Jaarverslag P.B.O. Stichting Lokale Omroep Noord Oost Overijssel NOOS 2017
Missie: Stichting Lokale Omroep Noord Oost Overijssel NOOS is, als betrouwbare en
onafhankelijke informatiebron, de spil in de Hardenbergse samenleving.
Taak van Het Programma Beleidsbepalend Orgaan (P.B.O.):
Het PBO toetst de programmering aan de hand van zes vastgestelde programmacriteria.
Het PBO werkt conform het PBO Reglement vastgelegd en vastgesteld in een zestal criteria.
Het P.B.O. van de stichting bestaat per 31 december 2017 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
M. Konkelaar; segment Werknemers
Het P.B.O. is in 2017 volgens vooraf vastgelegd vergaderschema zes keer in vergadering
bijeen geweest.
Een aantal keren heeft er overleg plaats gevonden tussen Bestuur, in de persoon van de
voorzitter dhr G. de Jong en PBO en de programmastaf
Het in het najaar van 2016 vastgesteld actieplan is levendig en komt als vast agendapunt
elke vergadering aan de orde.
Een van de speerpunten is het actief opzoeken en initiëren van activiteiten van de
individuele PBO leden met hun respectievelijke achterban.
Dit heeft er toe geleid dat een van de leden van het PBO een format voor een nieuw
programma heeft ontwikkeld en ingediend. Het programma vertegenwoordigt het
segment Etnische en Culturele minderheden.
Dit format is bedacht en verder ontwikkeld door mevr. Sila Bachoe. Het format is
inmiddels goedgekeurd door de programmaraad. In samenwerking met een technicus
van de omroep NOOS wordt aan de definitieve vorm gewerkt. Doel is het programma de
tweede helft van het jaar 2018 in het zendschema op te nemen.
Een tweede programma is in ontwikkeling. Dit programma wordt door dhr Fred van dijk
ontwikkeld als vertegenwoordiger van het segment Kunst en Cultuur.
Cees Uri, voorzitter PBO, heeft een commissie voorgezeten met als opdracht een
inhoudelijk beleidsstuk op te stellen over de taken en verantwoordelijkheden van een
professionele en betaalde hoofdredacteur. Dit beleidsstuk is afgerond en ter beoordeling
en goedkeuring aan het bestuur overhandigd. Dit beleidsstuk dient tevens als leidraad
voor de acquisitie van de te benoemen hoofd redacteur.
Prioriteiten 2018:
Structureel overleg Bestuur en het PBO
Structureel overleg voorzitter Programmaraad en PBO
Uitvoering actieplan.
Contacten en initiatieven initiëren met de achterban individuele leden P.B.O.
Ontwikkelen formats voor specifieke doelgroep.
Dedemsvaart, 18 maart 2018
Cees Uri, voorzitter

