ANBI
Stichting Lokale Omroep Berg en Dal
RSIN: 855697556
Contactgegevens
Correspondentieadres: Händelstraat 17, 6566 GB Millingen aan de Rijn
Telefoon: 024-3976299 en/of 0481-434343
Email: info@omroepbergendal.nl
Doestelling
De hoofddoelstelling van Stichting Lokale Omroep Berg en Dal (de omroepstichting):
1. het verzorgen van media-aanbod bestemd voor het gebied dat vanaf een januari tweeduizend
zestien behoort tot de gemeente Berg en Dal, hierna te noemen de gemeente;
2. het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod
dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeenten waarop de
instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke
taak te vervullen.
Beleidsplan
De omroepstichting tracht de doelstellingen te verwezenlijken, door:
• met een groot aantal vrijwillige medewerkers radio- en televisieprogramma’s te verzorgen. Dit gebeurt
b.v. door vanuit de studio rechtstreeks programma’s uit te zenden dan wel vooraf reportages te maken
en deze op een later tijdstip uit te zenden. Ook worden uitzendingen van derden. b.v. kerkdiensten,
overgenomen.
• aan de hand van persberichten en toegestuurde informatie van particulieren, verenigingen, instellingen
en gemeente aanwezig te zijn bij belangrijke gebeurtenissen voor het maken van reportages.
• het verkrijgen van financiële middelen uit diverse bronnen, o.a. subsidie en reclame
• journalistieke onafhankelijkheid te betrachten en het principe van hoor en wederhoor toe te passen.
Daartoe heeft de omroepstichting ook een redactiestatuut opgesteld dat getoetst is door het
Commissariaat voor de Media.
Inkomsten
De omroepstichting is afhankelijk van subsidies, reclame-inkomsten en donaties.
De omroepstichting ontvangt jaarlijks een subsidie van Gemeente Berg en Dal. Daarnaast verwerft de
omroepstichting inkomsten uit reclame. Dit gebeurt zowel via de radio-en televisie-uitzendingen als via
de uitzendingen van de kabelkrant. Tot slot heeft de omroepstichting nog in zeer beperkte mate
inkomsten uit andere activiteiten zoals bijvoorbeeld de verhuur van een zendmast.
Beheer geldmiddelen
De geldmiddelen van de stichting worden beheerd door de penningmeester. Jaarlijks zal van het
gevoerde financiële beleid een verslag worden gemaakt dat gepubliceerd zal worden op o.a. de website
van de omroepstichting . Voorts wordt over het financiële beleid jaarlijks verantwoording afgelegd in een
verplichte rapportage aan het Commissariaat voor de Media en aan de gemeente als subsidieverstrekker.
Besteding
De geldmiddelen zullen uitsluitend besteed worden aan de aanschaf en het onderhoud van apparatuur
en het verzorgen van radio-, televisie- en kabelkrantprogramma’s.

Programmaraad
Het bestuur van de omroepstichting wordt bij haar dagelijkse werkzaamheden bijgestaan en geadviseerd
worden door de programmaraad. Deze programmaraad bestaat uit de volgende functies:
- Hoofdredacteur
- Hoofd techniek
- Hoofd radio
- Hoofd televisie
- Hoofd kabelkrant
- Hoofd sociale media
- Hoofd acquisitie
Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de omroepstichting bestaat uit de volgende personen:
- J.P. (Jan) Verbeet – voorzitter;
- C.J.M. (Carla) Driessen-Seeling – secretaris;
- G.L.M. (Geert) Celissen – penningmeester;
- J.J.G.M. (Jan) Hendriks – bestuurder.
Beloningsbeleid
De omroepstichting is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen personeel in loondienst.
Bestuursleden en andere omroepmedewerkers kunnen vergoeding ontvangen van gemaakte onkosten
onder de volgende voorwaarden:
- de onkosten hebben rechtstreeks betrekking op omroepactiviteiten;
- de onkosten worden gedeclareerd tegen overlegging van bewijstukken zoals facturen, nota’s of
kassabonnen;
- reiskosten worden slechts vergoed voor incidentele reizen naar locaties buiten de gemeente Berg
en Dal.
Nadere regels zullen zijn door het bestuur worden vastgelegd in een procedure of reglement.
Verslag activiteiten
De omroepstichting is een publieke lokale omroep met een zendmachtiging van het Commissariaat voor
de Media. Door de omroepstichting worden radio- en televisieprogramma’s uitgezonden. Het
Commissariaat voor de Media stelt ten aanzien van de inhoud van de programma’s bepaalde eisen. Er
moet b.v. voldaan worden aan de eis om een van de totale uitzendtijd voldoende tijd te besteden aan aan
Informatie, Cultuur en Educatie (de z.g.n. ICE-norm).
De omroepstichting is een organisatie die met vrijwilligers werkt en zich voornamelijk richt op de
inwoners van de gemeente Berg en Dal. Er worden geen vergoedingen gevraagd voor het maken van
reportages en interviews van particulieren, verenigingen en stichtingen binnen de gemeente.
De omroepstichting beschikt over 2 studio’s:
- vestiging Groesbeek: Kloosterstraat 11;
- vestiging Millingen aan de Rijn: St. Willibrordstraat 12.
Radio
De omroepstichting zendt 24 uur per dag, 7 dagen in de week radioprogramma’s uit. Dit gebeurt via de
ether, maar ook via het kabelnet binnen de gemeente Berg en Dal en via internet (streaming). De
programma’s bevatten muziek, maar daarnaast ook informatie, cultuur en educatie. Een voorbeeld
hiervan is de wekelijkse rechtstreekse uitzending van een kerkdienst.

Televisie en kabelkrant
Het programma Omroep Berg en Dal TV is te zien op elke maandag- en zaterdagavond om 19 uur en nog
eens om 22 uur. Daarnaast is het programma ook te zien op woensdag om 9 uur en om 22 uur. Buiten
deze tijden is op het televisiekanaal van de omroepstichting de kabelkrant te zien: het laatste nieuws met
het radiogeluid op de achtergrond.
Website
De omroepstichting heeft een eigen website: www.omroepbergendal.nl. Hierop is informatie te vinden
over de programmering, adverteren, frequenties, het programmabeleid bepalend orgaan. Daarnaast is er
de mogelijkheid om middels de rubriek ‘Uitzending gemist’ televisieprogramma’s opnieuw te bekijken en
radioprogramma’s opnieuw te beluisteren.

