Jaarverslag Stichting Lokale Omroep Noord Oost Overijssel NOOS 2017
De stichting is opgericht op 26 maart 2013.
Het bestuur van de stichting bestaat per 31 december 2017 uit de volgende personen:
de heer G.F. de Jong, voorzitter;
mevrouw mr. J. Dekker, secretaris;
de heer F. Bekedam , penningmeester;
de heer R. Knol, lid
de heer A. Brunink, lid
Het Programma Beleidsbepalend Orgaan (hierna: PBO)is vanaf april 2014 in functie.
Het PBO bestaat uit de volgende leden:
de heer
C. Uri, voorzitter; segment educatie en onderwijs
mevrouw
M. Flim, secretaris; segment werkgevers
mevrouw
R. Benjamins; segment maatschappelijke zorg en welzijn
mevrouw
M. Middag; segment kerkgenootschappen
de heer
R. Schonewille; segment Sport en Recreatie
de heer
F. van Dijk; segment Kunst en Cultuur
mevrouw
S. Bachoe ; segment Etnische en Culturele minderheden
de heer
H.A. Konkelaar; segment werknemers
Memorabele acties en gebeurtenissen
- Nieuwjaarsreceptie 13 januari
- Eerste streekprogramma ( Dalfsen Ommen Hardenberg en Twenterand) politiek
programma gestart in januari gericht op Tweede Kamerverkiezingen; aansluitend
maatschappelijk relevante onderwerpen en vanaf november gericht op
gemeenteraadsverkiezing
- Afscheid secretaris mr A. Smidt en aanstelling mevr. mr J.Dekker op 7 februari
- Overlijden door ongeval vrijwilliger Roelie Bouwman 2 april
- vrijwilligersbijeenkomst streekomroep afdeling TV 2 juni
- Besprekingen over eventuele verlenging samenwerking met weekblad de Toren
na 1 oktober 2018 op 19 april, 7 juni en 18 juni met als uitkomst beëindiging
overeenkomst per 1 oktober 2018
- Voortgangsoverleg met wethouder de Vent 6 juli
- 12 ½ jaar jubileum programma “De Dolfijn” door Conny Wensink en Martijn
Konkelaar 19 juli
- Informatiebijeenkomst vrijwilligers op 8 september met barbecue
- 25 jarig jubileum truckers dag op 9 september
12 vergaderingen van de stichting regionale Omroep Vechtdal Breed voorgezeten
en daarnaast bilateraal overleg met bestuursleden en presentatie regionale
omroep aan vier gemeenten om aanvullende subsidie te ontvangen om
professionaliseringsslag te kunnen maken
De jaarrekening 2016 is tijdig gepubliceerd. De rekening en verantwoording aan het
Commissariaat ingezonden voor 1 mei 2017
In 2017 is door het bestuur 11 keer vergaderd.
Er is periodiek overleg geweest tussen bestuur en PBO.
Periodiek heeft er overleg plaats gevonden tussen voorzitter bestuur en voorzitter
programmastaf.
Dedemsvaart, 19 maart 2018
G.F. de Jong, voorzitter
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