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Bestuurssamenstelling
De Stichting Lokale Omroep Stein startte 2015 met dezelfde bestuursbezetting als in het
voorgaande jaar met als:

Voorzitter
Secretaris en
personeelsaangelegenheden
Penningmeester en vicevoorzitter
Bestuurslid
Bestuurslid

Rick Ummels
Norbert Daamen
Mart Op den Camp
Cor Gabriëls
Michel Bouts

Hoofdredacteur en Directeur Harry Lardinois
Op 15 april 2015 overleed voormalig secretaris Jean Urlings.
Jean was van juli 2001 tot januari 2011 secretaris van de LOS.
Per 1 oktober 2015 trad dhr. C. Gabriëls terug als bestuurslid.
Maar blijft wel het coördineren van de samenwerking tussen de Stichting Lokale Omroep
Stein en Streekomroep Start in de breedste zin van het woord.
Dit zal gebeuren op Non Profit- basis.
Door het terugtreden van C. Gabriels kreeg bestuurslid Michel Bouts het onderdeel Techniek
in zijn takenpakket.
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Statistieken
Het bestuur kwam dit jaar 7 x bijeen.
Het bestuur en het PBO kwamen samen 2 x bijeen.
Op 24 april werd de jaarvergadering met de medewerkers gehouden.
Het aantal medewerkers (77) bleef dit jaar stabiel. Er gingen wel een paar medewerkers weg
maar er meldden zich ook weer anderen aan waaronder enkele jongeren onder de 16 jaar.

JAAROVERZICHT 2015 LOKALE OMROEP STEIN

5

Overzicht van de bestuursbezigheden



Van het Commissariaat van de Media kregen we een brief dat we voor 7 mei een nieuwe
zendvergunning moeten aanvragen. Op 7 oktober ontvingen we ook de nieuwe
zendvergunning welke loopt van 7 november 2015 tot 7 november 2020. Het besluit is in
het archief opgeslagen in de map Commissariaat van de Media / Aanwijzing 2015.



Dit jaar is penningmeester en vicevoorzitter Mart Op den Camp aftredend.
Hij stelt zich herkiesbaar en wordt is unaniem herkozen.



In de loop van het jaar hebben we een aantal jongeren (onder de 16 jaar) in onze
gelederen mogen verwelkomen. Het bestuur besluit dat deze jongeren wel opgenomen
worden als medewerker maar dat ze alleen werkzaamheden mogen uitvoeren onder
begeleiding.
In dit kader kan nog worden vermeld dat in 2015 is gestart met een overeenkomst met de
Scholengemeenschap Groenewald. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt
over de samenwerking met deze school en de leerlingen. Deze laatste kunnen in onze
studio allerlei werkzaamheden op het gebied van media verrichten, onder begeleiding
van medewerkers van de LOS.



In 2015 hebben we een 3 tal stagiaires binnen de omroep opgenomen.
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Medewerkers

Medewerkerbijeenkomsten:
Op de agenda voor de medewerkers vergaderingen stond telkens weer de ontwikkeling rond
de samenwerking en het samenstellen/benoemen van de werkgroepen welke de
samenwerking gaan voorbereiden.
Maar begonnen werd met het bedanken van radioteamleider Piet Houben.
Deze is om privé redenen teruggetreden als teamleider. Zijn vrijwillige terugtreding betekend
niet dat hij voor de omroep verloren is. Hij blijft niet alleen meewerken aan het wekelijks
sportradioprogramma “Spot op de Sport” maar is ook voor diverse andere taken bij afroep
beschikbaar. Deze jaarvergadering is het moment om hem nogmaals te bedanken voor zijn
teamleiderschap in de afgelopen jaren.
Zijn opvolger, Henri Brouns, wordt alle succes toegewenst.
De penningmeester geeft een duidelijke toelichting op de gepresenteerde cijfers.
Een extra woordje van dank gaat naar de sales medewerkers die in 2014 toch weer een flink
bedrag hebben binnenghaald.
Op de laatste bijeenkomst in november geven zich van elke afdeling twee personen op. Zij
zullen medio januari de beide besturen adviseren over de te verwachten plus en minpunten
welke bij de samenwerking zich zullen manifesteren.Op basis van de bepalingen in de
statuten van de Stichting LOS en programmastatuut kan Paul Lardenoije zijn functie als
teamleider TV niet meer langer vervullen, zulks in verband met zijn raadslidmaatschap van
de gemeente Stein.
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Samenwerking
In 2015 hebben Streekomroep Start en de Lokale Omroep Stein een intentieovereenkomst
opgesteld m.b.t. een de samenwerking tussen deze omroepen.
Uitgangspunten Intentieovereenkomst Start en LOS

Inleiding
De Koepelorganisatie OLON en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleiten
middels een vernieuwingsconvenant voor schaalvergroting bij de lokale omroepen.
Samen zien zij het belang en de noodzaak om de publieke lokale omroepsector op een
nieuwe koers te brengen in deze tijd van technologische innovaties, veranderende
maatschappelijke behoeften en gedragswijzigingen van de mediaconsument
Alleen groter kunnen de lokale omroepen hun bedrijfsvoering professionaliseren, de
(journalistieke) inhoud van programma’s en berichtgeving verbeteren en multichannel
werken.
Taak lokale omroep
De lokale omroepen zijn volgens de Mediawet o.m. verplicht tot het verzorgen van publieke
mediadiensten door het aanbieden van media aanbod op het terrein van informatie, cultuur,
educatie en verstrooiing via alle beschikbare aanbodkanalen.
Volgens de VNG en OLON hebben de lokale publieke omroepen de volgende taken:
1. het bieden van gevarieerd (dagelijks multimediaal) ) nieuws en informatie uit de
leefgemeenschap van de consument
2. het goed functioneren van de lokale democratie.
3. het aan de burgers en instellingen gelegenheid bieden voor discussie over actuele
ontwikkelingen in hun streek of gemeente.
4. andere functies, waaronder het verzorgen van culturele en educatieve programma’s. Ook
hierbij is de kleine(re) schaal van deze omroepen een voordeel: zij bieden een podium
aan kunst en cultuur uit eigen stad en streek.
5. Functioneren als kweekvijver voor jong journalistiek talent dat bijvoorbeeld doorgroeit
naar het niveau van regionale en landelijke omroep.
6. een belangrijke rol in de gemeentelijke informatie en communicatiemix.
Waarom samenwerking
Dat vereist een mix van de kanalen radio, tv en internet, dat vereist een journalistiek
hoogwaardige, dagelijkse nieuwsvoorziening en dat vereist een technisch hoogwaardige
infrastructuur voor bijvoorbeeld on demand-consumptie.
Als omroep moet je de journalistieke, technische en bedrijfsmatige infrastructuur leveren om
dat media-aanbod te realiseren. Maar daar zullen we innovatief en inventief bij moeten zijn.
Anders verliezen we bereik en rijzen de kosten de pan uit. Want de traditionele kanalen
veranderen snel, worden steeds complexer en verstrengelen onderling: digitale radio, digitale
tv, internet, uitgesteld kijken, apps, sociale media, etherdistributie.... Daarnaast wil de
consument allerlei apparaten kunnen gebruiken voor zijn nieuws- en informatievoorziening
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en dan ook nog op het moment dat dit hem of haar uitkomt. Kortom, de publieke streek- en
lokale omroepen zullen de komende jaren verregaand moeten investeren in nieuwe
technieken.
Uitzendgebied
Een van de uitgangspunten van Start en LOS is dat we willen gaan samenwerken in de regio
Westelijke Mijnstreek. Ook de Limburgse dagbladen hebben in het verleden al deze keuze
gemaakt voor een editie Westelijke Mijnstreek.
Vorm
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de omroepen gaan fuseren. Door intensief samen te
werken, verwachten we ook in de toekomst verder te kunnen professionaliseren en
zelfstandig te kunnen blijven functioneren. Elke lokale omroep kan zich bovendien nog meer
richten op de eigen lokale content. We houden vast aan de lokale verankering. Het loslaten
van de gemeentegrens betekent niet dat we de gemeente verlaten, maar dat we naar meer
samenhang zoeken in de streek waarin de mensen leven: over dat gebied wil de burger
immers geïnformeerd worden. We houden verbinding met de gemeenten en die verbinding
versterken we met gezamenlijke faciliteiten. Naast de gemene deler van nieuws en
informatie, kunnen we ook content op maat bieden, gericht op bepaalde dorpen, wijken of
doelgroepen. Naast de traditionele lineaire kanalen bieden internettechnieken daarbij nieuwe
kansen, tot op individueel niveau.
De samenwerking zal een niet vrijblijvend karakter mogen krijgen. Daarom denken wij eraan
om zeker op bestuurlijk niveau een overkoepelend orgaan te vormen, met een verdeling van
taken tussen de regio omroep en de lokale omroepen.
Gekozen is voor een samenwerkingsverband van onafhankelijke omroepen. De
uitdrukkelijke wens van de omroepen om zelfstandige organisaties te blijven wordt hiermee
gehonoreerd.
Wij hebben de overtuiging dat kijker/luisteraard binnen Westelijke Mijnstreek gebaat is als we
de krachten op een innovatieve manier, maar met behoud van ieders eigen identiteit, gaan
bundelen.
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Proces
De omroepen Start en LOS hebben de intentie het voorgaande nader uit te werken.
De eerste stappen daartoe zijn:
1. In overleg treden met de gemeenten binnen welk grondgebied de omroepen uitzenden
t.w. de Gemeenten Sittard/Geleen, Beek en Stein.
2. Starten van een onderzoek naar de samenwerkingsmogelijkheden waarbij we denken
aan het instellen van een aantal werkgroepen:
a. Een uit het bestuur voor het onderzoeken van de juridische samenwerkingsvorm
en de taken van het overkoepelend orgaan en de beide Stichtingsbesturen.
Ook de Programmabeleid bepalende Organen (PBO’s) van de drie gemeenten
zullen in het onderzoek worden betrokken.
b. Een aantal werkgroepen uit de medewerkers waarbij we met name denken aan
de disciplines TV, Radio, Reclameverkoop, Techniek, Online, Redactie
(kabelkrant)
Hierover zullen we uiteraard na het zomerreces in overleg treden met de
medewerkers van beide omroepen. Beide omroepen zullen de medewerkers
afzonderlijk in kennis stellen van dit proces waarbij we vervolgens een
bijeenkomst zullen organiseren met alle medewerkers (Start plm. 40 en LOS plm.
70).
3. Begin 2016 willen we de resultaten van het onderzoek onderling bespreken en
vervolgens hierover in overleg treden met de drie gemeentebesturen. Alsdan zullen ook
de bestuurlijke, organisatorische en financiële aspecten aan de orde komen.
Op 7 oktober heeft over het vorenstaand een bijeenkomst met gemeenten Beek,
Sittard/Geleen, Stein, OLON en streekomroep Start en Lokale omroep Stein
plaatsgevonden.
Korte samenvatting van dit gesprek:


Samenwerking tussen de omroepen is noodzakelijk.
De omroepen worden op deze manier kwalitatief beter. Tevens wordt verwacht dat de
regionale omroepen daardoor sneller samenwerking met de streekomroepen zoeken.



Binnen deze leefgemeenschap van de Westelijke Mijnstreek behoren/behoorden ook de
inwoners van de gemeente Schinnen en de voormalige gemeente Susteren.
De omroepen hebben reeds gesproken met de omroepen LOO en LOES. De
gemeentebesturen spreken af dat zij met de gemeentebesturen van Schinnen en
Echt/Susteren in gesprek zullen gaan over een mogelijke uitbreiding van het
uitzendgebied van de samenwerkende omroepen Start en LOS.



De nadere uitwerking van de onderhavige samenwerking zal betrekking hebben op het
uitzendgebied binnen de gemeenten Beek, Sittard/Geleen en Stein. Aan de hand van de
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genoemde gesprekken kan t.z.t. worden bezien in hoeverre een uitbreiding van de
samenwerking (in welke vorm dan ook) aan de orde is.


De omroepen behouden hun eigen identiteit, maar bundelen hun krachten in een
streekomroep. De samenwerking zal niet een vrijblijvend karakter mogen krijgen. Daarom
wordt gedacht om zeker op bestuurlijk niveau een overkoepelend orgaan te vormen, met
een verdeling van taken tussen de regio omroep en de lokale omroepen. Dit behoeft
nadere uitwerking.



Binnen het overleg geven enkele partijen te kennen een voorkeur te hebben voor een
fusie.



Alle partijen zijn tevens van mening dat een goede zaak dat gestart wordt met een
samenwerking (overkoepelend orgaan). Ook ongelijkheid in financiering en verkrijgen
van draagvlak spelen hierbij een rol. Na een nog nader overeen te komen periode zal
een evaluatie plaatsvinden en zal worden bezien of fusering op dat moment aan de orde
kan zijn.



Elke partij zal intern overleg voeren over de samenwerking en in de toekomst de
mogelijke fusie.



Afgesproken wordt dat in januari 2016 een nieuw overleg zal plaatsvinden.



Aan de hand van een beleidsplan en de discussie daaromtrent zullen mogelijke verdere
afspraken worden gemaakt.



In dit beleidsplan zal o.m. aan de volgende punten aandacht wordt geschonken.
o
o
o
o
o
o
o

Juridische en organisatorische samenwerkingsvorm.
Resultaat van de diverse werkgroepen van medewerkers over de inhoudelijke
samenwerking (nu en op termijn).
Beschrijving van de wettelijke taakopdracht t.w. “Het lokaal toereikend media
aanbod “ binnen de Westelijke Mijnstreek en de wijze waarop en de termijnen
waarbinnen de beschreven doelen dienen te worden bereikt.
Tevens wordt aandacht geschonken aan de aanvullende wensen van de
gemeenten.
Een en ander kan worden vastgelegd in prestatieafspraken (convenant).
Hiertoe is het convenant tussen de gemeente Stein en LOS aan alle partijen
toegezonden, incl. het jaarverslag van 2014.
De financiering die nodig is om de onder 3 te omschrijven taken te realiseren
en de onderlinge financiële verhouding tussen de diverse partijen.
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Financiën
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Exploitatieinkomsten 2015

Gemeente algemene bijdrage
Gemeente raadsvergaderingen
Reclameontvangsten
Overige
Totaal

Exploitatieuitgaven 2015
Vaste lasten
Personeel
Kantoorbenodigdheden
Kantine
Onderhoud en matriaal
Representatie
Diverse
Niet aftrekbare BTW
Totaal
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Programma Beleidbepalend Orgaan
Samenstelling van het PBO bestuur:
Stroming
Maatschappelijke zorg en
welzijn
Cultuur en Kunst
Kerkgenootschap en
genootschappen op geestelijke
grondslag
Werknemers
Werkgevers

Naam en
adresgegevens
Jessie Blanksma/Steps

Organisatie/instelling

Wim Stijnen
P. Bronneberg

Stichting Steinder Revue
RK Stein, Urmond, Berg a/d
Maas

W. Driessen
H. Slotboom

FNV Bondgenootschappen
Winkelier (’t Heukske) in
Winkelcentrum “Stein”
Openbare Basis School de
Maaskei
Lawn Tennis Vereniging Stein
Voormalig hoofd
woonwagenschool Stein en
tevens coördinator
woonwagenzaken gemeente
Stein
Tevens buurtvereniging Elsloo.

Onderwijs en educatie

J. Tholen

Sport en recreatie
Etnische en culturele
minderheden

L. Ehrens
W. Brouns

Persoonlijke titel

I. Coumans

GGZ Eindhoven

Helaas is dhr. W. Brouns nog steeds ernstig ziek en kan tot op heden nog niet volwaardig
functioneren.
Op 21 juli 2015 is dhr. Sje Stassen overleden.
De heer Stassen was tot begin 2015 jarenlang een gewaardeerd lid van het PBO.
Taak van het PBO
Het PBO kent in 2015 geen wisselingen in het bestuur er is sprake van een vaste
samenstelling. Het PBO vergadert 6 maal per jaar (hierbij is de hoofdredacteur aanwezig)
waarbij adviezen en tips welke voortkomen uit boven genoemde ontwikkelingen met de
hoofdredacteur worden doorgenomen. Hierbij wordt de Informatie, Cultuur en Educatie (ICE)
norm in acht genomen evenals het functioneren van de redactie welke de omroep tot haar
beschikking heeft.
Daarnaast vergadert het PBO vergadert 2 maal per jaar met het voltallige bestuur van de
Lokale Omroep Stein. Speerpunten tijdens de vergaderingen zijn het ten uitvoer brengen van
het Media aanbod beleid en de ondersteuning welke, ook vanuit financieel gebied, het
bestuur dient te faciliteren om het media-aanbod beleid te uitvoer te brengen.
Ook bespreekt spreekt men de ICE normen welke gehaald dienen te worden en de
werkzaamheden van de hoofdredacteur. Daarbij worden de ontwikkelingen van uit de OLON
gevolgd en gezamenlijk besproken.
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Het PBO heeft naast de doelstelling om in 2015 te voldoen aan de ICE norm, welke behaald
is, het doel gesteld om actief deel te nemen aan de werkgroepen en gesprekken rondom
professionalisering en samenwerking met andere omroepen (Start en Loes). In 2015 heeft
het PBO is samenspraak met de hoofdredacteur deelgenomen aan de afspraken met de
beoogde samenwerkingspartners.
De voorzitter van het PBO sluit tevens aan bij het bestuurlijk kwartaaloverleg met de
Burgemeester van de gemeente Stein. In het jaar 2013 /2014 is er door de Lokale Omroep
een convenant gesloten met de Gemeente Stein. In het convenant staan de jaardoelen
omschreven en de eisen waaraan de inhoudt van de programmering aan dient te voldoen,
deze worden gemonitort door het PBO.
Het bestuur en het PBO hebben, in het bijzonder in de voorbereiding tot het nieuwe media
beleid (bestuur) en media aanbod beleid (PBO) aangegeven dat er meer aandacht dient te
komen voor lokaal nieuws, actualiteiten en gemeente nieuws.
In 2015 heeft de Lokale Omroep Stein hier een aanzet toe gemaakt welke volgens
tevredenheid van het PBO is verlopen, mede programma’s als LOS Actueel zijn een zinvolle
bijdrage.
In 2015 laat het media-aanbod beleid een groei zien in meer verdiepingsjournalistiek welke
ten goede komt van de inwoners van de gemeente Stein. Concrete voorbeelden zijn,
uitbreiding van Los Actueel naar wekelijks nieuws, nadere toelichting betreffende
raadvergaderingen, het programma Focus op zondag naar de televisie brengen het
faciliteren van maatschappelijke discussie. De discussie programma’s kunnen gebracht
worden middels tv uitzendingen of radio. De nieuw ingerichte TV studio en de mogelijkheid
dat we in 2015 op elke locatie in de gemeente Stein live (zoals radio als tv) kunnen
uitzenden heeft hier aan bijgedragen.
Een belangrijke rol in 2016 is de toekomst voor de website, de Lokale Omroep Stein is in
volle ontwikkeling om een interactieve verbinding met haar inwoners te krijgen middels de
eigen website en sociaal media.
Het PBO verwacht in de komende jaren een grote groei te zien in de journalistieke
verdieping welke mede gevoed kan worden door de samenwerkingsverbanden die de
Lokale Omroep Stein aan het leggen is met andere lokale omroep deelnemers uit de regio,
of wel de natuurlijke habitat van de Westelijke Mijnstreek. Inmiddels heeft de Lokale Omroep
Echt/Susteren zich ook gemeld voor een gesprek.
Naast de verdieping in onderzoeksjournalistiek ziet de PBO voor de toekomst de inhoud van
de culturele programma’s groeien naar meer diepgang.
De afgelopen jaren heeft de omroep laten zien dat zij voldoende aandacht schenken aan de
evenementen in de gemeente, hierbij kan met name een groei verwacht worden naar het
verder implementeren van nieuwe technieken welke de inhoud van de programma’s ten
goede komt.
Een belangrijk doel voor 2016 is om de inwoners van Stein beter te kunnen informeren en
bereiken is het inzetten van een horizontale programmering, deze programmering zal in de
toekomst worden uitgezet in overleg met de hoofdredacteur van de Lokale Omroep Stein.

J. Blanksma-Steps
Voorzitter PBO

JAAROVERZICHT 2015 LOKALE OMROEP STEIN

15

Terugblik van de hoofdredacteur
Per 1 januari is Piet Houben teruggetreden als teamleider radio.
Het bestuur heeft als zijn opvolger Henri Brouns genoemd.
Piet is niet voor de omroep verloren. Hij gaat zich bezighouden met ons programma Focus
op zondag, de ontwikkelingen rondom het DOP gebeuren en het nieuwe tv-programma LOSSport dat eind 2015 is gestart.
Een programma waarin wordt teruggekeken naar de sport evenementen in het voorgaande
weekend en een vooruitblik wordt gegeven op wat er allemaal aan sport binnen de
Gemeente Stein te beleven is.
In de loop van 2015 is gestart met een nieuw Tv-programma “Los – actueel”.
Een programma met actueel nieuws en berichten uit de gemeente Stein. Dit programma
wordt een keer in de veertien dagen uitgezonden.
In 2015 zijn wij ook gestart met opnames van een voorbeschouwing op de
Raadsvergaderingen.
Vorderingen redactie
Er vindt wekelijks een redactie vergadering plaats o.l.v. de hoofdredacteur, die samen met
teamleider Kabelkrant, teamleider radio en twee redactieleden wekelijks bekijkt welke tvitems in de uitzending komen, bepalen aan de hand van ingekomen redactiestukken welke in
focus behandeld gaan worden en/of bruikbaar zijn als onderwerp voor tv.
Vanuit de redactie is verder bepaald dat, indien nodig de cameraman door een van de
redactieleden wordt ondersteund. Gebleken is dat dit positief werkt, omdat de
cameramensen zich dan volledig kunnen richten op het camerawerk. Hierbij worden zij
ondersteund door een vooraf door de redactie ingevuld draaiboek.
Samenwerking cameramensen.
Op verzoek van de tv-ploeg is afgelopen jaar gestart met een gezamenlijk overleg tussen
redactie en tv-ploeg.
Gezamenlijk zijn er ‘twaalf geboden’ opgesteld al leidraad voor de cameramensen. Met
inachtneming van deze geboden en de ingevulde draaiboeken kunnen de cameramensen
hun onderwerpen gaan maken.
Binnen het tv-team zijn een viertal personen die zich hebben bekwaamd in het editten en
monteren van de filmpjes. Na goedkeuring door de hoofdredacteur worden dan wekelijks de
onderwerpen in de tv-carrousel geplaatst. In de toekomst ligt het in de bedoeling dat
meerdere malen in de week van tv-item kan worden gewisseld, waardoor het tv-programma
aantrekkelijker gaat worden voor de kijker.
Als gevolg van het feit dat er binnen de tv-ploeg een tweetal personen zich specifiek bezig
houden met het edit werk en het geluid, begint de kwaliteit van de onderwerpen langzaam te
verbeteren.
LOS actueel was 2014 gestart. In 2015 wel het programma van Piet. Los sport of zoiets

Harry Lardinois
Hoofdredacteur
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Uitgezonden Tv programma’s
Kerkdienst dodenherdenking Meers
Presentatie Boek Catsop
Reportage restauratie St. Martinuskerk
Nieuwjaarsreceptie Gemeente Stein
2015
Subsidie dorpsdagvoorziening Meers
Tewaterlating Titanic
Lezing over Limburgse dichters
Sixtiesnight Merode
Kapel ‘t Bluuske & Kapel aan de Kaak
Doemedreije
Limburgse literaire Kunst deel A
Lintje dhr. Pijpers
Aelser Revue
Carnavalsoptocht Stein
Nieuw Zwembad Steinerbos
Kapel Maria in Nood
Interview trainers ESC ‘90
Oogstdankfeest cultureel erfgoed
’t Steine Kruuz
Houthak Brigade
Intentieverklaring Station Beek-Stein
Boomplantdag
Hof van Heden
75 jaar de Ster
Open dag Scouting
Symposium Urmond
Jeugdtoernooi Haslou
Modelbouw Zuidlimburg Steinerbos
Omloop v.d. Maasvallei
Urpop 2015
Straatspelen Stein
Vrijheid Urmond
Mobile Media Lab.
Uitbreiding Streekmuseum Stein
3 daagse toertocht Sjpasspromotion
Zomertoertocht Classic cars
Colorrun Elsloo
Dirgelländer
Kunstketting 2015
Interview BSCCC
Limited Freedom Terpkerk Urmond
Anneke Grönloh
Onthulling naam brug Heibrök

Restauratie Kerk St. Augustinus Elsloo
Restauratie verbreding Julianakanaal
Afscheid 4 op ’n Riej
Afscheid Fanfarezaal Stein
Wandeltocht Stein
Bouw en realisatie MFC de Grous
Opening binnenbad Steinerbos
Kleine Monumenten Molen Urmond
Plaatsing mei op Triviant
Uitreiking lintjes 2015
Verkeersexamen basisschool Stein
Lezing Joop Waterman
Opening MFC de Grous
Team presentatie Bergen Belsen run
Dodenherdenking Meers
Huldiging gedecoreerden Koningsdag
Blootleggen veertrappen Urmond
Inloopmiddag IVN
Transport / Plaatsing brug
Heidekamppark
Meimarkt Stein
Bergen Belsen memorial run
Kleine monumenten Urmond
Winkelcentrum start nieuwbouw
Boumstamzaege
Jeugdtriatlon
Open dag Menvereniging ’t Span
Koningin Oogstdankfeesten 2015
Carnaval Mundial
Conincxpop 2015
Jeugdtoernooi TV Elsloo
Impressie Musical Hotel te Koop
Verruiming Juliana Kanaal
Musical OBS De Maaskei
Sjpasspromotion
Aelserlei
Vlaaie Fjés
Waarderingsactiviteiten
Zeepkistenrace Urmond
Kruisen in Stein
Oogstdankfeesten Berg a/d Maas
Lichtstoet naar Kapel Maria in Nood
40 jaar Verzorgingstehuis Moutheuvel
Groenewald TV Seizoen 2015/2016 afl.1
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Presentatie boek Roos Smeets/Emiel
Roemer
Overmunthe XXVI Urmond
Vordering restauratie Kerktoren Elsloo
Brand Chemelot
Vordering restauratie Kerktoren Elsloo
WMO deel 3
WMO deel 4
H. Hartbeelden in Stein
Plaatsing Kruis St. Augustinus Elsloo
Benoeming wethouder Wingelaar
WMO deel 5
Opening carnavalsseizoen
WMO Dorpsdagvoorziening Meers
Speculaastocht 2015
Boomonderhoud Steinerbos
Auwt Joars Bloasmiddag

Vorderingen WMO deel 1
WMO deel 2
Intocht Sinterklaas 2015
Overmunthe XXVI Terpkerk Urmond
Sjwoan Meers 2015
Impressie Kerstconcert Mannenkoor
Volontario
Kerstmarkt Elsloo & Urmond
Acties voor ‘Serious Request” Stein 2015
Kerstconcert Steinder Mannenkoor 2015
Toespraak burgemeester en
nieuwjaarswens LOS
10e Brul – party Elsloo
Jaarverslag LOS 2015
Sjpasspromotion Limb. Feestavond 2015
Sylvesterloop 2015
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Directioneel Jaaroverzicht
Op de valreep van de jaarwisseling liet teamleider Sales, Roel van der Veen weten dat hij
stopt als teamleider en als medewerker.
Bij een bezoek van het bestuur en directe medewerkers bij hem thuis heeft de omroep hem
bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren.
Vooralsnog wordt er geen nieuwe teamleider Sales gezocht.

Technisch gezien hebben we weer een grote stap vooruit gemaakt want we kunnen
overal vandaan live tv uitzendingen verzorgen. Dus niet meer alleen de
raadsvergaderingen.
Tijdens het leggen van nieuwe kabels is geconstateerd dat de plafondplaten slecht worden,
ook de lichtbakken geven niet meer de vereiste lichtsterkte. Besloten wordt dat de
plafondplaten moeten worden vervangen evenals de lichtbakken. De beraamde kosten ad. €
850, - gaan naar de begroting van volgend jaar.
Er wordt bij de radio gevraagd voor nieuwe apparatuur.
Van Studio twee wordt erg weinig gebruikt maar blijft wel operationeel. Hier verwachten we
echter geen nieuwe investeringen.
De aanschaf van een nieuw mengpaneel voor Studio 1 wordt door het bestuur goedgekeurd.
Ook geeft het bestuur toestemming voor de aanschaf van een vierde camera.

Harry Lardinois
Directeur
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Onze actuele radioprogramma’s
Classique Magnifique
dinsdag 19.00 uur, woensdag 1.00 uur,
zondag 3.00 uur en zondag 19.00 uur
Country Road
woensdag 19:00 uur, donderdag 03:00
uur
en vrijdag 10:00 uur
Eine gooie aovend mèt...
dinsdag 20:00 uur, woensdag 2:00 uur,
donderdag 15:00 uur en zondag 17:00
uur
Focus op zondag
zondag 11:00 uur, maandag 1:00 uur,
maandag 7:00 uur en maandag 17:00
uur

Heartbeat
woensdag 20:00 uur, donderdag 4:00
uur en vrijdag 11:00 uur
Holland Expres
donderdag 19:00 uur, vrijdag 1:00 uur,
zaterdag 10:00 uur en zondag 1:00 uur
Jazzkasteel
dinsdag 22:00 uur, woensdag 4:00 uur
en zondag 22:00 uur
Kerk en samenleving
zondag 8:00 uur en maandag 9:00 uur
LOS Music Box
woensdag 12.00 uur, herhaling
donderdag 12.00 uur en vrijdag 12.00
uur
Met Maarten op vrijdag
vrijdag 19.00 uur, zaterdag 2.00 uur en
zaterdag 18.00 uur
Midnight Music

Programma met klassieke muziek en
vele informatieachtergronden uit de
klassieke wereld.
Zoals de naam van het programma al
zegt, een uurtje vol met countrymuziek!
Muziek van Limburgse bodem met
regelmatig interviews met ons Limburgse
artiesten.
Focus op Zondag is hét
actualiteitenprogramma van de
gemeente Stein.
In dit programma komen een aantal
vaste onderwerpen aan bod: de
weekagenda, nieuwsberichten,
sportberichten en andere
wetenswaardigheden.
Iedere week komen een aantal gasten
langs voor een vraaggesprek.
In dit programma komt de alternatieve
rockmuziek voorbij met interessante
weetjes over de artiesten en de platen.
Holland Expres is een Nederlandstalig
programma. Dit programma is niet aan
leeftijd gebonden.
Non-stop jazzmuziek, in de breedste zin
des woord.
In dit programma kunt u luisteren naar
een H. Mis die in de voorafgaande week
is opgenomen. Tevens wordt u bijgepraat
met het laatste kerknieuws.
Een zeer gevarieerd muziekprogramma,
waarvan de muziek is uitgekozen door
personeel en/of klanten van
ondernemers in Stein.
Elke week komt een andere ondernemer
uit Stein aan de beurt.
Een actueel jongerenprogramma waar
vooral de nadruk op de muziek ligt met
een goede mix van nieuwe én ‘oude’
populaire muziek afgewisseld met
presentatie en diverse onderwerpen.
Midnight Music is ons nachtprogramma
JAAROVERZICHT 2015 LOKALE OMROEP STEIN
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ma, di, wo, do & zo van 23:00 t/m 01:00
Mosterdpot
maandag 22:00 uur, dinsdag 4:00 uur en
donderdag 22.00 uur

Music Time Machine
vrijdag 13:00 uur en zaterdag 12:00 uur

Popkrakers / LOS in de blues
maandag 20:00 uur, dinsdag 2:00 uur,
vrijdag 21:00 uur en zaterdag 4:00 uur
Robin is LOS
Donderdag 21.00 uur
Rockexplosion
woensdag 21:00 uur, donderdag 5:00
uur en donderdag 17:00 uur

Zaterdag Right, Feest Right!
zaterdag van 21:00 t/m 23:00 uur

Spot op de sport (maandageditie)
maandag 19:00 uur, dinsdag 1:00 uur,
dinsdag 7:00 uur, dinsdag 14:00 uur,
vrijdag 18:00 uur en zaterdag 1:00 uur

Volksmuzikantenparade
zaterdag 14:00 uur, zondag 13:00 uur en
dinsdag 8:00 uur,

met rustige en romantische muziek.
De mosterdpot staat garant voor pittige
muziek met nieuws over festivals en
festivalmuziek.
Ook komen er frequent bands naar de
studio om hun werk te presenteren.
De Music Time Machine is een
popmuziek programma waarin we terug
gaan in de tijd met muziek uit de jaren
50, 60 en 70. En schenken aandacht
aan hen die in de loop der jaren hun
steentje hebben bijgedragen aan de
ontwikkeling van de hedendaagse pop
muziek.
Het programma bestaat uit 2 delen, het
eerste uur, Pop en Wereld muziek en het
tweede uur, Blues en Roots muziek.
Laat je verrassen door nieuwe muziek,
classics, nieuw talent en
opmerkelijkheden de afgelopen week. Je
weet nooit wat er is, maar er is altijd wat!
Muziek uit de jaren vijftig, zestig en
zeventig met o.a. rock and roll, beat,
instrumentaal, pop, indorock enz.
In Rockexplosion worden uitsluitend
grammofoonplaten gedraaid onder het
motto: ze smaken zoals ze kraken!!
In Saturday Night, Party Night hoor je
iedere week een nieuwe mixtape van
Robin Vonken.
De saaie (start van je) zaterdagavond is
verleden tijd.
Geen tijd voor gepraat, wel tijd voor
feest!
Een sportprogramma met oog voor
lokale en regionale sport, zowel in voorals nabeschouwing. Ook komen diverse
minder bekende lokale verenigingen aan
het woord. Alles wat met sport te maken
heeft vind hier een ingang. Wie sportief
op de hoogte wil blijven, kan niet zonder
Spot op de Sport.
2 uurtjes non-stop volksmuziek
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CONVENANT MET DE GEMEENTE STEIN

Convenant met gemeente Stein
voor de jaren
2013/2014 en 2015 t/m 2018
Ten behoeve van dit convenant heeft de Stichting Lokale Omroep Stein op17 september
2014 een notitie ingediend over:
a. de evaluatie van het convenant voor de jaren 2013 en 2014
b. de voortzetting van het convenant voor de periode 2015 tot en met 2018.
Op basis van deze notitie heeft het college van Burgemeester en Wethouders dd. 11
november 2014 besloten kennis te nemen van de evaluatie en in te stemmen met een nieuw
convenant voor de jaren 2015 t/m 2018 met een jaarlijkse bijdrage van € 48.530,--.
Met de gemeente Stein wordt, in het kader van de uitvoering van het convenant en het
media aanbod beleid structureel overleg gevoerd zowel bestuurlijk als ambtelijk.
Per kwartaal wordt tevens bijeenkomst gehouden waarbij afspraken worden gemaakt over
de toekomstige te behandelen gemeentelijke projecten en de evaluatie van het afgelopen
kwartaal.
De afgesproken toekomstplannen zijn in de volgende tabel opgenomen en bevatten, samen
met voorafgaande tabel de prestatieafspraken voor de jaren 2015 t/m 2018.
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AANBOD LOS

TOEKOMSTPLANNEN 2015-2018

GEREALISEERD IN 2015

Radio

Uitbouwen Focus waarbij inwoners, verenigingen, instellingen,
lokale overheid, bedrijven etc. nog meer de gelegenheid
krijgen met elkaar te communiceren om tot een uitwisseling
van ideeën en meningen te komen. Hiermede worden tevens
politieke debatten begrepen. Ook zal meer interactief tijdens
de uitzending worden gewerkt.
Meer interviews, ook met buurt, omgeving, andere partijen,
verenigingen etc.
meer live opnames. Gecombineerd met TV.

In 2015 is het format van Focus radio aangepast. Er is een
aanvang gemaakt met het geven van gelegenheid aan
verenigingen, instellingen, lokale overheid om middels dieze
uitzendingen te communiceren. Wij bieden daarvoor een
podium. Daarmee is ook gestart met het interactief zijn van
deze uitzending.
Zie boven.

Televisie

uitbouwen interactieve muziekprogramma’s
LOS actueel radio
Uitgebreid nieuws en informatie van en over gemeentelijke
besluiten, gebeurtenissen en gemeentelijke mededelingen
over allerlei zaken. Ook de voortgang van projecten en de
ontwikkeling van nieuwe projecten komen aan bod.
Toelichtingen kunnen worden gegeven door presentator,
wethouder of ambtenaar van de gemeente Stein. Ook is een
interviewvorm mogelijk.
activeren en faciliteren burgers, instellingen en verenigingen bij
discussies e.d.
meer live opnames buiten de studio. Zgn. opnames op locatie,
in buurt, kern, vereniging, mfc, maaslandcentrum, buurthuizen
etc.
Meer dan gemeentelijk nieuws ook van verenigingen, etc. met
meer bewegende beelden.
1x per week en wellicht nog uitgroeien. (na eventuele
samenwerking)
Meer nieuws en informatie van en over gemeentelijke
besluiten, gebeurtenissen, gemeentelijke mededelingen op
Kabelkrant en tijdens nieuwe Focus-uitzending
Dit kan worden ondersteund door bewegende beelden.
Toelichtingen kunnen worden gegeven door presentator,
wethouder of ambtenaar van de gemeente Stein.
Ook is een interviewvorm mogelijk. Daarbij kunnen debatten
en opinievorming plaatsvinden over de voornemens c.q.
voortgang van projecten.
E.e.a. kan verduidelijkt worden door beweegbare beelden op
de achterwand of met solitaire monitoren.
Uitbouwen Focus waarbij inwoners, verenigingen, instellingen,
lokale overheid, bedrijven etc. nog meer de gelegenheid
krijgen met elkaar te communiceren om tot een uitwisseling
van ideeën en meningen te komen. Hiermede worden tevens
politieke debatten begrepen. E.e.a. kan ondersteund worden
met bewegende beelden tijdens de debattten.
Activeren en faciliteren burgers, scholen, instellingen en
verenigingen bij discussies e.d.
meer sportinterviews met bewegende beelden in studio
meer volgen van gemeentelijke projecten met toelichting door
wethouder /ambtenaar. In studio met bewegende beelden op
achtergrond of separate tv in beeld.
thema’s zoals grensmaas, buurten, kernen, cultuur
meer live uitzendingen (live streaming) bijv. vanuit MFC,
buurthuizen, maaslandcentrum, scholen e.d. Live op locatie
met discussie en toelichting.

In voorbereiding. De apparatuur is gekocht. In 2015 is gestart
met enkele pilots.
Enkele presentatoren zijn daar in 2015 mee gestart.
Los actueel TV is in 2015 gestart. Los radio is iets voor 2016.
Uitgebreid nieuws en informatie van en over gemeentelijke
besluiten e.d. vind geregeld plaats, zulks in overleg met de
gemeente.
Elk kwartaal is hierover zowel ambtelijk als bestuurlijk overleg.

Burgers, instellingen die eigen opnames hebben gemaakt
worden uitgenodigd om deze op de radio c.q. tv te plaatsen.
Zoals reeds vermeld is de apparatuur gekocht en zijn enkele
pilots gemaakt.
Dit hebben we in 2015 reeds een zestal keren toegepast.
Zulks op het gebied cultuur, sport, muzziek etc.
Uitgebreid nieuws en informatie van en over gemeentelijke
besluiten e.d. vind geregeld plaats, zulks in overleg met de
gemeente.
Elk kwartaal is hierover zoel ambtelijk als bestuurlijk overleg
met de gemeente.
Voorbeelden zijn; WMO, Heidekamppark, Steinerbos,
Winkelcentrum etc.

In 2015 is gestart met een tweetal nieuwe
informatieprogramma’s t.w.:
Los Actueel elke twee weken.
Los Sport is wekelijks.
Hierin vinden ook interviews plaats met inwoners,
verenigingen, lokale overheid e.d.
Burgers, instellingen die eigen opnames hebben gemaakt
worden uitgenodigd om deze op de radio c.q. tv te plaatsen.
Zie bij LOS sport (wekelijks informatieprogramma met
interviews e.d.)
Zie opmerking over ambtelijk en bestuurlijk overleg o ver deze
projecten.
Dit vind reeds plaats.
De apparatuur is gekocht. Hiermede is in 2015 gestart met
enkele pilots.

Website
nieuwe nieuwsweergave op website op een professionele
wijze zoals de provinciale- en landelijke zenders nieuwe e.d.
mogelijk maken.
Hiervoor zal ook een app voor mobiele telefoons en tablets
worden ingezet.
Centrale redactie voor allerlei radio- en tv programma’s,
kabelkrant

In 2016 zal een nieuwe website worden gerealiseerd.
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