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Bestuurssamenstelling
In de samenstelling van het bestuur van de Stichting Lokale Omroep Stein was in
2017 een tijdelijke verandering.
De samenstelling van het bestuur was tot 1 maart als onderstand:
R. Ummels, voorzitter
N. Daamen, secretaris/personeelszaken
M. Op den Camp, penningmeester/2e voorzitter
M. Bouts, technische zaken
Om privé redenen heeft onze penningmeester, per 1 maart zijn taak neergelegd en
werd de taakverdeling binnen het bestuur gewijzigd als onderstaand:
R. Ummels, voorzitter/penningmeester
N. Daamen, secretaris/personeelszaken
M. Bouts, technische zaken
Naar aanleiding van bovenstaand heeft de secretaris een herzien aftreedrooster voor
het bestuur voorgelegd.
2018

N. Daamen

Secretaris / Personeelszaken

2019

M. Bouts

Technische Zaken

2020

R. Ummels

Voorzitter/ Penningmeester

Dit rooster werd op 5 juli 2017 door het bestuur werd goedgekeurd.
In december werd aan dhr. M. Op den Camp gevraagd weer als penningmeester toe
te treden tot het bestuur en door zijn positieve antwoord kwamen in de gelukkige
omstandigheid dat we konden uitzien per januari 2018 weer een werd de
bestuurssamenstelling weer zoals we begin 2017 waren gestart:
R. Ummels, voorzitter
N. Daamen, secretaris/personeelszaken
M. Op den Camp, penningmeester/2e voorzitter
M. Bouts, technische zaken
Zoals ook al de voorgaande jaren het geval was bleef dhr. H. Lardinois
Hoofdredacteur/Directeur.
Als kartrekker van het fusieproces met omroep Start heeft de heer C. Gabriëls ook in
2017 veel werk verzet. Daarover meer op pagina 15.
Samenstelling Programma Bepalend Orgaan Stichting Lokale Omroep Stein
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Mevr. Jessie Blanksma/Steps, voorzitter (Maatschappelijke zorg en welzijn)
Wim Stijnen, lid (Cultuur en Kunst)
P. Bronneberg, lid (Kerkgenootschap en genootschappen op geestelijke grondslag)
W. Driessen, lid (Werknemers)
H. Slotboom, lid (Werkgevers)
J. Tholen, lid (Onderwijs en educatie)
L. Ehrens, lid (Sport en recreatie)
Mevr. I. Coumans, secretaresse (Persoonlijke titel)
In februari werd pastoor Bronnenberg benoemd tot deken in het dekenaat Gulpen, hij
is opgevolgd door pastoor Swillens
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Statistieken
Het bestuur kwam dit jaar 9 x bijeen.
Het PBO kwam 6 x bijeen.
Het bestuur en het PBO kwamen 2 x bijeen.
Er werden dit jaar 2 bijeenkomsten met de medewerkers georganiseerd
Het aantal van 77 medewerkers was met 8 nieuwe medewerkers licht gestegen naar
85 waarvan 5 afkomstig van Scholengemeenschap Groenewald.

Mathieu Ebben heeft op 11 mei de 1000ste uitzending van het radioprogramma
Volksmuzikantenparade. Hij zal dan door onze voorzitter het LOS verdienste speldje
krijgen opgespeld.
Voor zijn 30 jarig dienstverband zal Henri Brouns op de eerstvolgende
medewerkersbijeenkomst (19 mei) worden gehuldigd en het speldje en oorkonde
ontvangen. Na evaluatie van de bestaande richting gevende regeling heeft het
bestuur besloten dat uiteindelijk per geval het besuur beslist over de toekenning.
De verlichting moet worden omgebouwd naar LED verlichting.
De isolatie aan de voorkant moet vernieuwd. In de kruipruimte is een lekkage. Van
deze drie zaken zal de directeur Wim Rooiakkers inschakelen.
De omroep van de aangrenzende gemeente Echt-Susteren LOES heeft gevraagd te
mogen toetreden tot de nieuw te vormen omroep Westelijke Mijnstreek. Aan het
betreffende gemeente bestuur is gevraagd of de toetreding mag. Ook aan de
OLON/NPLO is dezelfde vraag gesteld.
Na de goedkeuring van beide instellingen zal het bestuur van de LOS geen bezwaar
hebben en vinden wij dat ze mogen instappen in het fusieproces.
In december besloot het bestuur Het bestuur van de Lokale Omroep Stein staat
positief ten opzichte van het verzoek van LOES tot toetreding in het fusieproces
tussen de LOS en START.
Het bestuur heeft de verstrekking van een kerstpakket vastgesteld. Ook dat de
maandkalender aan de inhoud van dat pakket mag worden toegevoegd. Het te
besteden bedrag is conform vorig jaar € 40,00. Het bestuur vraagt of de afdeling
Sales ervoor kan zorgen dat op het laatste blad van de kalender de afvalwijzer van
de gemeente Stein kan worden geplaatst.
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We besluiten te wachten met het nemen van besluiten over de aanschaf van het
DAB+ systeem. Wel kunnen de technische afdelingen van de fusanten dit al kunnen
voorbespreken.
In december besloot het bestuur om dhr. M. Op den Camp per 1 januari tot
boekhouder van onze omroep. Op de bestuursvergadering van 31 januari 2018 zal
de taakverdeling binnen het bestuur worden vastgesteld en volgt zijn benoeming tot
penningmeester.

De voorzitter en Wim Rooyakkers zullen het vochtprobleem bij de gemeente ter
sprake brengen.
De firma Mobiel Sport- en Institutionele Reclame BV stelt een regiewagen
beschikbaar. De voorzitter ondertekent het contract met die firma.
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Overzicht bestuursbezigheden
Jubilarissen
30 jaar medewerker was hij dit jaar. Henri Brouns.
In die 30 jaar heeft Henri diverse taken binnen de omroep met veel plichtsbetrachting
uitgevoerd. Tevens verzorgt hij wekelijks het programma Jazzkasteel. Momenteel is hij, tot
tevredenheid van alle radio medewerkers, hun teamleider.
De voorzitter huldigt hem door middel van het opspelden van de zilveren LOS speld en het
overhandigen van de daarbij behorende oorkonde. Tevens ontvangt hij een boeket bloemen.
Mathieu Ebben had op 11 mei de 1000ste uitzending van het radioprogramma
Volksmuzikantenparade. Hij kreeg door onze voorzitter het LOS verdienste speldje
opgespeld.

Vervelende maatregel
Na de perikelen welke zijn ontstaan bij de belastingdienst over de door het bestuur verstrekte
vrijwilligersverklaring heeft het bestuur heeft besloten voorlopig geen vrijwilligersverklaring
meer uit te geven. Na het uitzoeken door een advocaat kan dit besluit herroepen worden.

Nieuwe website.
Tegemoedkomend aan de vernieuwende technieken en het veranderende kijk en
luistergebruikers zijn we in het begin van dit jaar gestart met een geheel nieuwe
website en ook tegemoet gekomen aan de wens van faceboek-, twitter en
instagramgebruikers. Tevens hebben we de layout van onze kabelkrant geheel
vernieuwd.
Kerstviering
Op 17 december 2016 hielden we onze jaarlijkse kerstviering. Deze werd goed
bezocht. Het kerstpakket werd bijzonder gewaardeerd. Met dank aan de
medewerkers welke voor de verzorging van onze kerstbijeenkomst hebben
gezorgd.
De medewerkers welke voor deze avond verhinderd waren kunnen hun
kerstpakket alsnog af halen in de studio. Daaraan is wel een sluitingsdatum
verbonden daarna zullen de pakketten worden geschonken aan een goed doel.
Zoals al in het begin van dit jaar werd besloten houden we in 2017 geen
nieuwjaarsreceptie.
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Medewerkers
Bijeenkomsten met de medewerkers
Omdat er in onze statuten en reglementen niet wordt gesproken over een
jaarvergadering maar het bestuur er aan hecht om zich eenmaal per jaar aan de
medewerkers te verantwoorden gaan we dit in het vervolg doen op een
medewerkersbijeenkomst.
Deze werd op 19 mei 2017 gehouden gevolgd door een gezellig samenzijn met een
hapje en een drankje.
Door diverse persberichten en wandelganggeruchten is er onrust ontstaan over de
samenwerking/fusie bij onze medewerkers. Echter op de medewerkersbijeenkomst
van 17 november werd geconcludeerd dat de medewerkers nog steeds achter het
bestuursbeleid staan. Wel vond men dat het bestuur wat communicatiever kon zijn,
want men was gealarmeerd door de krantenberichten van de laatste tijd. Voorzitter
Rick Ummels kon dat weerleggen en melden dat de kranten suggestief waren
geweest.
Op voorstel van de PBO voorzitter besloot men tot het vormen van een
klankbordgroep zodat informatie sneller bij de medewerkers komt.
De penningmeester geeft een duidelijke toelichting op de gepresenteerde cijfers.
Een extra woordje van dank gaat naar de Sales medewerker die in 2016 in zijn
eentje toch weer een flink bedrag heeft binnengehaald.
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Samenwerking
De omroep van de aangrenzende gemeente Echt-Susteren LOES heeft gevraagd te
mogen toetreden tot de nieuw te vormen omroep Westelijke Mijnstreek. Aan het
betreffende gemeente bestuur is gevraagd of de toetreding mag. Ook aan de
OLON/NPLO is dezelfde vraag gesteld.
Na de goedkeuring van beide instellingen zal het bestuur van de LOS geen bezwaar
hebben en vinden wij dat ze mogen instappen in het fusieproces.
Het overkoepelende orgaan de OLON/NLPO heeft een flink deel van dit jaar nodig
gehad om een nieuw zendgebied indeling voor te stellen aan de betrokken
omroepen. Dat betekende dat we gedwongen werden om af te wachten, immers we
hadden geen idee wat het overkoepelende orgaan zou gaan voorstellen. Tijdens een
van onze oriënterende samenkomsten bracht wethouder Lebens van de gemeente
Sittard-Geleen-Born in dat hij contact had gehad met de gemeente Schinnen en Echt
om de interesse voor de nieuwe streekomroep Westelijke Mijnstreek te peilen. Dat
contact resulteerde in een negatieve reactie.
Het voorstel dat door OLON/NPLO werd voorgelegd zag er anders uit als het
resultaat dat wij al met Start hadden bereikt nog voor er van een gedwongen
samenwerking sprake was. Dus werd er door adviseur Cor Gabriels op gewezen
welke afspraken er reeds schriftelijk vastgelegd lagen bij het bestuur van de
OLON/NPLO over de zendgebiedsindeling.
Mede om die reden kwamen de besturen van Start en LOS in september pas weer
voor het eerst dit jaar bijeen.
Intussen waren er een paar berichten in de regionale kranten gepubliceerd die voor
onrust onder onze medewerkers zorgden. Om die reden nodigde het bestuur van de
LOS op 12 december het bestuur van Start uit om dat te bespreken. Ook adviseur
Cor Gabriels was daarbij aanwezig. Voor de ontstane onrust over de samenwerking
bleek geen enkele reden te zijn. Beide besturen streven nog steeds met de zelfde
ideeën naar een samenwerking welke op termijn naar een fusie gaat. Aan de
adviseur werd gevraagd om een stappenplan op te stellen.
In een van de voorgaande bestuursvergaderingen heeft het bestuur van de LOS wel
besloten om in de nieuwe stichtingsakte proberen te laten opnemen dat we de studio
in Urmond maximaal de eerste 5 jaar niet zullen verlaten en minimaal zolang de
zendmachtiging nog loopt. We moeten nog bekijken wie dit in de stichtingsakte gaat
inbrengen.
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Financiën
Algemene gegevens

Verslagjaar 2017

Bijlage 1
Hoofdverz Gebied
Statutaire naam

Gemeente Stein
Stichting Lokale Omroep Stein

Inschrijving K.v.Koophandel

410 72 927

Correspondentie Adres
Postcode en Plaats

Raadhuisstraat 64
6129 CE Urmond

Vestigings Adres
Postcode en Plaats
Telefoon
E-mailadres
Website

Raadhuisstraat 64
6129 CE Urmond
0464339580
info@omroepstein.nl
www.omroepstein.nl

Bestuur
Voorzitter
0613593129

Ummels H.J.A.M.

Secretaris
0464333613

Daamen N.

Penningmeester
0464332108

Op den Camp J.L.M.

Bestuurslid
0464331603

Bouts M.

Directeur/Hoofdredacteur
0463010152

Lardinois H.

Voorzitter PBO
0646373654

Blanksma-Steps J.

Contaktpersoon
0464332108
E-mailadres

Op den Camp J.L.M.

JAAROVERZICHT 2017 LOKALE OMROEP STEIN

mart.opdencamp@gmail.com

Pagina 10

Bestuursverslag behorende bij het financieel jaarverslag 2017
De jaarrekening 2017 sluit met een batig saldo ad
t.o.v.het jaar 2016

€
€

7.916,-7.084,--

De omzet over 2017 bedroeg
t.o.v.het jaar 2016
Baten uit reclame in het jaar 2017
t.o.v. het jaar 2016

€
€
€
€

80.449,-87.798,-12.958,-18.462,--

Bij de kosten vallen de volgende posten op
Huur studio
Energie studio
Onderhoud studio
Contributie en lidmaatschappen
Digitale kosten (Ziggo en Media Hub)
BTW niet aftrekbaar

€
€
€
€
€
€

6.988,-4.313,-6.415,-5.247,-7.719,-5.184,--

Eigen vermogen per 31-12-2017
Eigen vermogen per 31-12-2016

€ 124.226,-€ 116.310,--

Wij hebben in het jaar 2017 bijna geen investeringen gedaan.
Terugblik op 2017
Medewerkers
Aan het einde van het jaar 2017 waren 93 medewerkers actief bij de omroep.
Dit betreft het bestuur het PBO en alle medewerkers.
Onze sales medewerker heeft zijn functie beeindigd m.i.v 1 oktober
Wij blijven mensen zoeken voor het management team .
Vrijwilligers vergoeding
Ondanks dat wij een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) inschrijving hebben.
Geen van onze medewerkers heeft een vrijwilligers verklaring gekregen over 2017,
dit in verband met een verschil van mening met de belastingdienst.
Wij hebben advocaat en belastingadviseur Mr Kalsbeek opdracht gegeven
dit voor ons nader te onderzoeken
De medewerkers die hiervoor in aanmerking zouden komen werken per jaar meer
dan 300 tot 400 uren voor de lokale omroep.
De toegekende vergoeding zou per persoon bedragen € 1.500,-Wij zouden deze € 1.500,-- niet uitbetalen omdat de vrijwilligers ons
hebben mede gedeeld af te zien van deze vergoeding en dit te zien als een
gift aan de lokale omroep.
De toegezegde betaling (vrijwilligersvergoeding en gift) vallen daardoor
tegen elkaar weg waardoor geen daadwerkelijke bedragen zouden worden
uitbetaald of ontvangen.
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Centrale distributie
De radio en televisiesignalen worden verspreidt via Ziggo infrastructuur
en via de onlangs aangelegde glasvezel van Reggefiber.
Mede om te voorkomen dat alle lokale omroepen met alle pakkethouders
afzonderlijke contracten moeten gaan sluiten heeft de OLON
(overkoepelend orgaan van lokale omroepen) een zgn.Mediahub ontwikkeld.
Hiervan maken wij gebruik
Samenwerking
In 2017 zijn er gesprekken gevoerd met Streekomroep Start over een
mogelijke samenwerking.
Ook is er overleg geweest met alle lokale omroepen in Zuid Limburg.
Wij zijn overtuigd dat als wij willen voldoen aan de eisen van deze tijd
samenwerking een must is.
De gesprekken over een mogelijke samenwerking met Streekomroep Start
gaan in 2018 door.
Ook steekomroep LOES (Echt) heeft gevraagd om samenwerking.
Wij staan hier positief tegenover. Meerdere vergaderingen hebben reeds plaats
gevonden wij doen dat in samenwerking met de OLON. Uit eindelijk is een fusie het
einddoel.
Scholing
Opleiding en scholing van onze medewerkers hebben onze volledige aandacht.
Activiteiten jaar 2018
Radio
Uitbreiden van ons wekelijkse informatieve programma Focus waarbij inwoners,
verenigingen, instellingen, lokale overheid, bedrijven etc. nog meer de gelegenheid
krijgen met elkaar te communiceren. Ook sport berichten zijn ook opgenomen in
Focus.
Samenwerking
Er is een samenwerking gestart met scholengemeenschap Groenenwald
om de jeugd te betrekken bij de activiteiten van de omroep en het faciliteren
bij het maken van radio en tv programma’s
Televisie
Meer nieuws en informatie van de gemeente, verenigingen scholen, instellingen
Activeren en faciliteren bij discussies ed. In onze wekelijkse TV nieuwsrubriek LOS
Actueel en LOS Sport. Meer sport interviews zowel in de studio als op locatie
Een en ander kan verduidelijkt worden met bewegende beelden.
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We realiseerden meer live uitzendingen (live streaming) vanuit MFC
Maaslandcentrum, buurthuizen scholen enz .

Website
Er is een nieuwe web-site ontwikkeld die in 2017 in gebruik is genomen.
Nieuwsweergave op de vernieuwde website op een professionele wijze zoals bv.
Provinciale en landelijke zenders dit doen.
Hiervoor zal ook een app voor mobiele telefoons en tablets worden ingezet.
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LOKALE OMROEP STEIN
Jaarrek.2017 en Begroting 2018

Uitgaven

Budget
2017

Realisatie
2017

Inkomsten
Budget
2018

Gemeente Stein algemene bijdrage
Gemeente Stein inzake projecten
Gemeente Stein raadsvergaderingen
Reclame ontvangsten
Bijdrage en giften
Rabobank rente ontvangst
€

Budget
2017
€ 48.530,00
€
€ 20.000,00
€ 17.000,00
€ 100,00
€ 300,00
85.930,00

Algemenen kosten:
1
Personeels aktiviteiten
2
Kantine kosten
3
Studie kosten
4
Uitbesteed werk
5
Bedrijfskleding
6
Huur studio ruimte
7
Onderhoud studio
8
Energie studio
9
Diverse kst studio
10
Kantoorbehoeften, drukwerk
11
Telefoon kosten
12
Porti kosten
13
Contributie, lidmaatschappen
14
Web-site kosten
15
Gereedschappen
16
Auto kosten
17
Advertentie + reclamekosten
18
Accountants kosten
19
Representatie kosten
20
Relatiegeschenken
21
Bank kosten
22
Verzekeringen
23
Open dag kosten
24
Adocaat kosten
25
Digitale kst Ziggo
26
BTW niet aftrekbaar
Subtotaal

€ 5.000,00
€ 2.000,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 7.000,00
€ 4.000,00
€ 6.500,00
€ 700,00
€ 2.500,00
€ 1.500,00
€ 500,00
€ 5.500,00
€ 2.000,00
€
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 2.200,00
€ 500,00
€ 800,00
€ 250,00
€ 3.200,00
€
€
€ 10.000,00
€ 7.000,00
€ 64.650,00

€ 4.838,00
€ 2.515,00
€ 180,00
€
€
€ 6.988,00
€ 6.415,00
€ 4.313,00
€ 1.084,00
€ 732,00
€ 780,00
€ 198,00
€ 5.247,00
€ 842,00
€
€ 588,00
€ 1.029,00
€ 2.686,00
€ 695,00
€ 323,00
€ 210,00
€ 1.541,00
€
€ 575,00
€ 7.719,00
€ 5.184,00
€ 54.682,00

€ 4.000,00
€ 2.000,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 7.000,00
€ 4.000,00
€ 5.000,00
€ 1.100,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 200,00
€ 5.000,00
€ 500,00
€
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 2.300,00
€ 700,00
€ 500,00
€ 250,00
€ 3.000,00
€
€
€ 8.000,00
€ 6.000,00
€ 53.850,00

Kosten radio uitzending
24
Tapes, banden, platen
25
Onderhoud apparatuur
26
Klein materiaal
27
Huur derden
Subtotaal

€
€ 1.500,00
€ 1.300,00
€ 200,00
€ 3.000,00

€ € 1.161,00
€ 4.122,00
€
€ 5.283,00

€
€ 1.500,00
€ 1.300,00
€ 200,00
€ 3.000,00

Kosten TV uitzendingen
28
Tapes ,banden,platen
29
Onderhoud apparatuur
30
Klein materiaal
31
Huur derden
32
Opname kosten derden
33
Commercials voor derden
Subtotaal

€
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 500,00
€
€
€ 4.000,00

€
€ 1.749,00
€ 2.037,00
€
€
€
€ 3.786,00

€
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 500,00
€
€
€ 4.000,00

34

€ 12.000,00

€ 8.803,0€

€ 7.500,00

Afschrijvingen

Realisatie
2017
€ 48.530,00
€
€18.961,00
€12.958,00
€
€
21,00
€ 80.470,00

Budget
2018
€ 48.530,00
€
€ 5.000,00
€ 10.000,00
€
50,00
€
20,00
€ 63.600,00

Kosten totaal

€ 83.650,00

€ 72.554,00

€ 68.350,00

Winst

€ 2.280,00

€ 7.916,00

€ (4.750,00)

Programma Beleidsbepalend Orgaan
JAAROVERZICHT 2017 LOKALE OMROEP STEIN

Pagina 14

Samenstelling in 2016:
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 Revuu
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

Het PBO kent in 2016 geen wisselingen in het bestuur er is sprake van een vaste
samenstelling. Het PBO heeft in 2016 6 maal vergadert, waarbij adviezen en tips welke
voortkomen uit boven genoemde ontwikkelingen met de hoofdredacteur worden
doorgenomen. Hierbij let wordt de ICE norm in acht genomen evenals het functioneren van
de redactie welke de omroep tot haar beschikking heeft.
Naast de vaste 6 vergaderingen, vergadert het voltallige PBO 2 maal per jaar met het
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.
Benevens spreekt men over 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 2016 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 Omroep Start . Vanuit deze ontwikkelingen heeft
het PBO een gezamenlijke klankbordgroep ism het bestuur van de Lokale Omroep Stein
opgericht om de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot
samenwerking met andere omroepen.
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 gemonitord door het PBO.
Het bestuur en het PBO hebben, met name 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 2016 heeft de Lokale Omroep Stein hier een aanzet toegemaakt welke volgens
tevredenheid van het PBO is verlopen. De huidige programmering heeft een aanpassing
gekregen welke beter aansluit bij de vraag van het publiek. Tevens ziet het PBO dat zowel
radio als tv programma’s een journalistieke diepgang hebben gekregen.
In 2016 laat het media-aanbod beleid een groei zien in meer verdiepingsjournalistiek welke
ten goede komt van de inwoners van de gemeente Stein.
De discussie programma’s kunnen gebracht worden middels tv uitzendingen of radio. De
ingerichte TV studio en de mogelijkheid dat we in 2016 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 website, de Lokale Omroep Stein is in volle ontwikkeling om
een interactieve verbinding met haar inwoners te krijgen middels de eigen website en social
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 heeft gelegd met Streekomroep Start, of wel de natuurlijke habitat van
de Westelijke Mijnstreek.
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 2017 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
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Terugblik van de hoofdredacteur
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Uitgezonden tv programma’s
Wekelijks vindt er een uitzending plaats van LOS Sport, een uitzending van de
sportverenigingen in de Gemeente Stein.
Daarin kijkt men terug op de wedstrijden van het voetbal, handbal en volleybal en vooruitkijkt
naar het wedstrijdprogramma voor het komend weekend. Tevens passeren ook andere
sportverenigingen de revue. Regelmatig worden er mensen uit de diverse verenigingen (bv
trainers, bestuursleden en sporters) voor de camera gehaald en geïnterviewd.
Eenmaal in de veertien dagen vindt er de tv-uitzending plaats van het programma
“Losactueel”, een nieuwsuitzending over de meest actuele zaken binnen de gemeente Stein,
aangevuld met beelden en interviews.
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Terugblik van de directeur
Onze actuele radioprogramma’s
Classique Magnifique
dinsdag 19.00 uur tot 20.00 uur, herhaling
woensdag 1.00 uur, zondag 3.00 uur en zondag
19.00 uur
Country Road woensdag 19:00 uur tot 20.00 uur,
herhaling donderdag 03:00 uur en vrijdag 10:00
uur
Eine gooie aovend mèt...
dinsdag 20:00 uur tot 22.00 uur, herhaling
woensdag 2:00 uur, donderdag 15:00 uur en
zondag 17:00 uur
Focus op zondag
zondag 11:00 uur tot 13.00 uur, herhaling
maandag 1:00 uur, maandag 7:00 uur en
maandag 17:00 uur

Heartbeat
woensdag 20:00 uur tot 21.00 uur, herhaling
donderdag 4:00 uur en vrijdag 11:00 uur
Holland Expres donderdag 19:00 uur tot 20.00
uur, herhaling vrijdag 1:00 uur, zaterdag 10:00
uur en zondag 1:00 uur
Jazzkasteel
dinsdag 22:00 uur tot 23.00 uur, herhaling
woensdag 4:00 uur en zondag 22:00 uur
Kerk en samenleving
zondag 8:00 uur tot 10.00 uur, herhaling
maandag 9:00 uur
Wakker worden met Hub, zaterdag 8.00 uur tot
10.00 uur

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 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 over het laatste
kerknieuws.
Terug in de tijd, muziek uit de jaren 50 - 60.
Heerlijke nostalgische muziek!

De knop op los, vrijdag 18.00 uur tot 20.00 uur.
Programma voor en door de jeugd.
Radioprogramma in samenwerking met
scholengemeenschap Groenewald.
Midnight Music
ma, di, wo, do & zo van 23:00 t/m 01:00
Mosterdpot

Midnight Music is ons nachtprogramma met
rustige en romantische muziek.
De mosterdpot staat garant voor pittige muziek
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maandag 22:00 uur tot 23.00 uur, herhaling
dinsdag 4:00 uur en donderdag 22.00 uur
Music Time Machine
vrijdag 13:00 uur tot 14.00 uur, herhaling
zaterdag 12:00 uur

Popkrakers / LOS in de blues
maandag 20:00 uur tot 22.00 uur, herhaling
dinsdag 2:00 uur, vrijdag 21:00 uur en zaterdag
4:00 uur
Robin is LOS
Donderdag 21.00 uur tot 22.00 uur.
Rockexplosion
woensdag 21:00 uur tot 23.00 uur, herhaling
donderdag 5:00 uur en donderdag 17:00 uur

Zaterdag Saturday Night, Party Night zaterdag
van 21:00 t/m 23:00 uur.

Spot op de sport (maandageditie)
maandag 19:00 uur tot 20.00 uur, herhaling
dinsdag 1:00 uur, dinsdag 8:00 uur, dinsdag
14:00 uur, vrijdag 18:00 uur en zaterdag 1:00 uur

Schlagerparrade zaterdag 13.00 uur tot 14.00
uur / Volksmuzikantenparade 14.00 uur tot 16.00
uur. Herhaling zondag 13:00 uur en dinsdag
8:00 uur,
Memories donderdag 20.00 uur tot 21.00 uur.
De Hoeskamer zondag van 10.00 uur tot 11.00
uur, herhaling woensdag 11.00 uur en zaterdag
16.00 uur

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 voor- als
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.
3 uurtjes non-stop volksmuziek

Muziek uit vervlogen tijden, aan de hand van
herinneringen.
Een gezellig muzikaal programma voor senioren.
Een maal per maand worden de opnames
gemaakt in een verzorgingstehuis in onze
gemeente, w aaraan de senioren zelf hun
medewerking verlenen.

Zaterdag Weekend vitamines 17.00 tot 19.00 uur
Jongerenprogramma gebaseerd op
schoolgaande jeugd van Groenewald. Muziek en
actualiteiten gericht op de jongeren.
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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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Verantwoording convenant met de gemeente
RADIO AANBOD LOS

TOEKOMSTPLANNEN
2015-2018

GEREALISEERD IN 2016

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.
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.

In 2015 is het format van Focus radio
aangepast en dat is een succes
gebleken. Steeds meer maken
verenigingen, instellingen, lokale
overheid gebruik van de mogelijkheid
om middels de uitzendingen van Focus
radio te communiceren. Wij bieden
daarvoor een podium. Daarmee is ook
gestart met het interactief zijn van deze
uitzending.
Zie boven.

Meer live opnames buiten de studio.
Zgn. opnames op locatie, in buurt, kern,
vereniging, MFC, Maaslandcentrum,
buurthuizen etc.

Zoals reeds vermeld is de apparatuur
gekocht en zijn enkele pilots gemaakt.
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Zie tv
Enkele presentatoren hebben dat in
2016 voortgezet..
Los actueel TV is in 2015 gestart.
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.
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TELEVISIE AANBOD
LOS

TOEKOMSTPLANNEN
2015-2018
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.

WEBSITE AANBOD LOS

TOEKOMSTPLANNEN
2015-2018
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
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GEREALISEERD IN 2016
Dit hebben we ook in 2016 reeds een
zestal keren toegepast. Zulks op het
gebied cultuur, sport, muziek 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.

Reeds 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.
In 2016 hebben er een paar geslaagde
uitzendingen plaatsgevonden.

GEREALISEERD IN 2016
In 2016 is gestart met het ontwikkelen
van een nieuwe website. Verwacht
wordt dat deze in de eerste helft van
2017 zal zijn gerealiseerd.
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