Jaarverslag 2014 Omroep NOOS Programmastaf
Op 26 maart 2013 werd de Stichting Lokale Publieke Omroep Gemeente Hardenberg opgericht, ter
vervanging van de oude omroep RTV Hardenberg die in november 2012 failliet is gegaan.
Bij beschikking van 1 oktober 2013 werd door het Commissariaat voor de Media besloten deze
Stichting aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Hardenberg.
Deze aanwijzing geldt tot 1 oktober 2018.
Op 18 februari 2014 werden de statuten van de Stichting gewijzigd, in die zin dat de naam van de
Stichting werd: “ Stichting Lokale Omroep Noord Oost overijssel NOOS.
Van 1 oktober 2013 tot 1 april 2014 werd de studio gebouwd en ingericht; een nieuwe antenne
geplaatst en werd een vergunning ontvangen van Telecom alsmede aansluiting via de kabel Ziggo.
Vanaf 1 maart 2014 vonden de eerste radio uitzendingen plaats en vanaf 1 april 2014 de kabelkrant.
2014 stond in het teken van het opnieuw opbouwen van de hele programmering.
Veel vrijwilligers van de voormalige lokale omroep(en) hebben weer aansluiting gezocht bij NOOS.
De eerste prioriteit van de omroep was het weer op orde krijgen van de organisatie en de
programmering. Hierbij worden strikte eisen gesteld door het commissariaat voor de Media. Hieraan
voldoen was en is belangrijk en verdient continue de aandacht van de Programmastaf.
Vanaf de start van Omroep NOOS is Andreas Boonstra verantwoordelijk geweest voor de initiële
opbouw van de organisatie en de programmering. In het najaar heeft Andreas besloten deze taak
neer te leggen. Harry Jonker is sindsdien de voorzitter van de programmastaf.
De focus is primair gericht op het voldoen aan de zogenaamde ICE normering.
. De volgende stappen in het proces zullen gericht zijn op de verbetering van de kwaliteit van de
uitzendingen; de aansluiting bij onze doelgroepen en het verhogen van de betrokkenheid van onze
vrijwilligers.
Periodiek vond overleg plaats met het Programma Beleidsbepalend Orgaan, PBO , dat toezicht houdt
op de omroep, ten aanzien van een zo goed mogelijke aansluiting van de programma’s op de wensen
van de inwoners van de Gemeente Hardenberg. Ook de aanstelling van de voorzitters van de
programmastaf vond plaats, na instemming van het PBO.
Ook was er periodiek overleg met het bestuur van de omroep.
In 2015 zal ons potentieel bereik aanzienlijk toenemen. Door de wettelijke verplichting vanaf 1
januari 2015 voor alle kabelaars om de uitzendingen van de Lokale Omroep uit te zenden via de
aansluitingen binnen de gemeente en directe regio.
Hardenberg, 16 juni 2015
Harry Jonker, voorzitter programmastaf

