkrant (TV-krant). Met behulp van een
computersysteem worden voornamelijk statische pagina’s met mededelingen,
informatie en foto’s getoond.

Website
De SLOS heeft ook een eigen website (www.slos.nl) waarop o.a. informatie over de
programmering wordt geboden. Daarnaast is er echter de mogelijkheid om middels
de rubriek ‘Uitzending gemist’ oude televisieprogramma’s opnieuw te bekijken.
Verder worden via de rubriek ‘Fotoalbums’ foto’s getoond die niet meer op de
kabelkrant geplaatst konden worden.
Samenvatting
De activiteiten die de SLOS ontplooit zijn in feite gebaseerd op activiteiten van
anderen. Van evenementen (toneelvoorstelling, voetbaltoernooi, viswedstijd, etc.) en
van gebeurtenissen (calamiteit, opening school, jubilea, etc.) wordt verslag gedaan
en daarbij wordt geen eigen activiteitenkalender gehanteerd. Omdat echter de SLOS
maar een beperkte capaciteit aan mensen en materieel heeft, moet wel een keuze
en een planning gemaakt worden.

