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9480 AA VRIES 

Datum 

6 februari 2013 

Uw kenmerk 

Onderwerp 

Advies 

Ons kenmerk 

28434/2013001724 

Contactpersoon 

Elisabeth Pijper 

Doorkiesnummer 

+31 (35) 773 77 00 

Geacht college, 

Op 15 juli 2008 heeft het Commissariaat voor de Media aan de Stichting Lokale Omroep 
Eelde-Vries-Zuidlaren voor vijfjaar zendtijd voor lokale omroep toegewezen voor de 
gemeente Tynaarlo. Bij deze zendtijdtoewijzing heeft het advies van uw gemeenteraad van 
20 mei 2008 een belangrijke rol gespeeld. De hiervoor genoemde periode van vijfjaar eindigt 
op 15 juli 2013. De instelling heeft ons bij brief van 9 januari 2013 laten weten dat zij in 
aanmerking wenst te komen voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling in een 
aansluitende periode. Voordat wij een beslissing nemen over deze aanvraag, dient de 
gemeenteraad ons op grond van artikel 2.62, eerste lid, van de Mediawet 2008 te adviseren 
over de vraag of instelling voldoet aan de eisen die deze wet stelt. 

Ten behoeve van deze advisering brengen wij het volgende onder uw aandacht. Artikel 2.61, 
tweede lid, van de Mediawet 2008 formuleert de volgende 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 

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. 

Aan de hand van de bijgevoegde Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing 
als lokale publieke media-instelling en de door de instelling overgelegde gegevens, die u 
tevens bijgaand aantreft, dient uw gemeenteraad een gemotiveerd advies uit te brengen over 
de aanvraag. 
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Artikel 6, tweede lid, van de Mediaregeling 2008, bepaalt dat de gemeenteraad binnen 
achttien weken advies uitbrengt. Wij wijzen u erop dat het Ministerie van Economische 
Zaken, Agentschap Telecom (AT), de termijn van de door het agentschap te verlenen 
vergunning voor het gebruik van een etherfrequentie heeft vastgesteld op de geldigheidsduur 
van ons besluit tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling. Dit betekent dat als het 
gemeentebestuur ons niet binnen de gestelde termijn adviseert over de aanvraag van de 
instelling, deze de kans loopt de uitzendingen via de ether per 15 juli 2013 te moeten staken. 
Met ingang van die datum trekt het AT namelijk zijn vergunning in als er geen geldig besluit 
van het Commissariaat aan ten grondslag kan worden gelegd. Wij verzoeken u daarom de 
eerder genoemde termijn niet te overschrijden. 

Indien er zich wijzigingen voordoen die van invloed zijn op de aanwijzingsprocedure of op de 
advisering door uw gemeenteraad, dan stellen wij u daarvan op de hoogte. 

Uw voorstel aan de gemeenteraad en het raadsbesluit zien wij graag binnen 18 weken na 
dagtekening van deze brief tegemoet. Wij stellen het op prijs als u bij uw reactie het 
bovengenoemde kenmerk vermeldt. 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact met ons opnemen via bovenstaand 
telefoonnummer. 

Een afschrift van deze brief gaat naar het bestuur van de instelling. 

Hoogachtend, 
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, 

drs. Wim Groen 
hoofd Registratie, Vergunningen en 
Toezicht 

Bijlagen; 7 
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Stichting Lokale Omroep Eelde-Vries-Zuidlaren 
T.a.v. het bestuur 
Mw. Bahler-Boermalaan 4 
9765 AP PATERSWOLDE 

Datum 

6 februari 2013 

Uw kenmerk 

Onderwerp 

Aanvraag aanwijzing lokale publieke media-instelling 

Ons kenmerk 

28434/2013001720 

Contactpersoon 

Elisabeth Pijper 

Doorkiesnummer 

+31 (35) 773 77 00 

Geacht bestuur, 

In uw brief van 9 januari 2013 verzoekt u om aanwijzing als lokale publieke media-instelling in 
de gemeente Tynaarlo. Naar aanleiding hiervan delen wij u het volgende mee. 

Wij hebben heden het gemeentebestuur van Tynaarlo verzocht advies uit te brengen over de 
vraag of uw instelling voldoet aan de wettelijke eisen. Met betrekking tot de inhoud van het 
door de gemeente Tynaarlo te geven advies verwijzen wij u kortheidshalve naar bijgaand 
afschrift van onze brief aan de gemeente. 

Ten aanzien van de inhoud van de statuten en het programmabeleidbepalend orgaan (pbo) 
van uw instelling verwijzen wij naar de Toelichting aanvraag aanwijzing als lokale publieke 
media-instelling, als bijlage meegezonden bij onze brief van 12 oktober 2012. 

Met betrekking tot het pbo hebben wij geconstateerd dat de heer H. Doedens lid is op 
persoonlijke titel. Het is toegestaan dat in het pbo leden zitting hebben die niet een van de in 
artikel 10, derde lid, van de statuten genoemde stromingen vertegenwoordigen. Deze leden 
zijn lid op persoonlijke titel. In de statuten moet worden opgenomen dat het is toegestaan 
leden op persoonlijke titel te benoemen, waarbij tevens dient te worden bepaald dat de leden 
die afgevaardigd zijn door een organisatie of instelling (de zogeheten representatieve leden) 
te allen tijde een ruime meerderheid vormen ten opzichte van de leden op persoonlijke titel. 
Wij verzoeken u ons een toezegging te doen bij een volgende statutenwijzing deze bepaling in 
de statuten op te nemen. 

Wij hebben tevens geconstateerd dat de heer R.A. Heijkens (secretaris / penningmeester) van 
uw media-instelling, tevens de stroming "Recreatie" in het pbo vertegenwoordigt Een 
bestuurslid kan niet tegelijkertijd lid zijn van het pbo. De heer Heijkens dient dan ook zijn 
zitting in het pbo te beëindigen of zijn bestuursfunctie op te geven. 

De gevraagde aanvullende informatie zien wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier 
weken na dagtekening van dit schrijven, tegemoet 
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Wanneer er gedurende deze aanvraagprocedure tot aanwijzing als lokale publieke media-
instelling wijzigingen in het (post)adres, de statuten, de samenstelling van het pbo of het 
bestuur plaatsvinden, dient u ons daarvan direct op de hoogte te stellen. 

Wij stellen het op prijs als u bij uw reactie het bovengenoemde kenmerk vermeldt. 

Hoogachtend, 
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, 

drs. Wim Groen 
hoofd Registratie, Vergunningen en Toezicht 

Bijlagen; 1 
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Lokale Omroep 

Studio-adres 
Bahler Boennalaan 4 
9765 AP Paterswolde 

Post-adres 
Postbus 4 
9765 ZG Eelde 

Telefoon 
050-3091123 
050-3080624 

Website 
www.tynaarlolokaal.nl 

Email 
redactie, 
persberichten 
redactie@tynaarlolokaal.nl 

Overige berichten 
info@tynaarlolokaaLnl 

Bestuur & Administratie 
Secretarlaat@tynaarlolokaal.nl 

K.V.K. nr. 40047541 

c. v.d:M. 
Nr.; 

Ingekomen 

1 O JAN 2014 

Bijlag©; 
Cc.; 
Afgedaan: 

Commissariaat voor de IMedia 
Postbus 1426 
1200 BK Hilversum 

Aanvraag voor zendtijd toewijzing 
Uw kemerk : 28434/2012012840 
Contact persoon Elisabethe Pijper 

Hierbij zenden wij u de gevraagde gegevens voor het aanvagen van 

zendtijd toewijzing voor de St. Lokale Omroep Eelde-Vries-Zuidlaren 

Station call Tynaarlo Lokaal. 

Hopend u voldoende te hebben geinformeerd tekenen wij 

R.A. Heij 
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(bijlage A) * 

A A N V R A A G A A N W I J Z I N G L O K A L E P U B L I E K E M E D I A -
I N S T E L L I N G /N \ n 

statutaire naam: 

Station-call:  

ConesDondentieadres: 

Studioadres: 

Telefoonnummer:  

Faxnummer  

E-mailadres: 

'̂ rTy.OöQ.it̂ .So .6.ff.kavn.̂ ., 

•^.iv.S:......ft.P. I^.a£ek:>i..o.o6^ 
.B^i-fe^ .Bö#.f̂ V..'r>?.̂ J.9R̂ ..</. 

Q^pJ.29.!^JJ.lh 

^eC<5,(S,.̂ .CLA.CfScV 

/ntemefadres.- .iy.nQa.(^.M.O..WcJ..?r...n.^ 

'Xo.....^.9f..6f.r.. (tijdens kantoomren) 
Contactpersoon:  

Telefoonnummer 

Voordegemeënte(n): 'T}:^.IX^Q.k^S^.9: 

Deze aanvraag gaat vergezeld van: 

^ uittreksel Inschrijving bij de Kamer van Koophandel 

^samenstelling programmabeleidbepalend orgaan (bijlage B 

^notarieel vastgestelde statuten 

• voorstel tot statutenwijziging 

^redactiestatuut 

huishoudelijk reglement 

• overeenkomst(en) — WGî «'CV\ ov.- rntv\ ^ 

Datum: 

Handtekening voorzitten .. 

Versie: okt. 2010 



Uittreksel Handelsregister 
Kamer van Koophandel Bijlage hoortN 

Ooc. nrT . 

KvK-nummer 40047541 Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Noord-Nederland 

Pagina 1 (van 2) 

Rechtspersoon 
RSIN 
Rechtsvorm 
Statutaire naam 
Ook genoemd 
Statutaire zetel 
Bezoekadres 
Postadres 
Telefoonnummer 
Faxnummer 
Internetadres 
E-mailadres 
Datum akte van oprichting 
Datum akte laatste statutenwijziging 
Activiteiten 

Bestuurders 
Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Datum in functie 
Titel 

Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Datum in functie 
Titel 

Bevoegdheid 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Datum in functie 
Bevoegdheid 

807169651 
Stichting 
Stichting Lokale Omroep Eelde-Vries-Zuidlaren 
Tynaarlo Lokaal 
Paterswolde 
Mw. Bahler-Boermalaan 4, 9765AP Paterswolde 
Postbus 4, 9765ZG Paterswolde 
0503091123 
0503080623 
www.tynaariolokaal.nl 
secretariaat@tynaarlolokaal.nl 
02-09-1985 
31-08-2004 
SBl-code: 6010 - Radio-omroepen 
Omroeporganisaties 

Schrama, Raymondus johannes 
23-05-1967. Hillegom 
15-12-2008 
Voorzitter 
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

Heijkens, Richard Alexander 
18-06-1959, Groningen 
15-12-2008 
Secretaris-penningmeester 
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

Hoogstra, Romke Karei 
25-06-1954, Weststeliingwerf 
15-12-2008 
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten) 

Waarmerk 
KvK 

Een gewaarmerkt uittreksel Is een officieel bewijs van Inschrijving in het Handelsregister. Een papleren gewaarmerkt uittreksel is 
ondertekend, voorzien van een microtekst en uv-logo gedrukt op 'optisch dood' papier. Een digitaal gewaannerkl uittreksel Is 
ondertekend met een verifieerbare digitale handtekening. 



Uittreksel Handelsregister 
Kamer van Koophandel 

KvK-nummer 40047541 

Pagina 2 (van 2) 

Woerden, 09-01-2013. Uittreksel is vervaardigd om 14.34 uur. 
Voor uittreksel 

D i g i t a a l gewaarmerkt u i t t r e k a - i / a t ^ h e t j 
Kamer van Koophandel Nederland, Woerdei^ 
E l e k t r o n i s c h ondertekend op 0 9 - 0 1 - 2 0 ^ om 14:35:34 door M.M. van 
(12 2012) mmm 

K i j k voor meer i n f o r m a t i e over de e l f ck t ron i sche handtekening op 
www.kvk.nl /egd 

M.M. van Eijl, Wnd. Algemeen Directeur 

De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat 
de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft. 

Waarmerk 
KvK 

Een gewaarmerkt uittreksel Is een officieel bewijs van Inschrijving in het Handelsregister. Een papieren gewaarrnerkt uittreksel is 
o Z e Z Z T l o o n - , e n van een microtekst en uv-logo gedrukt op 'optisch dood' papier. Een d.grtaal gewaarmerkt uittreksel is 
ondertekend met een verifieerbare digitale handtekening. 
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Ooc. 
(bijlage ti) 

O V E R Z I C H T V A N D E L E D E N V A N H E T 
P R O G R A M M A B E L E I D B E P A L E N D O R G A A N ( P B O ) 

Voorzitter: ...Xlb̂ R X..X l/<<i..vp5>.... 
...U^yv:^.^.QU^^8.\^:>..9.p^^/1^k ^..^.:é.^....}r\k...29^k*:^^' 

OS^ • Q).9..̂ .. .̂ .ëlé'?~..: ; 
Adres:  

Tel, nr 

Stroming 

Maatschappelijke zorg en 
welzijn 

Cultuur en kunst 

Kerkgenootschappen en ge
nootschappen op geestelijke 
grondslag 

\Afeti«SW©rs 

recreatie * ^ 

Etnische en culturele 
minderheden 

Naam en adresgegevens 

97 ($1 PaWiux̂ ĉ 

Organisatie/instelling en 
adresgegevens 

97 é / /̂ ^ ?i2Ö^ 

Versie: olct. 2010 
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Lede/7 op persoonliike titel: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Versie; okt 2010 
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Bijlage hoort bij 

Doc. nnr_ , 

Programmastatuut- en Huishoudelijk reglement van 
Stichting Lokale Omroep Eelde - Vries - Zuidlaren 

Tynaarlo Lokaal 
Lokale omroep voor de gemeente Tynaarlo 

Opgesteld per 2 januari 2009 
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Programmastatuut voor de Stichting Lokale Omroep Eelde-Vries Zuidlaren 
(Na voorbeeld model OIon) 

Organen - hun bevoegdheden en onderUnge verhoudingen 

Definities 
Artikel 3 
Dit statuut verstaat onder: 
- Hoofdredacteur: degene aan wie de samenstelling van het omroepprogramma van de 

lokale omroep is gedelegeerd. 
- Programmamedewerkers: de medewerkers van de lokale omroepinstelling belast met 

werkzaamheden in het kader van de samenstelling van het omroepprogramma, voorzover 
deze een arbeidscontract of medewerkerovereenkomst heeft afgesloten. 

- Programmastaf: de gezamenlijke programmamedewerkers. 
- Redactieraad: de hoofdredacteur en een door de programmastaf uit zijn midden 

aangewezen vertegenwoordiging. 

De lokale omroepinstelhng 
Artikel 4 
De lokale omroepinstelling is verantwoordelijk voor de vorm en inhoud van hetgeen in haar 
zendtijd wordt uitgezonden, zowel intem als tegenover derden. 
De samenstelling van het omroepprogramma is gedelegeerd aan de hoofdredacteur. Namens 
de lokale omroepinstelling oefent het bestuur achteraf en met terughoudendheid toezicht uit 
op de naleving van statuten, programmabeleid en regelingen. 

De programmamedewerkers 
Artikel 5 
Uitgangspunten voor het beleid bij benoeming, schorsing of ontslag van de programma-
medewerkers zijn vastgelegd in de statuten van de lokale omroepinstelling. 

De hoofdredactem-
Artikel 6 
Uitgangspunten voor het beleid bij benoeming, schorsing of ontslag van de hoofdredacteur 
zijn vastgelegd in de statuten van de lokale omroepinstelling. 

Artikel 7 
1. Bij voorziening in een vacature voor de functie van hoofdredacteur wordt door het bestuur 

een soUicitatie- en selectiecommissie ingesteld. 
2. Daarin hebben zitting: 

twee leden van het in de statuten van de lokale omroepinstelling 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 vergaderingen van de sollicitatie-
en selectiecommissie voor. 

4. De soUicitatie- en selectiecommissie stelt een voordracht op en dient deze, vergezeld van 
een verslag van haar werkzaamheden, in bij het bestuur. 
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Artikel 8 
1. De hoofdredacteur kan worden ontslagen overeenkomstig de betreffende bepalingen in de 

statuten van de lokale orruoepinstelling. 
2. De redactieraad is bevoegd een voorstel tot ontslag of schorsing van de hoofdredacteiu in 

te dienen bij het bestuur. Een dergelijke voorstel vereist de instemming van tweederde 
van de leden van de redactieraadleden. 

Artikel 9 
1. De hoofdredactem- is belast met de verantwoordelijkheid inzake de samenstelling van het 

omroepprogramma van de lokale omroepinstelling; 
hij is met betrekking tot het omroepprogramma 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 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 
omroepinstelling bij. Hij heeft daarin een adviserende stem. 

De programmastaf 
Artikel 10 
1. De programmastaf adviseert de hoofdredacteur omtrent de uitgangspimten van het te 

voeren redactioneel beleid. 
2. De programmastaf kiest jaarlijks uit zijn midden een afvaardiging voor de redactieraad, 

zodanig dat deze in ieder geval een redelijke afspiegeling vormt van de diverse bij de 
samenstelling van het omroepprogramma betrokken geledingen van de programmastaf 

3. De programmastaf vergadert tenminste éénmaal per jaar. Voorts vergadert hij telkenmale 
warmeer de hoofdredacteur dit wenselijk acht of wanneer tenminste één vijfde van de 
leden van de programmastaf daartoe de hoofdredacteur(-trice) verzoekt. 

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt door de hoofdredactetu", die tevens de 
vergadering voorzit en zorgdraagt voor de verslaglegging. 

De redactieraad 
Artikel 11 
1. De redactieraad, die bestaat uit minimaal drie personen, ondersteunt de hoofdredacteur 

bij de vormgeving van de uitgangspunten van het te voeren redactioneel beleid. Hij beziet 
in het kader daarvan ondermeer: 
- de coördinatie van het omroepprogramma; 
- de bewaking van de inteme en exteme commimicatie; 
- 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 dit programmastatuut geformuleerd, waar. 
4. De redactieraad kan besluiten vertegenwoordigers van andere geledingen birmen de lokale 

omroepinstelling aan zijn vergaderingen deel te laten nemen. Zij hebben een adviserende 
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stem. 
5. Van de vergaderingen van de redactieraad wordt teimiinste een besluitenlijst opgemaakt. 

Verhouding redactieraad, bestuur en hoofdredacteur 
Artikel 12 
1. Alvorens het bestuur en/of de hoofdredacteur een beslissing nemen over zaken die van 

wezenlijk 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 teimiinste aangemerkt: 
a. ingrijpende wijzigingen in statuten, programmabeleid en regelingen, voorzover deze 

wijzigingen betrekking hebben op het voorbereiden en samenstellen van het 
omro eppr ogramma; 

b. ingrijpende wijzigingen in het uitzendschema; 
c. ingrijpende wijzigingen in de huisvestingssituatie; 
d. overeenkomsten voor programmatische samenwerking met derde voorzover deze een 

ander dan incidenteel karakter hebben; 
e. de benoeming van de hoofdredacteur, 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 daaromtrent statutair 

bepaalde; 
h. wijzigingen in de techniek, voorzover deze ingrijpende gevolgen hebben voor de 

werkzaamheden van de programmastaf; 
i. disciplinaire maatregelen ten aanzien van medewerkers. 

3. Tijdig voordat de begroting van de lokale omroepinstelling wordt vastgesteld, wordt deze 
door het bestuur aan de redactieraad voorgelegd voor wat betreft de posten die 
rechtstreeks betrekking hebben op de werkzaamheden van de programmastaf. De 
redactieraad brengt zijn opmerkingen bij de begroting ter kennis van het bestuur. 

Persoonliike verantwoordelijkheid 
Artikel 13 
1. Wanneer een programmamedewerker emstige 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 een programmaonderdeel, kan (kunnen) de betrokken pro-
grammamedewerker(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) 
kimnen worden voorzien. 
Als de betrokken programmamedewerker(s) het niet met de genomen beslissing eens is 
(zijn), kan (kuimen) 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 
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Huishoudelijk reglement van 

Artikel 1 
Dit reglement regelt de positie van de medewerkers binnen de Stichting Lokale Omroep Eelde-Vries-Zuidlaren (hierna 
Tynaarlo Lokaal) en is vastgesteld om duidelijkheid te verschaffen over de organisatie van de omroep, de positie en het 
beleid van de omroep en over de leefregels binnen de omroep met inbegrip van de rechten en plichten die er bestaan 
voor de medewerk(st)ers van de omroep. 

Artikel 2 
Medewerkers kunnen worden toegelaten om actief te zijn ten behoeve van de stichting op uitsluitend vrijwilligersbasis. 
Onkosten vergoedingen moeten direct verband hebben met uitgaven die gemaakt zijn ten behoeve van de omroep. 
Het vervoer tussen huis en studio worden niet vergoed. Koffie en thee is in de studio gratis andere dranken kunnen 
genutigd worden uit de koelkast in de studio tegen een vergoeding. 

Artikel 3 
Medewerker van de stichting zijn personen, die: 
a. Verklaren in te stemmen met de statuten en reglementen van de stichting. 
b. Zich hebben opgegeven als medewerker van de stichting. 
c. Deelnemen aan werkzaamheden binnen de stichting. 

Artikel 4 
Het medewerkerschap van de stichting eindigt door hetzij opzegging van de lidmaatschap door de 
betrokkene; ontslag uit medewerkerschap door het bestuur van de stichting. 

Artikel 5 
Medewerkers staan onder leiding van door het bestuur benoemde. Eindredacteur. 
Hierbij zullen medewerkers in het bijzonder werkzaam zijn in, verantwoordelijk zijn voor, het 
programmateam, alsmede voor de programma's overeenkomstig de doelstelling zoals venwoordt in 
de statuten van de stichting. 

Artikel 6 
Men dient de veiligheidsvoorschriften van de door de stichting te gebruiken onderkomen te 
respecteren, te eerbiedigen en nauwgezet na te leven. 

Ongeregeldheden dienen bij, de eindredacteur of het bestuur gemeld te worden. 

Artikel 7 
Eigendommen van de stichting zoals apparatuur, CD's, programmatuur en boekwerken, mogen niet 
meegenomen worden zonder toestemming de eindredacteur 
Artikel 8 
Alle eigendommen van de stichting dient men met de grootste zorg en toewijding te behandelen. 
Schade die toegebracht wordt door onzorgvuldig handelen worden verhaald op de medewerker. 

Artikel 9 
De medewerkers zijn verplicht de door de de eindredacteur of het bestuur aangegeven richtlijnen, 
voor zowel omroep als techniek, zorgvuldig na te leven. 

Artikel 10 
De medewerkers zijn verplicht voor programma's die buiten de reguliere uitzendingen vallen tijdig 
toestemming te vragen aan de Eindredacteur 

Artikel 11 
De medewerkers dienen 20 minuten voor aanvang van hun programma aanwezig te zijn, indien zij 
niet in staat zijn hun medewerking aan het programma te verlenen moet men zelf voor vervanging zorgdragen. 
In het uiterste geval 24 uur voor aanvang van hun programma te melden bij de eindredacteur zodat deze voor vervanging 
kan zorgen. 



Artikel 12 
Het nuttigen van alcoholische dranken in presentatie ruimte en techniekmimte is niet toegestaan. 
Roken in de gehele studio is niet toegestaan. 

Artikel 13 

De telefoon in de studio is uitsluitend bestemd ten behoeve van de werkzaamheden voor de omroep. 

Artikel 14 
Alle programma's die uitgezonden worden via de kabel en of de ether, dienen opgenomen te 
worden. Deze opnamen blijven 3 weken lang opvraagbaar en blijven in de studio. 
Artikel 15 
Derden die programma's maken c.q. uitzenden bij Tynaarlo Lokaal dienen dit reglement ook 
nauwkeurig na te komen. 

Artikel 16 
De persoon die de technische leiding in een programma heeft, is tevens verantwoordelijk voor de 
gehele studio, zoals bezoekers ontvangen, enz. 

Artikel 17 
Bij storing in/aan de apparatuur dient direct de eindredacteur gewaarschuwd te worden, 
of zijn vervanger Het is nadrukkelijk verboden om zelf aan de apparatuur te "sleutelen". 

Artikel 18 

Beëindiging van het medewerkers lidmaatschap dient u mede te delen aan de Hoofdredacteur 

Artikel 19 
Er mogen niet meer mensen aanwezig zijn in de studio dan voor het programma nodig is. 
Men kan zich ophouden in de ontvangstruimte & redactie, in overleg met de technische leiding. 
Artikel 20 
ln alle gevallen waarin de statuten, het huishoudelijke reglement of de wet niet voorzien, beslist het 
bestuur. 

Artikel 21 
De Stichting is op geen enkele manier aansprakelijk voor ontvreemding/beschadiging van 
persoonlijke eigendommen en of persoonlijke ongelukken van medewerkers of bezoekers. 
Alle medewerkers van Tynaarlo Lokaal zijn verzekerd via een gemeentelijke regeling. 

Artikel 22 
Geschillen tussen bestuur en medewerkers kunnen voor advies voorgeiegt worden aan het PBO. 
De beslissings bevoegdheid blijft uiteindelijk bij het bestuur van de Stichting. 

Bestuurlijk vastgesteld Paterswolde, 2 januari 2009 
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STATUTENWIJZIGING 

BQ 1 
Heden, éénendertig augustus tweeduizend vier, 
verschenen voor mij, Mr. Enwin Akkerman, notaris te Zuidlaren: 
1. de heer Jan BEEN, wonende te 9471 PK Zuidlaren, Verlengde Stationsweg 

41, geboren te Delft op zeven juni negentienhonderd dertig, gehuwd, zich -
legitimerende met zijn paspoort, nummer NC3248020, uitgegeven op dertig 
mei tweeduizend twee en 

2. de heer Komelis Herman EWOLDS, wonende te 9765 HT Paterswolde, — 
Azaleaweg 35, geboren te Groningen op dertig september 
negentienhonderd vierenveertig, gehuwd, zich legitimerende met zijn 
rijbewijs, nummer 3100470963, 

ten deze handelende in hun hoedanigheid van gezamenlijk bevoegd bestuurders 
van de statutair te Paterswolde (feitelijk adres: Bahler Boermalaan 4, 9765 AP --
Paterswolde, postadres: Postbus 4, 9765 ZG Paterswolde) gevestigde stichting -
STICHTING LOKALE OMROEP EELDE-VRIES-ZUIDLAREN, 
ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van Koophandel te 
Meppel sedert twee september negentienhonderd vijfentachtig onder nummer --
40047541, als zodanig deze stichting rechtsgeldig 
vertegenwoordigend. 
RELEVANTE GEGEVENS VAN DEZE STICHTING. . -
De Vereniging Lokale Omroep Eelde-Paterswolde-Eelderwolde is opgericht -
bij akte, op twee september negentien honderd vijf en tachtig. Op vijf en twintig -
mei negentien honderd achten negentig, vond er een statutenwijziging plaats, — 
akte verleden voor mr. Harm Rinke Venema, destijds plaatsvervanger van 
mevrouw mr. Magriet Nicolette van de Poll-Boerema, notaris te Eelde, waarbij de 
rechtsvorm werd gewijzigd van vereniging met volledige rechtsbevoegdheid in --
stichting. De naam van de stichting luidt vanaf die datum: Stichting Lokale 
Omroep Eelde-Vries-Zuidlaren. 
VOORNEMEN WIJZIGING STATUTEN VAN DE STICHTING. 
In een vergadering van het bestuur, gehouden ten kantore van de stichting op 
negen en twintig september twee duizend drie, heeft het bestuur een voorstel — 
besproken om de statuten van de stichting te wijzigen. 
Dit voorstel is met algemene stemmen aangenomen, waarmee derhalve is 
voldaan aan het bepaalde in artikel 15 van de statuten. 
Een exemplaar van de notulen van deze vergadering is aan deze akte 
vastgehecht. De tekst ervan wordt geacht daarin te zijn opgenomen en daarmee 
één geheel uit te maken. 
VASTSTELLEN BESLUIT TEKST NIEUWE STATUTEN. 
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden, met Inachtneming — 
van het vorenstaande en mede gelet op voormeld exemplaar van de 
notulen van gemelde vergadering, in de statuten van de stichting integraal 
als volgt te wijzigen: 
NAAM 
artikel 1 
De stichting draagt de naam: Stichting Lokale Omroep Eelde-Vries-Zuidlaren en 



heeft de roepnaam: Radio Loep. 
ZETEL 
artikel 2 ; 
Zij heeft haar zetel te Paterswolde (gemeente Tynaarlo) 
DOEL 
artikel 3 
1. De stichting heeft tot doel: 

a. het uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente -
Tynaarlo, hierna te noemen de gemeente; 

b. een programma te verzorgen dat in zodanige mate is gericht op de -
bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, 
culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar 
programma geacht kan worden van algemeen nut te zijn. 

2. De stichting gebruikt haar zendtijd geheel voor een programma dat in het -
bijzonder betrekking heeft op de gemeente. 

3. 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 venwezenlijking van het doel der stichting bevorderlijk 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 de toelating van begunstigers. 
3. De rechten en plichten van een begunstiger kunnen te alle 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 categorie'n 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, uit de eventuele uitgifte van een programmablad, uit 
eventuele verkrijging ingevolge erfstellingen, 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 3 personen en maximaal 7 personen en -

wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt — 
door het bestuur vastgesteld. 

2. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie benoemd. — 



3.. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de 
bestuurssamenstelling worden gegeven. 

4. De bestuurders worden door het bestuur benoemd uit een of meer 
voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 5. Tot het opmaken van zulk -
een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur, leden van het bestuur als -
de programmaraad. 

5. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een 
met tenminste 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 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 meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming -
uit die voordrachten. 

8. Bij het ontstaan van een (of meer) 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 een (of meer) opvolgers(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. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen 
gemaakte kosten. 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP 
artikel 7 
1. Het bestuurslidmaatschap eindigt: 

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. Het aftredende bestuurslid is terstond hernoembaar. 
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 — 

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 in achtneming van de vereiste 
formaliteiten. 
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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 oproepingsbrieven. 

4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip der 
vergadering, de te behandelen ondenwerpen. 

5. 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. 

6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij 
diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. 

7. 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 en getekend door 
degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben 
gefungeerd. 

8. 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 overiegging van een schriftelijke, ter beoordeling 
van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid 
kan daariDij 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, per e- ---
mail 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 wordt gevoegd. 

10. leder 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. 

11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter —-
een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit 
vóór de stemming veriangt. 
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 - VERTEGENWOORDIGING 
artikel 9 



1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. 
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde 

onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door andere organen van de — 
stichting. 

3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, --
vervreemden of bezwaren van registergoederen. 

4. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waariDij de -
stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor —-
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een 
derde verbindt 

5. De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd: 
a. hetzij door het bestuur; 
b. hetzij door de voorzitter en secretaris gezamenlijk; 
c. hetzij door twee andere bestuursleden. 

PROGRAMMARAAD 
artikel 10 
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; -
d. het opstellen van een jaariijkse rapportage aangaande het gevoerde -

en gerealiseerde programmabeleid. 
2. De leden van de programmaraad worden ingevolge artikel 30, sub c, — 

laatste volzin van de Mediawet, op bindende voordracht van de 
programmaraad van de omroepinstelling benoemd door Burgemeester en --
Wethouders. In afwijking van de vorige zin geschiedt de voordracht voor de 
eerste maal door het bestuur. De bindende voordracht dient binnen drie ---
maanden na ontstaan van een of meerdere vacature(s) aan Burgemeester -
en Wethouders te worden voorgelegd. Indien op enig moment de wet deze -
wijze van benoeming niet langer voorschrijft geschiedt de benoeming door -
de programmaraad met in achtneming van lid 6. 
Het aantal leden wordt door de programmaraad, met in achtneming van lid -
3 vastgesteld. 

3. 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 
- werkgevers 
- onden/vijs en educatie 



- ethnische en culturele minderheden 
- sport en recreatie ^ 
Bij reglement worden nadere regelen aangaande de samenstelling van de 
programmaraad gegeven. 

4. De programmaraad wijst uit haar midden een voorzitter en secretaris aan. 
Zij kan voor elk hunner een vervanger aanwijzen. 

5. a. Vergaderingen van de programmaraad vinden tenminste vier keer — 
per jaar plaats, teneinde erop toe te zien dat het door hem 
vastgestelde programmabeleid ook wordt uitgevoerd. 

b. De vergaderingen van de programmaraad worden bijgewoond door -
een vertegenwoordiger van het bestuur. Deze heeft een adviserende 
stem. 

6. De leden van de programmaraad worden door de programmaraad 
benoemd uit een of meer 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 aan te wijzen 
organisaties of groepen van organisaties. 

7. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een 
met 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 of besluit 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 onvemninderd het bepaalde in -
lid 3. 

11. Bij het ontstaan van een (of meer) 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 (of meer) 
opvolgers(s). 

12. Mocht(en) in de programmaraad om welke reden dan ook één of meer —— 
leden ontbreken, dan vormen de overblijvende programmaraadleden, of — 
vormt het enige overblijvende programmaraadlid niettemin een wettig 
programmaraad. 

EINDE LIDMAATSCHAP PROGRAMMARAAD 
artikel 11 
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 uiteriijk drie jaar na zijn benoeming af, 



volgens een door de programmaraad op te maken rooster van aftreding. 
3. De aftredende is terstond herbenoembaar voor ten hoogste éénmaal de 

maximale benoemingstermijn. Het bestuur cq. de programmaraad kan te 
allen tijde dispensatie van de in de vorige zin vervatte regel verienen. 

PROGRAMMASTAF - HOOFDREDAKTEUR 
artikel 12 • 
1. De stichting kent een programmastat bestaande uit een door het bestuur — 

te bepalen aantal medewerkers onder wie een hoofdredacteur, belast met — 
de leiding van de programmastat 
Een programmastatuut, taakomschrijving van de programmastaf en nadere -
regelen ter2ake van de verhouding tussen hoofdredacteur, programmastaf — 
en andere organen van de stichting worden vastgelegd door de 
programmaraad, nadat deze de daarbij belanghebbenden daarover 
geraadpleegd heeft. 
Het door de programmaraad vastgelegde programmastatuut behoeft 
instemming van hoofdredacteur en programmastat 

2. De hoofdredacteur wordt door de programmaraad aangesteld. 
De hoofdredacteur kan uitsluitend op voordracht van het bestuur door de 
programmaraad worden ontslagen; zodanig besluit dient tevoren eveneens --
aan overieg met de programmastaf te worden onderworpen, indien het 
ontslag op joumalistieke gronden wordt verieend. 

3. Het bestuur kan 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 overieg een aanvang heeft 
genomen. 

4. De overige leden van de programmastaf worden op voorstel van de 
hoofdredacteur en/of overige leden van de programmastaf benoemd door — 
het bestuur, volgens door de programmaraad nader vast te stellen regelen. — 
Ontslag wordt hen verieend door het bestuur na overieg met de 
hoofdredacteur, programmastaf en de programmaraad. 
Wil het ontslag op joumalistieke gronden verieend kunnen worden, dan 
behoeft het de voorafgaande instemming van de hoofdredacteur en de 
programmastat 

5. Voor de inhoud van alle uitzendingen en voor alle werkzaamheden is de 
hoofdredacteur verantwoordelijk en jegens de programmaraad 
verantwoording verschuldigd. 

COMMISSIES EN WERKGROEPEN 
artikel 13 
1. Het bestuur kan commissies en werkgroepen instellen. 
2. Bij reglement worden taak en werkwijze van commissies en werkgroepen 

vastgelegd. : 
JAARVERSLAG - RAPPORTAGE PROGRAMMARAAD 
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 de stichting 

zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde 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 jaariijkse rapportage aangaande het gevoerde en 
gerealiseerde programmabeleid, zoals vernoemd 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 zeven jaar lang te 

bewaren. 
STATUTENWIJZIGING 
artikel 15 
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 — 
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 tenminste twee/derde van de 
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde 
van de bestuursleden tegenwoordig is. — 
ls niet twee/derde van de leden tegenwoordig, dan wordt binnen vier 
weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, 
waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is -
geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige bestuursleden, kan worden -
besloten, mits met een meerderheid van tenminste 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 lederi 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. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
artikel 17 
1. Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die 

geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 
SLOTBEPALING 
artikel 18 
ln alle gevallen, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 
DOMICILIEKEUZE. 
Tenslotte verklaarden de comparanten voor alle gevolgen dezer akte, meer 
speciaal op het gebied van de Nederlandse fiscale wetgeving, woonplaats te -— 
kiezen ten kantore van de bewaarder van deze minuut-akte. 
SLOTVERKLARINGEN. 
De comparanten verklaarden verder nog: 

partijen zijn door mij, notaris, gewezen op de gevolgen die uit onderhavige 
akte voortvloeien of kunnen voortvloeien; 
partijen hebben voor de ondertekening van de onderhavige akte een 
ontwerp daarvan ontvangen. 

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE in minuut is verieden te Zuidlaren op de datum, in het hoofd -
dezer akte vermeld. 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben -
dezen eenparig verklaard van de Inhoud van deze akte te hebben 
kennisgenomen en op volledige vooriezing daarvan geen prijs te stellen. 
Ven/olgens is deze akte na beperkte vooriezing door de comparanten^n^mij, 
notaris, ondertekend. 

VOOR AFSCHRIFT; 



-Rêf: o:031740NT.EW/. 

Blad 1 

Uittreksel uit de notulen van de bestuursvergadering van: 

de statutair te Paterswolde (feitelijk adres: Bahler Boermalaan 4, 9765 AP 
Paterswolde, postadres: Postbus 4, 9765 ZG Paterswolde) gevestigde stichting 
STICHTING LOKALE OMROEP EELDE-VRIES-ZUIDLAREN. 

Deze vergadering werd gehouden ten kantore van de stichting op 29 september 
2003. 

De voorzitter opent de vergadering. 
Hij constateert met betrekking tot de stichting: 

dat conform artikel 15 van de statuten van de stichting tenminste 
twee/derde van de bestuursleden aanwezig/vertegenwoordigd zijn, en dat 
in het bestuur geen vacature bestaat; 
dat mitsdien in deze vergadering rechtsgeldig kan worden besloten tot een 
wijziging van de statuten van de stichting. 

De voorzitter concludeer;, dat thans recintsgeklig besluilen zuilen kunnen worden 
genomen. 

Aan de orde komt: 

Een voorstel tot integrale wijziging van de statuten van de stichting, 
één en ander conform een ter tafel liggend ontwerp, opgemaakt door het 
Notariaat Zuidlaren. 

Het Notariaat Zuidlaren wordt verzocht deze statutenwijziging te willen passeren 
en de wijzigingen te melden bij de Kamer van Koophandel te Meppel. 

Na bespreking worden gemelde voorstellen in stemming gebracht en wordt, zo 
constateert de voorzitter, met algemene stemmen aanvaard. 

De voorzitter, alsmede ieder van de medewerkers van het Notariaat Zuidlaren, 
worden gezamenlijk en ieder afzonderiijk door de Algemene Vergadering 
verzocht als speciaal gevolmachtigden namens de vennootschap te handelen 
teneinde alle terzake nuttige en/of noodzakelijke stukken en akten te 
ondertekenen en voorts alles verder en meer te doen wat hem noodzakelijk 
om te komen tot de effectuering van gemeld besluiten, één en ander met de 
macht van substitutie. 

Voorts komt aan de orde ... enzovoort 
De voorzitter sluit de vergadering. 



Blad 2 

Getekend te Paterswolde op 29 september 2003 

Voorzitter: Secretaris: 

(K.H.Ewolds) 


