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ErkennIngsaanvraag Ongehoord Nederland 

Uw kenmerk 
	

Ons kenmerk 	 Contactpersoon 	Doorkiesnummer 

art 10.2e 

Geachte heer Slob, 

Op 28 januari jl. heeft het Commissariaat voor de Media een aanvraag van omroepvereniging 
Ongehoord Nederland ontvangen voor verlening van een voorlopige erkenning voor de 
verzorging van media-aanbod voor de landelijke publieke mediadienst als bedoeld in artikel 
2.23 tweede lid van de Mediawet 2008 voor de periode 2022-2026. 

Voornoemde erkenningsaanvraag wordt hierbij aan u doorgezonden. 

Hoogachtend, 
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, 

art 10.2e 

art 102e 

voorzitter 
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Beleidsplan omroep Ongehoord Nederland 
Beleidsplan omroep Ongehoord Nederland ten behoeve van de aanvraag 
voor voorlopige erkenning als omroeporganisatie in het publieke bestel 
voor de concessieperiode 2022-2026. 
Amsterdam, 28 januari 2021 



ONGEHOORD NEDERLAND 
DE STEM VAN ONGEHOORD NEDERLAND 



SAMENVATTING 
Wie zijn de mensen die omroep ON! kan bereiken? 
Nederlanders van zeer diverse demografie, afkomst en sociale omgeving die het gevoel hebben dat hun wensen en gedach-
ten over onderwerpen als immigratie, klimaat, Europese Unie, directe democratie, regeringsbeleid en behoud van Neder-
landse cultuur als 'populistisch' en 'niet serieus' warden weggezet. 

Wat maakt omroep ON! onderscheidend? 
ON! geeft een stem aan diegenen die zich door de publieke omroep chronisch buitengesloten voelen in een tijd waarin alles 
razendsnel verandert en het wereldbeeld veelal wordt gezien vanuit het perspectief van globalisme, wereldburgerschap, de 
Europese Unie, de Verenigde Naties en andere intemationale organisaties. 

Hoe bereikt omroep ON! deze ongehoorden? 
Door het bespreekbaar maken van het hele palet van politiek gevoelige onderwerpen in laagdrempelige programma's, met 
een presentatie die nimmer vooringenomen is tegen hun ideeen en overtuiging. 

Wat is de toegevoegde waarde van omroep ON! voor het publieke bestel? 
ON! brengt een grote groep mensen terug naar de publieke omroep die al tijden zijn afgehaakt. ON! loopt nooit aan de leiband 
van vooriichters, opereert altijd 'unembedded', neemt de kijker ongeacht politieke kleur of denkbeelden to alien tijde serieus 
en belicht het nieuws van meerdere zijden in programma's die nu niet bestaan. 

Hoeveel ongehoorden kan omroep ON! bereiken? 
Uit een representatieve steekproef van Maurice de Hond blijkt dat 74% van de Nederlanders die zich herkennen in de 
uitgangspunten van omroep ON! hun opvattingen in onvoidoende mate bij de bestaande Nederlandse publieke omroepen 
over het voetlicht gebracht ziet. Deze 74% representeert 2,6 miijoen Nederlanders! 

Hoeveel ongehoorden vinden dat omroep ON! een plek verdient in het bestel? 
Uit dezelfde representatieve steekproef blijkt dat 64% van de Nederlanders die zich herkennen in onze uitgangspunten vindt 
dat omroep ON! een omroepvergunning zou moeten worden gegeven. Deze 64% representeert 2,3 miijoen Nederlanders. 

Wat maakt het bestuur van omroepvereniging ON! anders dan die van andere omroepen? 
De honorering voor de bestuurders bedraagt nooit meer dan de helft van de Balkenendenorm. De hoogst denkbare beloning 
is voidoen aan de verwachtingen van de leden. 
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art 
10.2 

art 	•eiriette Meyer 
Secretaris-penningmeester 

Peter Vlemmix 
Bestuurslid Media 

Karskens 
oorzitter 

CHECK-CHECK-DUBBELCHECK 
Omroep ON! voldoet aan alle vereisten voor toetreding tot het publieke bestel. Een aantal zaken om dit te bewijzen is bij-
gesloten bij dit beleidsplan, alle overige documenten en registers zijn te vinden op de website Ongehoordnederland.nl. 

Formele eisen aanvraag: 
Statuten omroep/oprichtingsakte 	 Bijlage B 
Meer dan 50.000 leden met accountantsverklaring 	 Bijlage B 
Ondertekende intentieverklaring 	 Bijlage B 
Jaarrekening met accountantsverklaring 	 Bijlage B 
Onderzoeksrapport View/Ture bv-Peil.n1 	 Bijlage A 

Omroep ON! voldoet aan de regels voor goed bestuur: zie website Ongehoordnederland.n1 
Nevenfuncties register 
Geschenkenregister 
Register belangen en beleggingen 
Good governance 
Wet normering topinkomens (WNT) 
Redactiestatuut 
Ledenraad samenstelling 
Ledenraadstatullt 
Huishoudelijk reglement RvT 

Andere vereisten: 
Goed bestuur 
Niet dienstbaar aan winsten derden 
Redactioneel onafhankelijk 
Naleving regelgeving (sluik)reclame/sponsoring 
Bescherming minderjarigen 
Beschikbaarstelling volledig media-aanbod 
Naleving regelgeving verenigings- en nevenactiviteiten 
Rechtmatige hesteding publieke middelen 
Hoge journalistieke en professionele kwaliteitsstandaarden 
Onafhankelijk van commerciele en overheidsinvloeden 
Brede weerklank nastreven, ook buiten eigen achterban 
Vertegenwoordiging nieuwe stroming 
Programmatische toegevoegde waarde 
Loyaal aan doelstellingen van de publieke omroep 
Bereidheid tot afspraken en samenwerking met NPO en andere omroeporganisaties 

art 10.20 
Dit beleidsplan is ten behoeve van de aanvraag voor voorlopige erkenning tot omroeporganisatie in het publieke bestel voor 

art 10.2e 
art 

de concessieierrode 2022-2026 en wordt in. ediend door het bestuur van omroe s On ehoord Nederland. 
art 10.2e 	 art 10.2e 
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DE STEM VAN ONGEHOORD NEDERLAND 



polio' dos as ie 

Voorwoord 
1. De missie van omroep ON! 

it 	2. Ambities en doelstel1ingen 
3. Doelgroepen 
4. Ledenonderzoek Maurice de Hond 

22 	5. Publieke taak & maatschappelijke verantwoordelijkheid 
9/1 	6. Het jaar 2020 
9a 	7. Samenwerking binnen het publieke bestel 
,111 
tl 	 8. Programma-aanbod 
34 	9. Formats 
38 	10. Democratisch functioneren 
42 	11. Financien en risicomanagement 
44 	12. Bestuur omroep Ongehoord Nederland 
46 	13. Mediawoordvoerders Tweede Kamer over omroep ON! 
48 	Bijlage A Onderzoeksrapport View/Ture - Peil.n1 

Verwijzing Bijlage B: 
Statuten/oprichtingsakte 
Ondertekende intentieverklaring 
Accountantsverklaring ledentelling 
Jaarrekening met accountantsverklaring 
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• Wie zijn de mensen die ON! wil bereiken? 
• Waarom lukt het ON! om die mensen wel te bereiken? 
• Wat is de vernieuwende bijdrage van ON!? 
• Wat is het onderscheidend karakter van ON!? 	

art 10 2e 

art 10.2e 
Veel leesplezier, 

Arnold Karskens 
Voorzitter omroepverem 	ge oor 	e•er an 

art 10.2e 

VOORWOORD 

DE NPO DOET HET GOED, MAAR VERGEET EEN BELANGRIJK DELL VAN NEDERLAND 

Omroep Ongehoord Nederland vindt zijn basis op een terras van restaurant De Pont in Amsterdam-Noord op 29 augustus 
2019 als twee bezorgde burgers na hun kritiek op de eenzijdige en daarrnee in hun ogen onvolledige nieuwsvoorziening 
door de Nederlandse publieke omroep een korte pauze laten vallen. En vervolgens stellen: de berichtgeving kan zoveel 
beter. Niks extreems. Gewoon de mening die je wel op straat, in winkels, kroegen en huiskamers hoort, maar niet vanuit een 
Hilversumse studio. Over zaken als de toenemende politieke macht van de Europese Unie op het soevereine Nederland, 
de gevolgen van de massa-immigratie op het huren en kopen van woningen, de doorgeslagen klimaatgekte waarbij een 
medicijn als biomassacentrales volgens vaak ongehoorde wetenschappers erger is dan de CO2-kwaal, het belasteren van 
eeuwenoude tradities zoals het zwart schminken van personen, wat niks met racisme te maken heeft. Kortom, de kernzaken 
in Nederland die er kilt toe doen! 

Waar is het opkomen voor je eigen land, het patriottische geluid? 
De een: "Zullen we zelf dan maar een eigen omroep beginnen?" 
De tweede: "Goed plan!" 
De rest is geschiedenis. 

Inmiddels heeft omroep Ongehoord Nederland in 2019 en opnieuw in 2020 ruim 50,0001eden binnengehaald. De ach-
terban van omroep ON! - zo blijkt uit reacties uit eigen en extern onderzoek, meningen op straat, brieven, reacties op de 
website en volgers op sociale media - bestaat uit een waaier van burgers: rniddenstanders, studenten, bejaarden, academici, 
wetklozen, productiemedewerkers; mensen die het gevoel hebben dat er onvoldoende naar hun problemen, angsten en 
ideeen wordt geluisterd door de bestaande Hilversumse omroepen. Ze willen serieus worden genomen en voelen geen 
connectie met de vele nieuws- en praatprogramma's die hen wegzetten als extremisten, racisten, xenofoben, dommeriken, 
tokkies, gekkies of complotdenkers. De slogan van omroep ON! luidt dan ook welbewust: Je mag het zeggen' 

Het publieke bestel doet het op veel terreinen goed maar vergeet een belangrijk deel van Nederland. Voor al die ongehoor-
den vorrnt ON! een unieke stem, die het bestuur van de omroep met dit beleidsplan als ondersteuning bij zijn aanvraag voor 
een voorlopige zendmachtiging in de concessieperiode 2022-2026 graag wil verduidelijken met een antwoord op de meest 
dwingende vragen: 
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-12  NIEUWE OMROEP 'ONOEHOORD NEDERLAND' 

ARNOLD KARSKENS EEN VAN DE INITIATIEFNEMERS 
11111111 

1. DE MISSIE VAN OMROEP ON! 
BURGERS DIE OPKOMEN YOUR NEDERLAND EN DE NEDERLANDSE TRADITIES ONTBEREN EEN STEM IN HILVERSUM 

In de huidige tijd, waarin alles razendsnel verandert en veel wordt bekeken vanuit het perspectief van de Europese Unie, 
de Verenigde Naties en andere internationale organisaties, ligt de focus in het publieke bestel op globalisme en +Nereid-
burgerschap. De binnenlandse gevolgen voor veel doorsnee bewoners worden verwaarloosd. Vanuit een politiek-correct 
narratief worden de wensen en gedachten van de ongehoorden als 'populistisch' door een beperkte selectie van tafelgasten 
in programma's afgeserveerd. Grote groepen voelen zich daarom media-buitengesloten en deplorabel behandeld door de 
publieke omroepen. Ze kijken en luisteren niet !anger 

Omroep ON! staat voor patriottisme, pluriforme meningen en trots op Nederlandse waarden, geschiedenis en toekomst. 
Deze liefde voor het traditionele Nederland is atom aanwezig op het platteland en in 'de provincie', maar leeft ook bij veel in-
woners van verstedelijkte gebieden. Omroep ON! bereikt de mensen die nu buitenspel staan en vertegenwoordigt daarmee 
een nieuwe stroming binnen het publieke bestel. 

Het doel van omroep ON! is om mensen die zich bij de publieke omroep niet gehoord voelen zichtbaar te maken, een stem 
te geven en hun mening respectvol naar de huiskamer te brengen. Heterodoxe opinies worden daarbij niet geschuwd; de 
omroep draagt niet voor niks in zijn naam het woord 'ongehoord'. 
Omroep ON! vergroot - aantoonbaar met cijfers - de diversiteit in aanbod en kleurt het patet aan meningen bij, waardoor 
ON!-Ieden en kijkers van programma's van ON! zich meer met de publieke omroep verbonden voelen. De omroep richt zich 
daarbij op alle leeftijdscategorieen, want iedere leeftijdsgroep heeft een opinie over hoe het verder moet met Nederland 
en de wereld. Het gaat Ongehoord Nederland er daarbij niet om zijn 'gelijk te halen', maar om alle kijkers en luisteraars te 
stimuleren zetf na te denken. 
Omroep ON! loopt niet achter de waan van de dag aan, maar brengt de representatie van het maatschappelijke debat in 
Nederland meer in batans met de door velen gevoelde realiteit en urgentie, en levert zo een constructieve bijdrage aan 
de verdere ontwikkeling van de verscheidenheid en inclusiviteit van de publieke omroep. Via de leden en hun aansluiting 
met conservatieve partijen en traditionele maatschappelijke organisaties is omroep ON! diepgeworteld in de Nederlandse 
samenleving. 
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AMBITIES EN DOELSTELUNGE 
OMROEP ON! HEM EEN VERNIEUWENDE BIJDRAGE DOOR DE KEUZE VAN GENRES EN INHOUD EN 
DE KEUZE VAN DOELGROEPEN 

De jou rnaals, actualiteitenrubrieken en talkshows bij de publieke omroep worden door veel Nederlanders als vooringe-
nomen, links en/of onvolledig gezien. Dissidenten worden door de presentatie onevenredig vaak in de rede gevallen, de 
redacteur bedenkt sturende vragen, de regie bepaalt met sceptisch kijkende tafelgenoten de teneur bij de onderwerpen. 
Nieuwsonderwerpen zijn vooral afkomstig van enkele grote persbureaus zoals Reuters en AP, die hun nieuws verspreiden 
over enkele krantenconcerns die op hun beurt sterk leidend zijn bij de keuzes van omroepredacties. De wereld wordt door 
een smalle kijkbuis gezien. 

Omroep ON! geeft het hart van het Nederlandse publieke bestel een dotterbeurt zodat dit vitale orgaan van onze democratie 
van meer zuurstof worth voorzien en nog tang meegaat. Anders gezegd: het publieke bestel maakt sterke programma's voor 
een flink deel van Nederland, maar mist de aansluiting bij velen. ON! kent deze mensen en weet ze te bereiken en te betrek-
ken. Een win-winsituatie. 

Oinroep ON! onderscheidt zich nacirukkelijk 

De nadruk van de programma's van omroep ON! ligt bij actualiteiten, achtergrondinformatie en duiding. Daarbij opereert de 
omroep uitdrukkelijk antlers clan collega-omroepen. 

• Journalisten van ON! laten zich niet bij het handje nemen door persvoorlichters, zoals in oorlogsgebieden, 
maar werken 'unembedded', zoals ook nadrukkelijk in de statute!' staat vermeld. 

• Gebruikte bronnen van ON! staan los van organisaties die een directe link hebben met overheidsorganisaties, 
zoals bij denktanks en adviesorganen het geval kan zijn. 

• Snoepreisjes worden door ON! niet aangenomen; er is geen sprake van rein- en verblijfkosten betaatd door 
commerciele of non.commerciele organisaties in binnen- of buitenland. 

In de oprichtingsakte van omroep ON! staan aandachtspunten voor de belangrijke maatschappelijke onderwerpen die in de 
programma's nadrukkelijk aan bod komen. Ook met deze kernpunten onderscheidt omroep ON! zich onmiskenbaar van het 
bestaande aanbod: 

• De toenemende politieke rnacht van de Europese Unie op de soevereiniteit van Nederland. 
• De gevolgen van massa immigratie op bet woningaanbod, op de veiligheid in straten en buurten, op vrouwen- en 

homorechten. 
• De haalbaarheid van de klimaatplannen voor de economic en leefbaarheid. 
• Het belang en het benadrukken van directe democratic. 
• Een onbevooroordeeld podium bieden aan vrije geesten en dwarsdenkers. 
• Het behoud van Nederlandse tradities en cultuur. 

Aan de boodschap van ON! is behoefte, zo blijkt direct bij de lancering van de omroep op 25 november 2019. Met een 
reclamebudget van slechts 50 euro, voor het drukken van folders, zijn binnen drieenhalve week 50.000 leden hinnen-
gehaald! Geen enkele bestaande omroep heeft - voor zover bekend - dat ooit geevenaard. Eind december 2019 telt de 
omroep 51.320 betalende leden. Het succes bij de ledenwerving is zo enorm en onverwachts dat er al 40.000 leden binnen 
zijn op het moment dat er automatische incasso als betaaloptie kan worden aangeboden. 
Door een last-minute beslissing van OCW-minister Arie Slob om de peildatum een jaar uit te stellen zijn in 2020 opnieuw 
minimaal 50.000 betalende leden nodig. In tijden van datende ledenaantallen bij de omroepen geen makkelijke opgave. 
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Maar ON! doet het, zonder ingekochte promo-teams, maar met honderden vrijwilligers die in twaalf provincies folders uitdelen 
en in brievenbussen stoppen. Het ON!-campagneteam trekt het hele land door en geeft spreekbeurten. Door de coronamaat-
regelen moet de campagne vroegtijdig worden stopgezet, maar het mag de pret niet drukken. De ON!-Iedenteller stopt op 
31 december 2020 bij 59.429 betalende leden, inclusief leden woonachtig in het buitenland en jonger dan zestien jaar. Een 
groei van ruim 8.100 leden ten opzichte van 2019, zonder met tientjes te wapperen en zonder eigen zendtijd. De stijging 
van 15% is een herbevestiging van de noodzaak van het nieuwe geluid, de unieke motivatie van onze supporters en bovenal 
de binding met de maatschappij. 

Omroep Ongehoord Nederland heeft per 31 december 2020 een geldig ledenbestand van 55.298. 

Omroep ON! maakt relevante, onderscheidende content voor een groot publiek en op alle niveaus belicht vanuit totaal 
andere gezichtspunten dan nu gebruikelijk bij de publieke omroepen. Deze lef kan leiden tot controversiele dilemma's en 
discussies, maar brengt het hoognodige debat over het inrichten van de samenleving naar Hilversum, de stad met de groot-
ste concentratie media en waar de uitwisseling van diverse meningen thuishoort. 
Omroep Ongehoord Nederland benadert thema's met open vizier en vanuit de oprechte wens tot gezamenlijk gedragen op-
lossingen te komen, in plaats van met een grote boog om problemen heen te lopen. De recht-voor-zijn-raap-aanpak spreekt 
veel mensen aan en zo kan de omroep de aansluiting terugwinnen van de burgers die zich niet !anger gerepresenteerd 
voelen door de publieke omroep en definitief lijken afgehaakt. Het centrale motto van de publieke omroep in haar concessie-
beleidsplan voor 2016.2020 luidt: 'Het publiek voorop' ON! zet het publiek niet alleen voorop, het krijgt ook de microfoon 
- waarmee ON! de dichtgeslibde bloedvaten van het publieke bestel weer opent. 

WEG MET DE BLINDS REKKEN OH OE PUBLIEKE OMROEP 

Mensen die sympathiseren met politieke partijen ter rechterzijde en ter linkerzijde van het politiek spectrum, maar ook 
degenen die uit algemene onvrede niet meer stemmen, verdienen een plek in programma's op radio en televisie om hun 
visie op de gang van zaken kenbaar te maken. Nu zijn ze structureel ondervertegenwoordigd. Omroep ONI wil de balans in 
de berichtgeving terugbrengen. Het nieuws uit Hilversum van alle kanten laten horen. 
Dat doet ON! zo: 

• Over klimaatverandering brengt omroep ON! een ander geluid dan de heersende eenzijdige activistische aanpak. ON! 
laat wetenschappers, journalisten en politici met goed onderbouwde afwijkende meningen aan het woord die zich afvra-
gen of de draconische klimaatmaatregelen en de torenhoge kosten wel in verhouding staan tot de verwachte impact van 
klimaatverandering. 

• Oer-Nederlandse folklore als het Sinterklaasfeest met Zwarte Piet, carnaval en gildefeesten staan onder druk. Omroep 
ON! wil positieve geluiden laten horen over diep gewortelde gewoonten in de Nederlandse samenleving die al eeuwen-
lang het sociale cement van een gezonde levendige gemeenschap vormen. 

• Door immigratie herkennen bewoners van urbane gebieden niet meer de stad waarin ze zijn opgegroeid. Mensen die 
hierover willen vertellen en oplossingen aandragen voor deze problemen krijgen bij ON! een stem. 

• De rol van de islam in de Nederlandse samenleving is de laatste decennia gegroeid en kan in buurten tot spanningen 
leiden, terwijl bij andere religies, zoals het christendom, jodendom, hindoeisme en boeddhisme, die wrijvingen nau-
welijks spelen. Omroep ON! laat wetenschappers, journalisten, geestelijken en politici, zowel moslims als niet-moslims, 
met een uitgesproken mening hierover aan het woord. 

• Actiegroepen als Black Lives Matter, Kick Out Zwarte Piet en Antifa hebben een welhaast onaantastbare status in de 
media. ON! brengt het evenwicht in de berichtgeving terug door ook hun keerzijde te benoemen. Daarbij meent omroep 
ON! dat blank zijn - of welke kleur dan ook - geen schande is. 

• Bij de publieke omroepen komt kritiek op de Nederlandse samenwerking met internationale organisaties als de Euro-
pese Unie en de Verenigde Naties weinig aan bod. De voordelen van een meer nationale aanpak, zoals bijvoorbeeld 
de BREXIT en een eventuele Nederlandse uittreding uit de EU, de NEXIT, verdienen aandacht. ON! wil eigenzinnige 
EU-landen, zoals Polen en Hongarije, belichten vanuit historisch perspectief om zo het gedrag en de gedachtevorming 
van de burgers in deze landen te verduidelijken. Omroep ON! ziet het als zijn taak de beeldvorming over 'groter-is-
beter-voor-iedereen' van een andere zijde te belichten. 
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• ON! wil de berichtgeving over Israel genuanceerder brengen. De Joodse staat wordt op de Nederlandse televisie en 
radio vaak neergezet als de agressor en omliggende Arabische landen als de slachtoffers. Dit kan meer afgewogen, waar-
bij ook aandacht is voor de goede aspecten van het Israelische bewind en de onfrisse kanten van de Palestijnse autoriteit. 

• In tijden van oorlog is het gezond als dwarsdenkers de bevolking wijzen op de gevolgen van de gekozen richting. De 
veronderstelling van de aanwezigheid van massavernietigingswapens in Irak leidde in 2003 tot een oorlog die 17 jaar 
later nog de bloedige gevolgen toont. Een omroep als ON! belicht kritisch overheidsingrijpen in tijden van oorlog, maar 
ook bij een pandemie zoals van het coronavirus. Niemand heeft de wijsheid in pacht. Weerwoord bevordert het denken 
aan een oplossing. 

De NPO geeft in haar concessiebeleidsplan voor 2016-2020 aan dat ze 'een herkenbare publieke 
omroep wil blijven, die door ruim 75% van de Nederlanders als onmisbaar wordt ervaren'. De toevoeging van 
Ongehoord Nederland aan de publieke Iandelijke omroepenverenigingen zal door het invullen van veel blinde 
vlekken dit percentage beduidend verhogen. 

® Ongehoord Nederland 

Steun net als Erik de Vlieger #0mroepON! Voor een ander geluid 
op de Nederlandse televisie: #0NopTV #Wordlid 
https://ongehoominederland.nliword-hier-lid-... Meer weergeven 

Je kunt Ongehoord Nederland niet 
tinders dan dapper noemen 
7 november Joumaliste Angela de Jong schrijft vijf keen per week 
)en column over wat haar opvalt op televisie. 



3. DOELGROEPEN 
De doelgroepen van Ongehoord Nederland zijn opvallend 
divers. Ze zijn grofweg in drie categorieen in te delen met 
als bindende factor dat zij zich alien onvoldoende of geheel 
niet gehoord en vertegenwoordigd voelen binnen de 
huidige omroepen van de NPO, inclusief PowNed en WNL. 
In hoofdstuk 4 zullen we onze doelgroepen nader onder de 
loep nemen, middels een onderzoek van Maurice de Hond. 
De drie categorieen zijn: 

DE TELEURGESTELDE NIENSGIERIGEN 

De publieke omroep biedt hoge kwaliteit als het gaat om 
kinderprogramma's, cultuur en amusement. Echter, als het 
gaat om achtergrond, actualiteit en politieke programmering, 
neigt er een monocultuur. Omroep ON! bedrijft compromisloos 
journalistiek werk en brengt veel andere kanten van medailles 
terug in beeld, zodat de afgedwaalde kijker binnen het bestel 
terugkeert en niet verder online verdwaalt. 

DE TRADITIONELEN 

Zwarte Piet-fans. Mensen die Kerst en Pasen traditioneel vieren. 
Vuurwerk- en paasvuurliefhebbers. Aanhangers van de tra-
ditionele Nederlandse cultuur, zeden en gewoonten. De tegen-
standers van de te hard gepushte multicultuur. Al deze mensen, 
miljoenen, zijn vervreemd geraakt van de publieke omroepen, 
waar het typisch Nederlandse een minimale rol speelt. Omroep 
ON! gaat deze ongehoorde doelgroepen een stem geven. 

DE ONBEREIKBAREN 

Wie kent ze niet? De in zichzelf gekeerde zwijgende man en 
vrouw, de maatschappelijk en politiek massaal afgehaakte 
burger. Verbazingwekkend veel jongeren, die niet eens meer 
beginnen met tv-kijken en direct naar Internet switchen. Om 
allerlei redenen teleurgesteld in de politiek, de medemens, 
de journalistiek, in de hele wereld. Boos, en vooral onverschillig. 
Omroep ON! gaat een groot deel van deze mensen terug 
binnen het publieke bestel krijgen door de eerlijke taal, de 
nette presentatie en de journalistiek solide programma's. 



"OMROEP ON! GAAT V.EZE ONGEHOOR 
DOELGROEPEF1EN STEM GEVE 
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4. LEDENONDERZOEK MAURICE DE HOND 
2,3 MIUOEN NEDERLANDERS VINDEN DAT OMROEP ON! EEN OMROEPVERGUNNING MOET WORDEN GEGEVEN 

In het kader van de aanvraag tot een omroeperkenning van omroep ON! is aan Maurice de Hond gevra'agd onderzoek te 
doen naar de grootte van de groep Nederlanders die behoefte hebben aan een omroep met de doelstelling van omroep ON! 
en in hoeverre aan hun mediabehoeftes nu al via de bestaande zendgemachtigden wordt voldaan. Dit zijn, naast het leden-
tal, twee belangrijke criteria voor het beoordelen van een aanvraag voor een omroeperkenning. 

Om dit vast te stellen zijn twee onderzoeken uitgevoerd: 

• Ten eerste een representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking via het online panel Peil.nl, waaraan ruim 
5.000 respondenten hebben meegewerkt. 

• Ten tweede een onderzoek onder 55.000 leden van omroepvereniging Ongehoord Nederland, waarbij alle leden de 
gelegenheid kregen een vragenlijst in te vullen. Hieraan hebben 18.707 personen, oftewel bijna 35% van de leden, 
meegewerkt. 

De enquetes brengen de stroming in Nederland die omroep ON! vertegenwoordigt duidelijk in beeld. Van alle Nederlanders 
is 32% het minimaal met twee van de volgende vier stellingen eens: 

• 'Er heeft de afgelopen 20 a 30 jaar een veel te grote instroom plaatsgevonden van immigranten in Nederland uit 
niet-Westerse landen' 64% van de Nederlanders is het hiermee eens. 

• 'Nederland besteedt te veel geld en aandacht om te proberen verandering van het klimaat tegen te gaan of te vertragen.' 
39% van de Nederlanders is het hiermee eens. 

• 'Ms ik alles overzie bij de overdracht van geld en soevereiniteit, dan levert de Europese Unie ons op dit moment meer 
negatieve dan positieve effecten op' 42% van de Nederlanders is het hiermee eens. 

• 'Het zou beter zijn als Nederland uit de Europese Unie stapt.' 28% van de Nederlanders is het hiermee eens. 

Aan deze groep van 32% zijn vervolgens de volgende drie stellingen voorgelegd: 

• 'Door veranderingen in de samenleving van de laatste 20 jaar warden de Nederlandse cultuur en tradities als Zwarte Piet 
en Kerstmis ondergraven' 97% is het hiermee eens. 

• 'Door de veranderingen in de bevolkingssamenstelling en de invloed van de Europese Unie van de laatste 20 jaar wordt 
de Nederlandse democratie ondergraven' 92% is het hiermee eens. 

• 'Nederland is het traditionele Nederland niet meer' 93% is het hiermee eens. 

90% van deze groep is het zelfs eens met alle drie de stellingen.Gektrapoleerd naar de hele Nederlandse bevolking 
zijn dit 3,6 miljoen Nederlanders van 18 jaar of ouder. Deze groep van 3,6 miljoen Nederlanders beschouwt ON! als 
zijn 'doelgroep'. 

Van de huidige leden van Omroep ON! die deze drie vragen hebben beantwoord, is 88% het met deze stellingen eens. 



Uit de resultaten van de twee onderzoeken vallen de volgende conclusies te trekken: 

De conclusies uit het onderzoek laten niets aan duidelijkheid te wensen over: de huidige publieke omroep bereikt een sub-
stantieel deel van de bevolking niet. Een niet onaanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking dat nu niet of nauwelijks naar 
de programma's van de publieke omroep kijkt, ziet juist omroep ON! door zijn uitgesproken 'ongehoorde' maatschappelijke 
kernpunten als van grote toevoegde waarde voor het publieke bestel. 

Het gehele onderzoeksrapport is als bijlage bij dit beleidsplan gevoegd. 

art 10.2e 

"Een eerlijk, rechtvaardig verslag. 
Openheid voor kritiek. 
Nederlandse normen 
en waarden." 

11111111111111111111.1 
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E 
T DE PO 

LEET 
"ON! doet objectief versiag en Iaat een ander geluid horen en zien dan 
de NPO- of RTL-zenders. Ze hebben goeie reportages, interviews en 
innovatieve programma's." • art 10.2e 

art 10.2e 

art 10.2e 

"Eerlijk en objectief nieuws voor oud en jong. Met een dosis Nederlandse 
nuchterheid en humor. Dat het ons sterkt om trots to mogen zijn op 
onze Nederlandse cultuur." art 10.2e 

art 10.2e 

"Belangrijk vind ik: Thuis voelen in eigen land, tradities behouden 
en deze doorgeven aan mijn kinderen. ON! werkt hieraan, dit maakte mij lid!" - 

art 10.2e 

"Ik verwacht van ON! dat ze doorgaan met de kritische vragen naar rechtse 
politici op een goede manier en dat ON! ervoor kan zorgen dat mensen 

niet meer zo 1.2-3 de NOS napraten." - art 10.2e 

art 10.2e 

"Goed gedegen stuk journalistiek, documentaires en entertainment. 
Ook humor vind ik belangrijk. Bovenal de waarheid. 
lk ben helemaal klaar met MSM." - art 10.2e 
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5. PUBLIEKE TAAK & MAATSCHAPPELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID 
GNI-1E0EN BETREKKEN BIJ DE PUBLIEKE OMROEP BETEKENT GROEI 

Omroep Ongehoord Nederland heeft een groot verlangen om namens zijn leden onderdeel uit te maken van de publieke 
omroep. Het publieke bestel is bij uitstek de plaats waar Ongehoord Nederland zijn missie kan realiseren. 
De marges van het vrije World Wide Web versmallen door de toenemende censuur van socialemediakanalen als Facebook, 
Twitter, Linkedln en YouTube. Via het Nederlandse publieke bestel kan omroep ON! het geluid van zijn achterban de plek 
geven die het verdient in het rnaatschappelijk debat. Hierbij staan betrouwbare berichtgeving en ruimte voor verschillende 
opvattingen centraal. Ongehoord Nederland vergroot zo de exposure van de wettelijk vereiste pluraliteit aan visies, opvattin• 
gen en meningen en tilt daarmee het aanbod van de NPO-programma's naar een nog hoger niveau. 

Omroep ON! committeert zich aan de wettelijke eisen, waaronder: 

• De redactie van omroep ON! maakt haar afwegingen onafhankelijk van de invloed van politieke partijen, maatschappe-
lijke bewegingen of regering. 

• Het redactiestatuut verzekert de scheiding tussen zakelijke en journalistieke belangen. 
• Omroep ON! leeft de regelgeving na over (sluik)reclame, sponsoring en verenigings- en nevenactiviteiten. 
• Omroep ON! beschermt in haar programma's minderjarigen door ouders of opvoeders via Kijkwijzer te informeren tot 

welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen. 

Omroep Ongehoord Nederland neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door de burgers van Nederland die yin-
den dat zij niet gehoord worden een stem en gezicht te geven. Deze groep mensen voelt zich veelal negatief gebrandmerkt 
door de mainstream media, waaronder ook de publieke omroep. Ongehoord Nederland wil helpen het onterechte stigma te 
verwijderen door ook deze mensen een volwaardige plek in het publieke bestel te bieden en bestrijdt zo proactief onnodige 
polarisatie in de samenleving. 

Omroep Ongehoord Nederland hecht aan een sterke zelfkritische publieke omroep die diversiteit op een volwassen manier 
vormgeeft. Omroep ON! schuwt eerlijke open discussies met andersdenkenden niet, maar altijd met de insteek om in geza-
menlijkheid bij te dragen aan een mooier Nederland. Voor een ordentelijke samenleving is het van belang dat alle bevol• 
kingsgroepen met elkaar in gesprek blijven en geen enkele groep op voorhand aan de kant wordt geschoven. 

Marco van den Boomgaard 

ledereen kijkt door zijn eigen bril naar de wereld, naar 
Nederland. 
Juist daarom is het belangrijk door andermans brillen te 
kijken! Wordt lid van ON! 	 en kijk eens door 
deze bril naar 
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6. HET MAR 2020 
WE ZIJN MAST BEGONNEN... 

Dit beleidsplan is meer dan een toekomstvisie; het is ook al een jaarverslag. Door het onverwachte uitstel van de peildatum 
op 31 december 2019, door minister van OCWArie Slob op 10 december 2019 uitgesproken in de Tweede Kamer, heeft de 
vereniging noodgedwongen een overbruggingsjaar gemaakt. De omroep is niet achterover gaan leunen, maar is met de 
slogan 'Nederland kan niet wachten, dus wij zijn vast begonnen' gaan proefdraaien, experimenteren en ideeen gaan testen. 
In maart 2020 is de website www.ongehoordnederland.nl  gestart, waarbij de kijker op de startpagina visueel uit vijf 
video-onderwerpen kan kiezen. Als informatiebron en discussieplatform zijn de rubrieken 'Mijn blog' en 'Mijn brief' in het 
leven geroepen met onderwerpen die bij de achterban spelen, zoals COVID-19, het beleid van kabinet-Rutte 3, immigratie 
en de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Leden en geinteresseerden kunnen reageren op de Facebookpagina van ON! 
en er is een community ontstaan, waarbij volgens gegevens uit 2020 39,6% vrouw en 60,4 % man is. Ze horen bij een club 
gelijkgestemden en hebben het gevoel dater serieus naar hun mening wordt geluisterd. 

Het beschikbare budget van omroep ON! in 2020 is de som van het ledenaantal maal de minimale bijdrage van € 5,72. 
Beperkt dus! De producties zijn veelal in eigen huis gemaakt, maar ON! schakelt ook externe (buiten)producenten in en 
koopt licentiewerken aan tegen marktconforme tarieven, zoals gebruikelijk is bij de huidige omroepen in het publieke 
bestel. Enkele fulltime medewerkers ontvangen het minimumloon, velen werken tegen vrijwilligersvergoeding en de mees-
ten gratis. Ondanks de geringe geldmiddelen is de honorering voor zes personen, kantoorhuur, studio-opbouw, apparatuur, 
verzekeringen, montage, post-productie, IT en reis- en verblijfkosten ruim binnen de begroting gerealiseerd. 

Voorbeelden van gerealiseerde ON!-programma's in 2020 zijn terug to vinden op de website Ongehoordnederland.nl en op 
het YouTube-videokanaal van omroep ON!. Zoals: 



Ongehoord Nederland 

VIDEOS 	 ' 	I v. 

SDASCRASE 

Binnenhof Report 

De Zaag 

Met het hart op de tong 

Nexit denktank 

Het Panel 

Arnold op Zondag 

Verlialen van Nu 

Joost wil het weten 

Documentaires 

Actualiteiten uit de Tweede Kamer door de parlementaire redactie onder leiding van Ernst 
lissauer. 83 afleveringen. 

Het midweek•familieprogramma waarin het nieuws met een glimlach gekarteld doormidden 
wordt gezaagd. 18 afleveringen. 

Een prograrnma door jongeren over jongeren met actuele thema's voor jongeren onder 
leiding van Freek & Roman, met onderwerpen als: Hoe bestrijden we het wapenbezit 
onder jongeren? 3 afleveringen. 

Over de voordelen vow Nederland bij het verlaten van de Europese Unie, gepresenteerd 
door Reinette Klever. 3 afleveringen. 

Een open discussie onder leiding van Peter Vlemmix over tal van sociale en maatschappelijke 
issues met net dat ongehoorde geluid: van coronamaatregelen tot de vrijheicl van 
meningsuiting op het internet 22 afleveringen. 

Scherpe duiding over actuele politieke onderwerpen, door Arnold Karskens. 36 afleveringen.  

De boekenrubriek van ON! waarin met tekst en beeld het verhaal van een recente of 
klassieke uitgave op toegankelijke manier wordt gepresenteerd. Van George Orwells1984 
tot Albert Camus' De Pest. Omroep ON! is op cult moment de enige omroep met een 
boekenprogramrna. 4 afleveringen. 

Een onderzoeksprogramma door Joost Niernoller met onderwerpen die elders niet aan 
bod komen, zoals: De marxistische agenda achter Black Lives Matter, of Trump en de grote 
etnische verschuiving in de VS.12 afleveringen. 

Werk van de Nederlandse cineast Marijn Poels: The uncertainty has settled (over 
klimaatverandering), Paradogina (over het verketteren van afwijkende perspectieven) en 
Return to Eden (ove► de grenzen van klimaatbeheersing), die door andere omroepen is 
geweigerd maar internationaal furore maakt. 3 afleveringen. 

Cafe ON! 	 Coproducties met burgerjournalistiek platform Café Weltschmerz over de aanpak van het 
coronavirus. 3 afleveringen. 

Livestream ON! 
	

Een direct verslag van landelijke bijeenkomsten en demonstraties, gepresenteerd door 
Arnold Karskens. De best bekeken aflevering, van Den Haag op 28 juni 2020, heeft een 
bereik van 314.400 views en 8.900 reacties. 4 afleveringen. 

Q&A-sessies 	 Maandelijks beantwoordt de voorzitter per YouTube live vragen van leden. 

Zwarte Pietenjournaal. Met vier afleveringen in november en december en een gesprek met documentairemaker 
Arnold-Jan Scheer geeft omroep ON! het signaal of dat de afschaffing van Zwarte Piet de 
symbolische streep in het zand is; tot zover de afbraak van vaderlandse tradities. Zwarte 
Piet is een mythologisch figuur die zijn oorsprong in de prehistorie vindt en vreugde en 
vruchtbaarheid brengt en de overwinning op de dood symboliseert. 

is 





Conclusie: 2020 is een leerzaam jaar geweest waarin omroep ON! met een beperkt budget tal van interessante en 
grensverleggende programma's heeft gemaakt voor een groeiend publiek. 

De juiste piketpaaltjes slaan van wat een 'ongehoord' geluid is, afgestemd op onze achterban, vormt geen probleem maar 
een uitdaging: een nieuwe omroep starten is het pad in de jungle kappen en je niet in de kudde ophouden. Omroep ON! 
kept een groeiproces met 'lessons learned' en heeft inmiddels ervaren dat nieuwkomers onder een vergrootglas liggen. Een 
programma als De buitenplaats, waarin mensen vertellen 	hun op het hart ligt of van het hart moet' kleurt op 7 mei 2020 
buiten de lijntjes door een 'channeling' met de vermoorde potiticus Pim Fortuyn en valt af. Ook doet ON! een onterechte 
claim tegen de maker van een satirische video. Over het discussieprogramma Het Panel van 30 maart 2020 met de gebalan-
ceerde titel 'Coronavirus: complot of realisme' meldt het KRO.NCRV-programma Pointer op 17 april 2020 dater '28 onjuiste 
en onbewezen beweringen' worden gedaan en trekt daarbij de integriteit van de omroep in twijfel. De onderzoeksrubriek 
vergeet erbij to vertetlen dat de ON!-presentator zijn gasten (link aan de tand voelt. Verschitlende visies kunnen ven-
tileren is inherent aan de functie van de publieke omroep, stelt NPO-voorzitter Shuta Rijxman in WNLopZondag 
van 27 december 2020 terecht: 'We zijn van en voor iedereen. Dus zul je ook iedereen het woord moeten geven, 
mits ze zich aan de Grondwet houden: 

In de periode tussen januari en december 2020 heeft het Team ON! met hard werken, weinig bestedingsruimte en zonder 
subsidie het volgende, in cijfers, gerealiseerd: 

• 240 video's online gezet op YouTube. 
• 532 ingezonden brieven en 143 blogs geplaatst op de website. 
• 30.000 volgers op de Facebookpagina. 
• 32.000 volgers op bet Twitteraccount. 
• 44.000 abonnees op het Youlube-kanaal. 
• 1,3 miljoen clicks op de Facebookpagina. 
• 1,8 miljoen unieke bezoekers op de website. 
• 3,4 miljoen bezoeken op de website. 
• 7 miljoen YouTube-views van programma's. 

Ongehoord Nederland 
44.9K subscribers • 240 videos 
Op naar Hilversum! ON heeft 50.000 
betalendeleden in 2020! Dankzij de 
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KERNWAARDE 

VISIE 

AANDACHT GEVEN AAN GR I  

THEMA'S ZOALS DE TOENEMENDE POLITIE 
VAN DE EUROPESE UNIE, DE ONREALISTISCHE KLIMAAT- 
AANPAK, DE GEVOLGEN VAN MASSA-IMMIGRATIE EN DE 
Af' ' 	RING VAN NEDERLANDSE TRADITIES 



1. SAMENWERKING BINNEN HET 
PUBLIEKE BESTEL 
MET OWE ERVARING, SAMEN MET HET GROTE AANTAL YOUTUBE-ABONNEES EN -VIEWS, BIEDT ON! EEN 
TOEGEVOEGDE WAARDE 

Samenwerken met collega-omroepen is een grote wens, want het is een nadrukkelijk streven van ON! om zijn informatie 
toegankelijk to maken voor een zo groot mogelijk publiek. 

• Omroep ON! verklaart zich als toekomstig onderdeel van het publieke bestel loyaal aan de doelstelling van het publieke 
bestel: 'Programma's uitzenden die geschikt zijn voor alle groepen in de samenleving' 

• Omroep ON! staat open voor samenwerking met andere omroepen, zolang dit onze missie op positieve wijze onder-
steunt. Afspraken tussen de NPO of andere omroeporganisaties en omroep ON! worden nagekomen. De programma's 
van omroep ON!, of fragmenten van deze programma's, zijn beschikbaar voor andere omroepen op alle aanbodkanalen 
via tv, radio en internet. 

• Het afgelopen jaar is veel ervaring opgedaan met het bereiken van onze doelgroep via socia►e media, met name Face-
book, Twitter en YouTube. Met deze ervaring en het grote aantal YouTube-abonnees biedt ON! een toegevoegde waarde 
voor de publieke omroep; kennis en ervaring die graag wordt gedeeld met andere omroepen. We werken tenslotte 
allemaal met publiek geld en zodoende houdt de publieke omroep budget over voor andere zaken. 

• Het bestuur van omroep Ongehoord Nederland heeft vele orienterende, inspirerende en informatieve gesprekken 
gevoerd met verschillende stakeholders in en buiten Hilversum, zoals Commissariaat voor de Media, het ministerie 
van OCW en omroepverenigingen zoals AVRO/TROS, VPRO, WNL, NTR en omroep MAX. Dit heeft geleid tot inzicht in de 
structuur en werkwijze van de publieke omroep. Ook het voordeel en het belang van goede samenwerking en uitwisse-
ling van ideeen en ervaringen is hierbij goed duidelijk geworden. Het bestuur heeft er veel van opgestoken en wil graag 
samenwerken met name op de terreinen waar deze omroepen over meer kennis en ervaring beschikken dan de prille 
omroep ON!. Dit heeft onder andere geleid tot een ondertekende intentieverklaring met de taakomroep NTR. Omroep 
ON! streeft naar samenwerking op het gebied van administratie, personeelszaken en juridische zaken, ook vanwege 
schaalvoordelen. 

art 10.2e 



ON! GEEFT NIEUWS OVER KERNZAKEN ZOALS EUROPESE UNIE, IMMIGRATIE, KLIMAATAANPAK, 
DIRECTE DEMOCRATIE EN CULTUUR & TRADITIES 

De programma's van Ongehoord Nederland vormen de invulling van de uitgangspunten. Eenmaal aspirant-omroep staan de 
middelen ter beschikking om goed onderzoek te doen en de juiste voorbereidingen te treffen, maar ook kan de kwaliteit van 
camera, regie en afwerking wedijveren met de hoge standaard die verwacht mag worden van een professionele omroep. 

Bij de realisaties mikt de omroep ON! op vier speerpunten: informatie, duiding, drama en humor. 

• Informatie van ON! brengt nieuws over kernzaken zoals Europese Unie, immigratie, klimaataanpak, directe democratie 
en cultuur & tradities. Daarnaast worden de dagelijkse beslommeringen in binnen- en buitenland gevolgd. De nieuws-
voorziening is gebaseerd op onafhankelijk onderzoek. Zo zullen de contacten met voorlichters tot een minimum worden 
beperkt en, zoals vastgelegd in de statuten, wordt er geen gebruik gemaakt van embedded-journalistiek. Ook zullen 
in de meeste gevallen andere bronnen worden aangeboord dan de bekende persbureaus als Reuters, Associated Press 
en het Algemeen Nederlands Persbureau, omdat hun nieuws al wordt gebruikt bij andere omroepen zoals de NOS en 
derhalve geen nieuwe informatie bevat voor omroep ON!. De primaire nieuwsbronnen van de omroep komen uit een 
netwerk dat door de jaren heen in binnen- en buitenland is opgebouwd. Dan zijn zowel basisorganisaties, politieke 
stromingen als vrijdenkers in wetenschap en politiek. 

• Bij de duiding wil omroep ON! commentaar geven op actuele zaken. Deze meningen zullen scherp zijn en scherp klin-
ken aangezien de grondslag van ON! beduidend anders is dan het geluid dat weerklinkt in de doorsnee commentaren 
van collega-omroepen. De interpretatie van het nieuws kan door middel van het gesproken woord, maar ook door het 
plaatsen van blogs en brieven op de website. 

• Drama van Nederlandse bodem is een mooie vorm om het bewustzijn van de burger voor de Nederlandse cultuur en de 
Nederlandse geschiedenis over te brengen. De basis vormt een origineel Nederlands boek of toneelstuk. 

• Humor relativeert ons bestaan en de ernst van het dagelijks nieuws. Omroep ON! streeft ernaar om met een lach of 
grijns mensen toegankelijk en origineel te informeren, een spiegel voor te houden over de betrekkelijkheid der dingen 
en fijn te laten ontspannen 
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Peter Vlemmix 

Voor de helderheid: 	 had vorig jaar binnen 
paar weken 50.000 Peden. Mediawet werd uitgesteld. Dit 
jaar moesten we daarom opnieuw 50K halen. Finish komt 
wederom in zicht! 

• Bij de vorm van de programma's staat laagdrempeligheid voorop. Iedereen - van jong tot oud en van hoog- tot laagop-
geleid - moet de inhoud kunnen begrijpen en tot zich willen nemen, Vreemde vormgeving die afleidt van de inhoud 
wordt voorkomen. 

De programma's die omroep ON! maakt, zullen via drie mediavormen worden verspreid: televisie, radio en internet. 

• Via de televisie zullen de meeste mensen worden bediend met programma's. Tv biedt ook de meest complete vorm 
door de combinatie van beeld en geluid. Het is een streven om meer mensen deelgenoot to maken van het nieuws en 
de actualiteiten over de wereld waarin we leven.Veel Nederlanders zijn afgehaakt bij de publieke omroep omdat ze hun 
wereldbeeld, de problemen en de oplossingen to weinig terugzien in de huidige nieuws- en actualiteitenprogramma's. 
Daarom wil ON! ook naast een dagelijks nieuwsprogramrna graag een uur televisie op de zondagochtend vullen met 
een eigen duiding van het nieuws van de afgelopen week. De ambitie van beide programma's wil de omroep gefaseerd 
uitrollen binnen de beperkende kaders van positie en middelen. 

• Via de radio wil ON! door originele inhoud in combinatie met sterke presentatie de luisteraar van de publieke omroep 
binden. Programma's worden in de studio opgenomen, en daarnaast zullen de lange radioreportages uit binnen- en bui-
tenland in ere worden hersteld. Omroep ON! wil overdag een uur zendtijd vullen met een vaste gastheer of gastvrouw 
die de luisteraar meeneemt Wigs nationaal en internationaal nieuws. In de avonduren staat talkradio met maatschap-
pelijke en sociale problemen centraal. De ambitie van radioprogramma's wil de omroep gefaseerd uitrollen binnen de 
beperkende kaders van positie en middelen. 

• Via het internet bereikt ON! jongeren die weinig of geen Nederlandse televisie of radio volgen. Omroep ON! doet dat 
via de eigen website en via sociale media zoals Facebook, Instagram, Twitter en YouTube. Alle praatprogramma's worden 
uitgebracht in podcast-versies. 

Alle ON!-programma's zullen in z'n geheel op de website worden geplaatst en voor een breder bereik in delen worden herhaald op 
de sociale media. Ook in dit kader kijkt ON! uit naar een prettige samenwerking met alle omroepen binnen het publieke bestel. 
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9. FORMATS 
W1E NIET WAAGT DIE NIET WINT 
Omroep ON! presenteert de volgende programma's voor radio en tv. De formats benadrukken 
het vernieuwende en onderscheidende karakter van de omroep en zijn met name gericht 
op de doelgroep. De Iaagdrempeligheid en de hoogwaardige kwaliteit van opzet en vorm 
maken het echter ook voor sandersdenkendeni interessant. 



1) ON! OP HET NIEUWS 

Formatbeschfilving: Het paraciepaardje van Ongehoord Nederland met parlementair nieuws, achtergronden van maatschappelijke 
thema's belicht door experts en duiding door ON!-commentatoren. lnhoudelijk zijn er kruisgesprekken met de parlementaire 
redactie in Den Haag en medewerkers in Brussel, waarbij de kernpunten van de omroep centraal staan. Voor de luchtige noot 
is er de '#huilbaby van de dag' met een reactie op uitlatingen door vooraanstaande personen in binnen- en buitenland en de 
'quote van de day, een opvallende mening die een reactie verlangt. In iedere aflevering is er plek voor een reportage over een 
sociaal probleem van een burger, van straatoverlast door reljeugd tot gemeentelijke intimidatie. Voor de humoristische foot is er 
een poppenspel a la Spitting Image waarbij de meningen van politici en BN'ers op de hak worden genomen. 

• Synopsis: Tv-programma met achtergronden en duiding 
• Genre: Nieuws en duiding 
• Lengte: 40 minuten 
• Frequentie, tijdslot & render: Tweemaal per week met mogelijkheid tot uitrollen over meerdere dagen, tussen 17.00 en 

18.00 uur, televisie, NPO 2 

2) LANDS DE GRENZEN VAN VREEMDE LANDEN 

Formatbeschnjving: Jaarlijks komen honderdduizenden migranten de Europese Unie binnen, velen illegaal. Politici en ngo's 
roepen op tot barmhartigheid, maar zij realiseren zich niet welke problemen Europese burgers ondervinden en de prijs in 
levens die wordt betaald door deze grote stroom. Met de camera langs zes Europese migrantenknelpunten - het AZC in Ter 
Apel, het migrantenkamp in Calais, de keerzijde van de tolerantie van Zweden, de illegale grensoverschrijding en de route 
over de Balkan, en het kerkhof met de naam Middellandse Zee - maakt de realiteit schrijnend duidelijk. 

• Synopsis: Mozaiekvertelling over taboes en onbesproken moeilijkheden die Europese burgers en illegalen ondervinden 
• Genre: Tv-documentaire 
• Lengte 40 minuten 
• Frequentie, tijdslot & zender: Drie afleveringen, avonduren, televisie, NPO 2 

3) TIEN OVER RECHTS 

Fotinatbeschniving: Rechtse politici kornen niet of nauwelijks aan het woord op de Nederlandse publieke omroep bij be-
langrijke onderwer pen. Hilversumse omroepen vormen namelijk een links boiwerk. Aan de hand van tien stellingen mogen 
politici of academici van ►echtse signatuur hum mening geven over actuele of belangrijke zaken. Dezelfde stelling wordt als 
meerkeuzevraag vooraf voorgelegd aan mensen thuis, die vervolgens binnen een minuut kunnen stemmen via internet 
voordat de gast tot zijn reactie komt. Op het eind v."ordt vergeleken in hoeverre de mening van de gast afwijkt van mening 
van het publiek dat kijkt en reagee►t. 

• Synopsis: Tv-programma over rechts Nederland met interactie van de kijkers 
• Genre: Multimediaal duidingsprogramma 
• Lengte: 50 minuten 
• Frequentie, tijdslot & zender: Wekelijks, zondagochtend, televisie, NPO 1 

4) OE GROTE TRANSITIE 

Formatbeschtijving: Op zoek naar het grote verhaal achter een journalistieke gebeurtenis. Bijvoorbeeld: na de onthoofding 
van de Franse geschiedenisleraar/brandende auto's in wijken met grafieken en tendensen de actualiteit verklaren. Gevold 
door een heldere uitleg van experts en officiele instanties. Door het plaatsen van een actuele gebeurtenis in een zichtbaar 
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aantoonbare trend kijkt de toeschouwer niet alleen terug naar het verleden, maar kan de kijker ook in de toekomst staren, 
wat ongetwijfeld leidt tot prikkelende visies. 

• Synopsis: Al het kleine in de actualiteit is onderdeel van een grote► geheel 
• Genre: Radio 
• Lengte: 55 minuten. 
• Frequentie, tijdslot & zender: Wekelijks, overdag, radio, NPO 1 

5) WAAR KOMT OAT TOCH VANDAAN? 

Formatbeschrijving: Het verhaal achter Nederlandse tradities. Over het ontstaan van volksfeesten/folklore/gebruiken als 
carnaval, Sinterklaas, Sint-Maarten, kermissen, carbidschieten en kerst- en nieuwjaartradities. 

• Synopsis: Het verhaal achter het volksverhaal 
• Genre: Radio 
• Lengte: 25 minuten 
• Frequentie, tijdslot & zender: Wekelijks, overdag, radio, NPO 1 

6) ONGEHOORD IN NI 

Formatbeschrijving: Het wegvallen van grenzen, de toevloed van verschillende culturen en de strengere vormen van censuur 
op internet maken dat veel Nederlanders zich ongehoord voelen. De camera volgt Nederlanders van divers pluimage in ver-
schillende delen van het land in hun strijd het hoofd boven water te houden. Zoals een gescheiden vader die geen huis kan 
krijgen en noodgedwongen op een camping woont, een gepensioneerd stel in een migrantenwijk dat de buurt niet meer 
herkent, een jonge ondernemer met hoge lasten, een familie met vijf kinderen en een werkende ouder. 

• Synopsis: Doodgewone Nederlanders die globalisering van de economie, islamisering en multiculturalism meer als 
bedreiging dan als winst ervaren 

• Genre: Real-life tv-serie 
• Lengte: 25 min 
• Frequentie, tijdslot & zender: Acht afleveringen, vroege avond, televisie, NPO 2 

1) WOKE WATCH 

Formatbeschrijving: De opkomst van de identiteitspolitiek in Nederland door Black Lives Matter, Antifa, genderneutraliteit en 
millennials heeft een activistische drang naar inclusiviteit en cancel culture veroorzaakt. Deze stromingen vertonen gelijkenis 
met een nieuwe religie met geboden zoals: bespotten mag niet en een minderheid kan de meerderheid de wil opleggen. 
In gesprekken tussen voor- en tegenstanders, die zich manifesteren door terug te grijpen naar nationale historische figuren 
en het benadrukken van de eigen cultuur, worden vragen beantwoord als: Is dit een goede ontwikkeling? Wat doet het met 
de vrijheid van meningsuiting in Nederland? Bestaat er een recht om niet gekwetst te worden? ledere aflevering bekijkt deze 
ontwikkeling vanuit de reis van een reporter op zoek naar antwoorden langs de universiteit, media, goede doelen en burgers 
die nadelen ondervinden van 'wokeness' bij solliciteren als ze blank, hetero en/of man zijn. Aan de hand van de fragmenten 
volgt een debar in de studio. 

• Synopsis: De identiteitspolitiek als nieuwe religie 
• Genre: Achtergrondserie tv 
• Lengte: 40 minuten 
• Frequentie, tijdslot & zender: Zesmaal, avond, televisie, NPO 2 
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Ongehoord Nederland 
Steun net als 	 Voor een ardor geluid op de 
Nederlandse televisie. 

8) ON! PRESENTEERT... DE CINEAST DES VADERIANOS 

Formatbeschnjving: Een aankomend cineast krijgt een budget om een lange documentaire te maken waarin een actueel 
onbesproken sociaal Nederlands thema centraal staat. De voorselectie is een afvalrace van zes jonge cineasten die als in een 
talentenshow opdrachten moeten uitvoeren. De kijkers vormen de jury. De winnaar wordt bij zijn documentaire van begin tot 
eind gevolgd. Als afsluiting wordt de gemaakte documentaire getoond. Zo wordt de kijker meegetrokken in de denkbeelden 
van zes afzonderlijke vrije geesten en de afwegingen van de regisseur bij de realisatie van een lange documentaire over een 
ongehoord geluid in de Nederlandse samenleving. 

• Synopsis: Kijkers zien door de ogen van documentairemakers een maatschappelijk thema en volgen de afwegingen bij 
de totstandkoming van een lange documentaire 

• Genre: Reportage tv, the making of, plus documentaire 
• Lengte: Reportage 40 minuten I documentaire 90 minuten 
• Frequentie, tijdslot & zender: Zes voorafleveringen van 40 minuten, een making of van 40 minuten en de documentaire 

van 90 minuten, avond, televisie, NPO 3 

9) HOE HAAHE 'T IN JE H0010? 

Formatbeschnjving: In tijden van krantenkoppen snellen en internet scannen is er geen tijd voor begrip van andermans 
mening. Door een zeer begrijpende en meelevende presentator tegenover een uitgesproken iemand op politiek (nadruk-
kelijk links of rechts), religieus (radicaal moslim of christen) of maatschappelijk gebied (van vrije seks tot coronawaanzin) 
te zetten ontstaat een sfeer die de gernterviewde de rust en ruirnte geeft om zijn 'ongehoorde` mening duidelijk kenbaar to 
maken aan merle- maar ook tegenstanders. Vooraf kan het publiek een mening doorsturen en achteraf nogmaals, waarna 
het verschil wordt gemeten. Doel is begrip te kweken voor tegengestelde meningen, een democratie waardig. 

• Synopsis: De gedachte van de tegengedachten 
leren begrijpen 

• Genre: Radio praatprogramma een-op-een 
• Lengte: 50 minuten 
• Frequentie, tijdslot & zender. Een seizoen, avond, 

radio, NPO 2 

10) OORLOGSDRAMA 

Formatbeschnjving: In het heden ligt het verleden, in het nu wat komen gaat (vrij naar Willem Bilderdijk) is een uitspraak 
die opgaat voor de filosofie van omroep ON!. Uit de lessen van de geschiedenis wordt maar weinig lering getrokken en een 
dramaserie gebaseerd op feiten kan daarbij een helpende hand bieden. De levensloop van de familie van NSB'er Klaas Carel 
Faber uit Haarlem en de verzetsfamilie Koning nit de Schermer dient als basis van een oorlogsdrama. Beide gezinnen raken 
betrokken bij een strijd waarin lot en noodlot met elkaar wedijveren en de twee meest aansprekende Nederlandse vrouwen 
uit het verzet, Hannie Schaff en Esti*,  van Eeghen, en een van de grootste oorlogsmisdadigers, Willy Lages, een belangrijke 
rol spelen. 

• Synopsis: Een NSB-familie en een verzetsfamilie worstelen met de consequenties van hun idealen. 
• Genre: Tv-drama 
• Lengte: 50 minuten 
• Frequentie, tijdslot & zender: Tien afleveringen, televisie, NPO 1 
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RAAD VAN TOEZICHT 

SECRETARIS-
PENNINGMEESTER 

ESTUUR 
MEDIA BESTUUR 

FINANCIELE 
ADMINISTRATIE 

10. DEMOCRATISCH FUNCTIONEREN 
LEDEN, LEDENRAAD, RAAD VAN TOEZICHT, BESTUUR EN GOVERNANCESTRUCTUUR 

Voor het contact met de grote achterban vindt er maandelijks een Q&A-sessie plaats tussen de voorzitter en leden 
van de omroep. 

Omroep Ongehoord Nederland heeft per 31 december 2020 een geldig ledenbestand van 55.298. Zoals bij iedere vereni-
ging hebben de leden het voor het zeggen. Het vertegenwoordigend en tevens hoogste orgaan van omroep Ongehoord 
Nederland is de Ledenraad. De Ledenraad is een representatieve afspiegeling van de leden en bestaat uit 15 personen. De 
Ledenraad heeft tot taak oog te houden op de koers van ON! en daartoe de leden van de Raad van Toezicht te benoemen. 
Daarnaast kan de Ledenraad besluiten tot wijziging van de statuten en stelt de Ledenraad de jaarrekening vast. De voorzitter 
van de Raad van Toezicht is lid van de Ledenraad en belast met het leidinggeven aan de vergaderingen van de Ledenraad. De 
verantwoordelijkheden en procedures van de Ledenraad zijn vastgelegd in het Ledenraadstatuut. 
De Ledenraad heeft zijn instemming verleend aan dit beleidsplan. 

Contact met de Ledenraad vindt zeer regelmatig plaats middels (online) informatieavonden, waar leden van de Ledenraad 
bijgepraat worden over nieuwe ontwikkelingen en zij hun stem kunnen laten horen. 

Voor het directe contact met de grote achterban vindt er maandelijks een Q&A-sessie plaats tussen de voorzitter en leden van 
de omroep. Daarin worden vragen van de leden beantwoord en omroepplannen nader uitgelegd. 

38 



De structuur voor bestuur en toezicht van omroepvereniging Ongehoord Nederland is neergelegd in de Statuten. 

De Raad van Toezicht bestaat uit 2 leden en is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken binnen de omroep en 
met het toezicht op het bestuur en het door het bestuur gevoerde beleid. De Raad van Toezicht staat het bestuur, gevraagd en 
ongevraagd, met advies terzijde. De Raad van Toezicht richt zich op het belang van de vereniging en alle betrokkenen. Voor 
de Raad van Toezicht is een profiel met gewenste competenties opgesteld en op de website van de omroep gepubliceerd. De 
twee leden van de Raad van Toezicht zijn in oktober 2020 benoemd voor een termijn van 4 jaar. De taken en werkwijze van 
de Raad van Toezicht zijn opgenomen in de statuten en het huishoudelijk reglement, evenals de procedures voor benoe-
ming, ontslag en beloning. 

Het bestuur van omroepvereniging Ongehoord Nederland bestaat uit 3 leden: een voorzitter, een bestuurslid Media en een 
secretaris-penningmeester. 

Op het moment dat ON! het bestel binnenkomt wordt het dagelijks bestuur van de omroep gevormd door een algemeen 
directeurihoofdredacteur ondersteund door een hoofd Media en een hoofd Zakelijk. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk 
voor de dagelijkse gang van zaken binnen de omroep en bewaken zij de onafhankelijkheid en integriteit van de omroep. Het 
bestuur is eindverantwoordelijk voor het beleid en alle processen die de resultaten, de doelstellingen en de kwaliteit van de 
werkzaamheden van de omroep dienen. 

De taken en werkwijze van het bestuur zijn opgenomen in de ON!-statuten, evenals de procedures voor benoeming, ontslag 
en beloning. Portefeuilleverdeling, bevoegdheden en besluitvorming zullen worden nader gespecificeerd in het directie-
reglement. De bestuurlijke inrichting van Ongehoord Nederland is conform de Governancecode Publieke Omroep 2018. 

De algemeen directeur is tevens hoofdredacteur en daarmee verantwoordelijk voor de programnnatische en journalistieke 
inhoud. De beginnende omroep heeft door een beperkt budget slechts weinig bestuurslagen. Functies zijn daarom vaak ge-
combineerd. De zakelijke leiding van ON! ligt bij het hoofd Zakelijk. Zo is voldaan aan de heldere scheiding van redactionele 
en zakelijke leiding. 

Teneinde to voldoen aan wet- en regelgeving wint het bestuur van omroep ON! op zeer regelmatige basis extern juridisch 
advies in. De functie van compliance officer is ondergebracht bij de secretaris-penningmeester. 

art 10.2e 



Raad van Toezicht: 
Hr. drs.T.E.H. Dankers, voorzitter 
Hr. ing. R.O.A. Legeland, lid 

Bestuur omroepvereniging Ongehoord Nederland 
Hr. A.W.M. Karskens, voorzitter 
Mw. drs. R.J. Klever, secretaris-penningmeester 
Hr. P.W.H. Vlemmix, bestuurslid Media 

4 	Ton van Kesteren 

Documentairemaker Marijn Poels kon bij de publieke 
omroep nergens terecht voor uitzending v zijn 
klimaatkritische documentaires. Gelukkig wel bij aspirant 
omroep ON. De publ. omroep is allesbehalve 
pluriform.Daarom is de komst v 	 i/h publieke 
bestel v enorme meerwaarde. 

De Ledenraad: 
1. art 10.2e 

2. art 10.2e 

3. art 10.2e 

4. .1-t 10.2e 

5. rt 10.2e 

6. t 10.2e 

7. t 10.2e 
B.t 10.2e 

• t 10.2e 

10 `t  10.2e 10.2e 

11 	. •110.2.0  
12.:'; t 
13. art 10.2e 

14. art 10.2e 

15. art 10.2e 

ER MOEF EEN NEUWE CLUB N01  

Bij de honorering neemt omroep ON! een uitzonderlijke positie in. Bewust van het feit dat de omroep een missie heeft en 
het publieke bestel het stigma draagt van 'graaien` staat in de ON!-statuten dat de beloning van de bestuurders en personeel 
nooit meer dan 50 procent van de maximale bezoldiging per kalenderjaar als bedoeld in de Wet normering topinkomens 
(Balkenendenorm) mag zijn. Met deze vrijwillige financiele beperking onderscheidt omroep ON! zich uitdrukkelijk van ande-
re omroepverenigingen binnen het publieke bestel. 

Ongehoord Nederland heeft nog geen medewerkers in vaste dienst en werkt vooralsnog met vrijwilligers, ZZP'ers of 
medewerkers via een payroll-bedrijf. Eventuele nevenfuncties moeten voor aanvang van de werkzaamheden voor Ongehoord 
Nederland worden gemeld en worden beoordeeld op mogelijke belangenverstrengeling door het bestuur. 

De bestuursorganisatie van Ongehoord Nederland is als volgt: 





11. FINANCIEN EN RISICOMANAGEMENT 
HET BESTUUR VAN OMROEP ON! ZAL PROFESSIONEEL EN PRUDENT HANDELEN 

Een omroep handelt in het normale economische verkeer en dat kan risico's met rich meebrengen. Om deze risico's goed te 
beheersen is risicomanagement in alle interne en externe werkprocessen en omroepactiviteiten van omroep ON! opgeno-
men. Het bestuur en de Raad van Toezicht zijn zich terdege bewust van het belang van een goede risicobeheersing en fraude-
voorkoming, ieder vanuit de eigen rol. Door het maken van een bewuste afweging in doelstellingen bouwt het bestuur van 
ON! aan een toekomstbestendige en gezonde organisatie. Daarbij volgt ON! vanzelfsprekend ook de bindende bepalingen, 
zowel naar de letter als naar de geest, zoals opgenomen in de Governancecode Publieke Omroep 2018 (principe 6). 

Om inzichtelijk te maken welke risico's en bedreigingen relevant kunnen zijn voor omroep ON! is in overleg met een accoun-
tant een analyse per risicocategorie gemaakt. In de inschaling van risico's is meegewogen dat elk risico binnen het toegesta-
ne wettelijk kader valt. Omroep ON! voidoet te alien tijde aan alle bepalingen van het Handboek Financiele Verantwoording 
Landelijke Publieke Media-instellingen, NPO en STER 2020 en aan de beleidsregels van de NPO. 

RISICO 	RISICO 

categorie 	acceptatie 

Strategisch 	Gematigd 

Operationeel 	Zeer Iaag 

Financieel 
Compliance 

TOELICHTING 

ON! is bereid gematigde risico's te nemen bij het nastreven van zijn ambities, binnen het 
wettelijk toegestane kader. Hierbij zoekt de omroep de balans tussen ambities (hogere 
risico-acceptatie) en maatschappelijke functie (lagere risico-acceptatie). 
ON! streeft ernaar om de risico's die de continuiteit in gevaar kunnen brengen zoveel 
mogelijk te beperken. Op het gebied van informatiebeveiliging en privacy doet de omroep 
zijn uiterste best orn risico's te vermijden die medewerkers en leden kunnen schaden. 
ON! onderhoudt een solide financiele positie. 
Ten aanzien van compliance- en integriteitsrisico's voert ON! een nultolerantiebeleid. 

Laag 
Nul 

Verantwoordelijkheden 

Het bestuur is verantwoordelijk voor risicobeheersing en -controle. De Raad van Toezicht houdt hierop duidelijk en expliciet 
toezicht. 

Er is regelmatig overleg tussen de Raad van Toezicht en het bestuur. Dat richt zich vooral op de ontwikkelingen in de media 
en de onderkende risico's. Het bestuur bespreekt de risicobeheersing en controle jaarlijks met de Raad van Toezicht en de 
externe accountant. Bij elk soort risico neemt de omroep passende beheersmaatregelen. 

De verantwoordelijkheid voor het afdekken van risico's ligt bij het bestuur van de omroep. Voor het afdekken van algemene 
zakelijke risico's is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor het bestuur en de Raad van Toezicht en 
een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor de omroep ter afdekking van algemene aansprakelijkheidsrisico's. 

Teneinde risico's zowel uit hoofde van (privacy)wetgeving alsmede continuiteit uit hoofde van onder andere ICT-systemen 
zoveel mogelijk te borgen, zal het bestuur streven naar een samenwerking met andere omroepverenigingen waar mogelijk 
en zinvol. In een samenwerking met andere omroepvereniging(en) zal omroep ON! tevens streven naar het realiseren van 
kostenreducties. Het streven is om zoveel mogelijk geld aan de primaire taak van omroep ON! ten goede te laten komen. 
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Financieel beleid 

Het financiele beleid van omroep ON! is gericht op het creeren en bestendigen van een gezonde financiele positie voor het 
adequaat inzetten van de geldmiddelen voor de programmering en ambities. De focus ligt op het beheersen van, het verant-
‘.voorden over en het toezicht houden op de financiele posities, financiele geldstromen en de hieraan verbonden risico's en 
kosten. Daarnaast is de financiele functie gericht op het beschermen van de organisatie tegen ongewenste financiele risico's 
zoals kredietrisico's, interne liquiditeitsrisico's en het minimaliseren van de kosten bij het beheren van de geldstromen en 
financiele posities. Het bestuur beoordeelt en analyseert met regelmaat de strategische, operationele, financiele en compli-
ance risico's en de effectiviteit van de interne risicobeheersing en controle. 

De beheersmaatregelen die omroep ON! neemt zijn onder andere: 
• Strikte handhaving van het procuratieschema 
• Actief beheren van de debiteurenportefeuille 
• Reguliere accountantscontrole 
• Actief uitdragen door het bestuur van hoge integriteitsstandaarden 

Fraude 

Fraude kan zich openbaren in verschillende vormen, varierend van kleinschalige fraudes of fraudes die de continuiteit in 
gevaar kunnen brengen. Voor de minimalisering van dit risico heeft omroep ON! zijn processen ingericht op het voorkomen 
van fraude door strikte handhaving van het 'vier•ogen-principe' en het actief stimuleren van een integere cultuur. Tevens 
benadrukt het bestuur van omroep ON! dater ten aanzien van fraude een strikt nultolerantiebeleid van toepassing is. 

Rapportages 

De rapportages van omroep ON! geven inzicht in de realisatie van de doelstellingen. 
leder kwartaal zullen het bestuur en de Raad van Toezicht tevens de potentiele financiele en niet•financiele risico's door- 
semen, inclusief eventuele wijzigingen in relevante wet• en regelgeving alsmede wijzigingen in de toepasselijke eisen en 
standaarden van actoren als leveranciers, partners etc. 
De Raad van Toezicht zal 1 maal per jaar in het bijzijn van de voorzitter van het bestuur met de accountant het financiele en 
risicomanagement van de omroep bespreken. Het jaarverslag alsmede de samenstellingsverklaring door de accountant zijn 
als bijlage opgenomen bij dit beleidsplan. 

De belangrijkste rapportages gaan over: 
• I let jaarbudget van omroep ON! en de beleidsplannen 
• Gedetailleerde en direct opvraagbare kwalitatieve en kviantitatieve informatie, zoals over de ontwikkeling van de 

programmering, de kijkcijfers en de aanwas van nieuwe leden 
• Gedetailleerde maandelijkse financiele informatie, zoals over de resultaten ten opzichte van budget, schriftelijke 

verantwoording over de debiteurenpositie en personeelsaangelegenheden 

Procuratieschema 

Voor wat betreft het gehele operationele beheer van de financien geldt bij omroep ON! het 'vier-ogen-principe' voor alle 
uitgaven. Daarenboven geldt dat uitgaven boven de € 10.000 door het voltallige bestuur dienen to worden goedgekeurd. 

De jaarrekening 2019/2020 en bijbehorende samenstelverklaring van de accountant Londen & Van Holland bevinden zich in 
Bijlage B dat bij dit beleidsplan is gevoegd. 
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"ON! HOUOT ZICH NIET OP IN 
HET MIDDEN VAN OE KUDDE 

MAAR KAPT HET PAO." 

12. BESTUUR OMROEP 
ONGEHOORD NEDERLAND 

"ON! BLIJFT ZIJN UITGANGS-
PUNTEN ALIN BOUM" 

"ON! BRENGT DE VERGETEN 
GROEP NAAR HILVERSUM."  

SECRETARIS-PENNINGMEESTER 

Reinette Klever (Weesp, 1967) is bedrijfseconoom en heeft ruime werkervaring 
opgedaan in zowel het bedrijfsleven als de politiek. Na jarenlang gewerkt te hebben 
in de logistieke en financiele dienstverlening in binnen- en buitenland heeft zij in 
2011 de overstap gemaakt naar de landelijke politiek. Als Eerste Kamerlid was zij 
vicefractievoorzitter voor de PW en voerde het woord over Sociale Zaken. Later was zij 
als Tweede Kamerlid woordvoerder Gezondheidszorg, Economische Zaken en Energie. 
Met haar brede ervaring is zij de ideate persoon om omroep ON! op zakelijk gebied te 
vertegenwoordigen en naar een plek in het publieke bestel te begeleiden. 

BESTUURSLID MEDIA 

Peter Viemmix (Eindhoven, 1976) is filmregisseur en producent. Zijn werk is uitge-
zonden op de NPO en diverse buitenlandse tv-zenders en filmfestivals. Peters feature 
documentaires, Panopticon en Eurornania, kenmerken zich door een kritische blik op 
politieke en sociale ontwikkelingen. Daarnaast is hij actief als regisseur, producer, 
editor en interviewer. Hij maakte de speelfitm Bitif en meerdere korte films. Met zijn 
ruime ervaring als onafhankelijk producent en filmmaker geeft hij de producties van 
omroep ON! een eigen gezicht van hoge kwaliteit. 

VOORZITTTER 

Arnold Karskens (Beemster 1954) is journalist en schrijver. Veertig jaar lang reisde 
hij de wereld over en werkte hij als oorlogsverslaggever/onderzoeksjournalist voor 
weekbladen en kranten als Nieuwe Revu en De Pers en werkte mee aan tat van radio-
en tv-programma's. Op zijn naam staan 15 non-fictieboeken, over met name journa-
listieke onderwerpen, en de roman Alle pin van de wereld. In 2008 ontving Karskens 
de ereprijs 'Journalist voor de vrede' van het Humanistisch Vredesberaad en de Clara 
Meijer-Wichmann Penning van de Liga voor de Rechten van de Mens voor zijn onaf-
hankelijke verslaggeving over de oorlog in Afghanistan. In 2013 reikte de Koerdische 
regering hem een oorkonde uit voor zijn inzet bij het speuren en berechten van Frans 
van Anraat, de belangrijkste leverancier van het gifgas dat werd gebruikt bij de aanval 
op de lraakse stad Halabja. Karskens is voorzitter van stichting Onderzoek Oorlogs-
misdaden, die zich inzet voor het berechten van voortvluchtige Nederlandse oorlogs-
misdadigers vanaf de Tweede Wereldoorlog tot heden. Met zijn ruime ervaring als 
'unembedded` journalist in oorlogsgebieden staat hij garant voor een onafhankelijke 
en moedige koers van omroep ON!. 
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"ON! IS ONMISBAAR YOUR DE 
BROODNODIGE DIVERSITEIT 

OP RADIO EN TV." 

"ON! BIEDT EEN PLATFORM 
AAN JOURNALISTEN, 

INTELLECTUELEN, FILMMAKERS 
EN SCHRIWERS VANUIT EEN 
TRADITIONEEL NEDERLANDS 

PERSPECTIEF." 

art 10.2_e 

LID RAAD VAN TOEZICHT 

Rob Legeland (Blade!, 1959) studeerde hoger informatica-ondenNijs (H10) in Eind-
hoven. Hij heeft bijna veertig jaar werkervaring in de IT-branche, in diverse functies. 
Momenteel is hij werkzaam als informatieanalist bij een internationaal bedrijf. Daar 
is hij tevens actief in de medezeggenschap. Zijn hobby's zijn reizen, (berg)wandelen, 
fotografie en politiek. Hij vindt de mainstream media in Nederland tekortschieten in 
hun taak. Veel berichtgeving en analyses zijn onvolledig en eenzijdig gekleurd. Als 
lid van de Raad van Toezicht bewaakt hij de kwaliteit die de omroep zichzelf ten doel 
heeft gesteld. 

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 

Taco Da nkers (Bergh, 1965) studeerde natuurkunde en wijsbegeerte en is werkzaam 
als onafhankelijk software consultant en ontwikkelaar. Sinds 2015 is hij betrokken bij 
de Europese denktank Gefira, die trendmatige veranderingen als immigratie, geboor-
te en demografie analyseert, bepalend voor de toekomst van de westerse wereld. 
Ook is hij betrokken bij de conservatieve denktank Metis, die lezingen organiseert 
over diverse maatschappelijk relevante onderwerpen. Als voorzitter van de Raad van 
Toezicht zal hij de inzichten die hij de afgelopen jaren heeft opgedaan, aanwenden 
voor het bewaken van de koers van omroep ON!. 

Arie Slob 
De Eerste Kamer nam vanmiddag unaniem Mediawet aan. Blij mee! 
Belangrijke stap om publieke omroep toekomstbestendig to maken: met 
minder reclame op tv, helemaal geen reclame rond kinderprogramma's en 
online, meer kansen voor nieuwe omroepen en meer regionale 
programma's. 
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Peter Kwint 	. 
Het mooie van dit stelsel vind ik dat iedereen die genoeg ieden kan 
verzamelen echt zendtijd kan bemachtigen. 

"In deze tijd is het echt niet vanzelfsprekend dat mensen zich massaal verbinden aan een vereniging of club. Als 
het jou als aspirant-omroep dan wel lukt, voorzie je blijkbaar in een behoefte en dan ben ik er erg voor dat je die 
kans ook krijgt. Die publieke omroep betalen we met zijn alien. Dus vind ik dat iedereen ook de kans moet krijgen 
om daar iets van zijn gading te vinden." 

"Wat ik wel belangrijk vind is dat je ervoor zorgt dat je het een keer in de zoveel tijd openhoudt voor nieuwe toe-
treders, want anders word het zo'n bastion, zo'n kasteel van dezelfde partijen, en dan is er totaal geen ruimte voor 
nieuwe ideeen, nieuwe inzichten of nieuwe geluiden. Er moet gewoon echt geluid zijn voor alle Nederlanders, van 
links tot rechts, en wat mij persoonlijk betreft mogen er wat meer rechtse programma's zijn." 

"Als er een keer een rechts iemand op de televisie of de radio is, dan moet die blijkbaar na twee zinnen worden 
afgebekt. Als rechts iemand mag je daar nooit uitpraten, terwijl linkse mensen altijd hun verhaaltje mogen doen. Er 
was laatst lets op de radio... o, ja, over de Gazastrook. Mensen uit de Gazastrook mogen naar Nederland emigreren, 
want die mensen zijn heel zielig. En wie zitten er dan: Sjoerd Sjoerdsma van D66, een vluchtelingenwerk-advocaat 
en iemand uit Gaza, en die zeggen allemaal hetzelfde. Namelijk: goh, die mensen zijn allemaal zo zielig, ze moeten 
allemaal hiernaartoe komen. Dus vier mensen, inclusief de presentator, hebben allemaal dezelfde mening. Dat 
voegt dan niks toe. Dat is zelfs in strijd met de mediawet en daar moet dus heel snel een einde aan komen. lk ben 
heel blij datjullie er zijn, vooralsnog op internet. lk vind dat jullie leuke dingen doen op Internet, dingen die ook 
echt lets toevoegen aan het bestaande mediapalet. En jullie hebben dus eigenlijk al bewezen dat jullie bestaans-
recht hebben, want jullie bestaan en doen goeie dingen. Dus niets moet jullie ervan weerhouden om gewoon een 
vlucht richting Hilversum te maken." 



"Wat Groenlinks betreft zou je als publieke omroep echt plaats moeten bieden aan iedereen. We moeten zorgen 
dat de publieke omroep ook echt van ons allemaal is en daarom is het belangrijk dat de publieke omroep ook 
divers blijft. Zorg er nou voor dat we de publieke omroep ook aantrekkelijk maken voor jongeren. Zorg er nou voor 
dat ook zij blijven kijken." 

"De NPO kan zorgen dat de hele Nederlandse bevolking bediend wordt en dat is inderdaad waar de publieke 
omroep voor is. Wat ik heel belangrijk vind is dat je daarnaast iemand of iets hebt, de NPO in dit geval, die kan 
zeggen:' Hier blijft een gat zitten: Ook met alle omroepen die vanuit de samenleving komen is er een gat, waar-
door bijvoorbeeld sommige groepen of sommige subgroepen niet bereikt worden." 
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"1k vind in ieder geval dat de publieke omroep open voor iedereen moet zijn. Dat is het principe van het CDA al vanaf 
het begin. Als een groep zendtijd wil hebben omdat die zich niet gehoord voelt dan moet dat kunnen. 
Ongehoord Nederland geeft aan dat er heel veel stromingen zijn die we in Nederland niet zien. lk kan moeilijk 
omschrijven welke onderwerpen dat specifiek zijn. Dat kan op migratie zijn of misschien de kritische noot bij het 
coronabeleid... Als een groep mensen vindt dat we daar bij de publieke omroep niks over horen, of dat het altijd de-
zelfde gezichten zijn die we zien - dat gevoel bekruipt mij ook regelmatig - dan heb je straks de kans om iets anders 
to laten zien." 
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De behoefte aan "Ongehoord Nederland" 
Een onderzoek onder alle Nederlanders en de leden van deze nieuwe 

omroepvereniging 

Door Drs. Maurice de Hond - Peil.n1 

art 10.2e 
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Samenvatting 

Via een representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking in december 2020 en via een onderzoek 
onder alle leden van de omroepvereniging "Ongehoord Nederland" is vastgesteld hoe groot de groep is die 
behoefte heeft aan een omroep met de doelstellingen van deze organisatie. Alsmede in hoeverre aan hun 
mediabehoeftes via de bestaande zendgemachtigden reeds wordt voldaan. Twee belangrijke criteria voor 
het beoordelen van een aanvraag voor een omroeperkenning. 

Bij een landelijke steekproef van ruim 5000 respondenten is via .6 selectievragen een groep overgebleven 
die als Doelgroep beschouwd kan worden voor doze omroep. Deze groep omvat 29% van de Nederlanders 
van 18 jaar of ouder, 3.6 miljoen personen. 

74% van deze Doelgroep (2,6 miljoen Nederlanders) geeft aan dat hun opvattingen t.a.v. onderwerpen als 
immigratie, klimaat, Europese Unie en behoud van de Nederlandse cultuur en tradities, 
in onvoldoende mate bij de Nederlandse publieke omroepen over het voetlicht worden gebracht. 

In het onderzoek onder de leden van Ongehoord Nederland, waar bijna 19000 personen aan deelnamen, 
blijkt 79% dat to vinden. 

64% van deze Doelgroep, 2.3 miljoen personen, is van mening dat Ongehoord Nederland een 
omroepvergunning moot krijgen. 

Van deze Doelgroep luistert of kijkt 59% weinig of niet naar de publieke omroep. 

Het rapport geeft verder een beeld van de demografische samenstelling van deze Doelgroep en de Leden. 

Het Iaat de omvang van deze groep zien waarvoor de omroepvereniging "Ongehoord Nederland" een goed 
aanvulling is bij de al bestaande Nederlandse omroepen. 

Amsterdam, 7 januari 2021 	 Drs. Maurice de Hond — Peil.n1 

1 

50 



1. Doel en opzet 

In het kader van de aanvraag tot een omroeperkenning van "Ongehoord Nederland" is aan View/lure by 
gevraagd een representatief onderzoek te doen onder alle Nederlanders en de ongeveer 55.000 leden. 
Doel van dit onderzoek is om kwantitatief vast te stellen hoe groot de groep is die behoefte heeft aan een 
omroep met de doelstelling van "Ongehoord Nederland" (verder aangeduid als "Omroep ON!") en in 
hoeverre aan hun mediabehoeftes via de bestaande zendgemachtigden al wordt voldaan. 

Het onderzoek is uitgevoerd onder een representatieve groep Nederlanders via het online panel van Peil.nl. 
Er hebben 5166 respondenten aan meegewerkt. En via een online onderzoek, waarbij alle leden de 
gelegenheid kregen een vragenlijst in te vullen. Van hen heeft 18.707 meegewerkt. Oat is 35% van de 
leden. Wij kunnen niet vaststellen of deze deelnemers een perfecte weergave zijn van alle 55.000 leden. 
Maar het deelnamepercentage en de resultaten in relatie tot het landelijke onderzoek geven voldoende 
zekerheid dat de vastgestelde cijfers bij deze 35% niet veel zouden afwijken als wel alle leden hadden 
meegedaan. 

Voor zover het relevant is, worden in de tabellen zowel de landelijke cijfers als die van de leden 
meegenomen. 

2. Het versmallen van de onderzoekspopulatie 

Tijdens het onderzoek onder de landelijke steekproef is gekozen voor een aanpak waarbij via een aantal 
selectievragen is vastgesteld of het zinvol is om daarna de volledige vragenlijst over de nieuwe 
omroepvereniging te stellen. Dat is een efficientere manier om het onderzoek uit te voeren. Daarnaast is 
via een quotering de groep ondervraagden, aan wie de specifieke vragen worden gesteld, vergroot. 

Uiteindelijk zijn die specifieke vragen gesteld aan 2377 personen, die tezamen ook een representatieve 
steekproef vormen van hun deelgroep. Daarbij is een extra quotering toegepast om tot dit aantal 
ondervraagden te komen. Die extra quotering heeft ruim 800 personen opgeleverd. 

Op de volgende wijze hebben we bepaald of iemand tot de Doelgroep behoorde en in aanmerking kwam 
om de specifieke vragenlijst te krijgen: 

Er werden eerst vier stellingen voorgelegd en als men minstens bij twee "eens" had geantwoord, 
dan kwalificeerde men voor de volgende selectiefase. 

Dit zijn de antwoorden op deze vier stellingen. 

• "Er heeft.de  afgelopen 20 a 30 jaar een veel te grow instroom plaatsgevonden van immigranten in 
Nederland uit niet-We.sWrse landee 64% van de Nederlanders is het hiermee eens. 

• "Nederland besteedt te veel geld en aandacht om te proberen verandering van het klimaat tegcn to• 

gaan of te vertragen". 39% van de Nederlanders is het hiermee eens. 

• 'Als ik alles overzie bij overdracht van geld en soevereiniteit, dan levert op dit moment de Europese 
Unie ons meer negatieve effecten dan positieve effecten op". 42% van de Nederlanders is het 
hiermee eens. 
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• "Het zou beter zijn als Nederland uit de Europese Unie stoat". 28% van de Nederlanders is het 
hiermee eens. 

Van alle Nederlanders is 32% het m nimaal met twee van de vier stellingen het eens. 

Vervolgens is aan deze groep van 32% drie stellingen voorgelegd. Aileen als ze alle drie stellingen positief 
heantwoordden, kwamen ze in aanrnerking om met de rest van de vragenlijst aan de slag to gaan. 

• 97% van deze 32% vindt dat door de veranderingen in de samenleving van de laatste 20 jaar de 
Nederlandse cultuur en tradities als Zwarte Piet en Kerstmis worden ondergraven 

• 92% van deze 32% vindt dat door de veranderingen in de bevolkingssamenstelling en de invloed van 
de Europese Unie van de laatste 20 jaar de Nederlandse democratie wordt ondergraven 

• 93% van deze 32% Is het eens met de stelling dat Nederland het traditionele Nederland niet moor is 

90% van deze 32% is het eens met alle drie stellingen. Met deze groep zijn we verder gegaan bij het 
onderzoek en noemen we de Doelgroep. 
Deze ondervraagden vertegenwoordigen dus 3,6 miljoen Nederlanders van 18 jaar of ouder. 

Het zou kunnen zijn dat buiten de groep die we nu als Doelgroep hebben gedefinieerd er ook nog mensen 
zijn die toch positief staan t.o.v. Omroep ON! Maar dat is dan een kleine groep en die zullen op geen enkele 
wijze de conclusies, die uit het vervolg van het onderzoek getrokken worden verzwakken. Deze aanpak 
zorgt er juist voor dat de cijfers die worden gepresenteerd dus eerder de onderkant van de potentie van 
Omroep ON! laat zien dan de bovenkant. 

Van de leden van Omroep ON!, die deze drie vragen hebben beantwoord, is 88% het met deze stellingen 
eens. Het zal niet de enige vraag zijn, waarbij blijkt dat de op deze manier vastgestelde Doelgroep stork 
overeenkomt met de antwoorden die door de leden worden gegeven. 

3. De Doelgroep en het aanbod van zendgemachtigden 

De centrale vraag, die gesteld werd aan de Doelgroep en de leden, was of men vindt dat de eigen 
opvattingen in onvoldoende mate bij de Nederlandse publieke omroepen over het voetlicht worden 
gebracht. 

Dat is immers een kernpunt bij het beoordelen van een aanvraag voor een omroeperkenning. 
Daarvoor is een vraagstelling gekozen met daarin de onderwerpen "immigratie", "klimaat", "Europese 
Unie" en "behoud van Nederlandse cultuur en tradities". 

74% van de Doelgroep en 79% van de leden beamen dat hun opvattingen over deze onderwerpen in 
onvoldoende mate bij de Nederlandse publieke omroepen over het voetlicht wordt gebracht. 

Deze 74% representeert: 2,6 miljoen Nederlanders. 
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Op de vraag of men vindt dat Omroep ON! een omroeperkenning zou moeten krijgen antwoordt 64% 
positief van de Doelgroep positief, 25% negatief en 11% weet het niet. 

Deze 64% representeert 2,3 miljoen Nederlanders 

Dit is de cruciale vraag van dit onderzoek. En dit is het antwoord: 

2,3 miljoen Nederlanders vinden dat Omroep ON! een omroeperkenning zou moeten krijgen. 

Ook is geprobeerd een indruk to geven in welke mate men op dit moment wel kijkt of luistert naar 
programma's van de publieke omroep. Dit is dan de uitkomst: 
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De antwoorden "Nooit", "Vrijwel niet" en "Af en toe" worden door 59% van de Doelgroep gegeven. Bij de 
leden is dat 67%. 

In welke mate men nu lid is van een omroepvereniging is vanuit de volgende tabel te zien: 

79% van de Doelgroep is geen lid van een omroepvereniging. Omroep Max wordt het meest genoemd als 
de omroep waarvan men lid is. 

Van die 21% die wel lid is van een omroep noemt 3% twee omroepen. 
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Deze onderzoeksresultaten laten zien dat er in Nederland een groep van rond de 2,5 miljoen volwassen 
Nederlanders is die passen bij de doelstelling van Omroep ON! en die vinden dat hun standpunten t.a.v. 
een aantal belangrijke maatschappelijke onderwerpen in onvoldoende mate door de Nederlandse publieke 
omroep over het voetlicht worden gebracht. 

4. Kenmerken van de Doelgroep 

In dit hoofdstuk wordt een serie kenmerken getoond van de Doelgroep en van de leden van Omroep ON! 
We verdelen dat in de onderdelen demografische/persoonlijke kenmerken en mediagebruik. 
Tezamen geven zij een goed beeld van deze groep die door Omroep ON! good bediend zou kunnen worden. 

Bij het vergelijken van de antwoorden tussen de leden en de Doelgroep moet aan het volgende gedacht 
worden: de leden behoren t.a.v. hun opvattingen voor het overgrote deel tot de Doelgroep, maar het is niet 
zo dat zij samen een representatieve steekproef van de Doelgroep vormen. 

Van de Doelgroep is ongeveer 2% lid van Omroep ON! De overwegingen om lid te worden zal niet voor 
ieder lid van de Doelgroep hetzelfde zijn. Dat kan samenhangen met de mate waarin men echt wil dat die 
omroep omroepvergunning krijgt, de persoonlijke financiele middelen, etc. Daarnaast kan wel verwacht 
worden dat als de omroep een vergunning tot zenden krijgt een deel van de Doelgroep wel lid wordt. Op 
dit moment geeft 15% van de Doelgroep dat aan (ruim 500.000 Nederlanders). Maar dat hoeft niet 
automatisch te betekenen dat dit het uiteindelijke aantal leden zal zijn. Wel dat er een duidelijke potentie 
ligt voor force groei. 

- Demografische/persoonlijk kenmerken 

Onder de Doelgroep zien we iets meer vrouwen dan mannen. Bij de leden zien we dat meer dan driekwart 
man is. Dat kan mede komen doordat bij eon huishouden meerdere leden lid wilden worden, maar men 
zich heeft ingeschreven op naam van een mannelijk lid van het huishouden. Die vulde dan ook de 
vragenlijst in. 

Er is een groot verschil qua leeftijdsverdeling tussen de Doelgroep en de leden. Bijna een kwart van de 
Doelgroep is jonger dan 35 jaar, 43% tussen 35 en 54 jaar en 33% boven de 55. Vergeleken met de 
Nederlandse verdeling in de leeftijd boven de 17 jaar is er een oververtegenwoordiging tussen 35 en 54 
jaar. Dat is in heel Nederland 31%. Die oververtegenwoordiging gaat vooral ten koste van de groep boven 
de 55 jaar. De groep onder de 35 jaar is vrijwel net zo groot als onder alle Nederlanders. 

Bij de leden zien we een zware oververtegenwoordiging van de oudste Ieeftijdsklassen. Bij hen is het lid 
worden van een omroepvereniging, iets wat ze goed kennen uit het verleden en bij de jongere generatie is 
dat minder het geval. 
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Wordt de Doelgroep bekeken naar hoogste opleidingsniveau dat men genoten heeft dan is die Doelgroep 
qua gemiddeld opleidingsniveau lager dan Nederland. Slechts 25% heeft als hoogste niveau VWO of 
Universiteit/HBO. 

Onder de Nederlanders is het opleidingsniveau onder de oudste leeftijdsgroepen beduidend lager dan 
onder de jongste leeftijdsgroepen. Mede daarom is het relatief lage opleidingsniveau van de Doelgroep 
extra opmerkelijk. 

Aan de andere kant zien we dat bij de leden juist het patroon andersom is. De groep is relatief oud, maar 
het opleidingsniveau is relatief hoog. Tegelijkertijd Iaat het zien dat Omroep ON! blijkbaar ook aanspreekt 
bij mensen met een hoger opleidingsniveau. 

De vraag over het inkomensniveau van het huishouden geeft een patroon dat Iijkt op die van het hoogste 
opleidingsniveau, maar dan lets minder sterk. 53% van de Doelgroep verdient modaal of minder. Bij de 
leden is dat 36% van degenen die hun inkomen hebben opgegeven. 
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Zeker gezien de voorgaande verschillen in beantwoording tussen de Doelgroep en de leden is het 
opmerkelijk hoe stork de verdeling over de provincies van beide groepen overeenkomt. Maar ook dat het 
goed lijkt op de verdeling van de Nederlanders over het land. 

Vanuit de uitslag van twee verkiezingen is er ook een goede indruk to geven van de politieke voorkeur van 
de Doelgroep en de leden. Het betrof het stemgedrag bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in 2017 en 
bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2019. 
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Het electorale zwaartepunt van Doelgroep en leden Iigt bij PVV en FVD. Dat is bij de leden nog meer het 
geval dan bij de Doelgroep. Onder de leden heeft bij PS2019 meer dan drie kwart FVD of PVV gestemd. Bij 
TK2017 was dat 71%. 
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- Mediagebruik 

Vervolgens wordt een beeld gegeven van het mediagebruik van de Doelgroep. Allereerst de krant die men 
leest (als criterium is gekozen twee keer of meer per week.) 

De Telegraaf en AD worden het meest genoemd. Daarnaast de regionale kranten. De andere landelijke 
kranten scoren 4% of lager. Van de Doelgroep leest 55% geen enkele krant twee keer per week of meer. 
Onder de leden is De Telegraaf sterker vertegenwoordigd. 

Telegi if 

	

De Volkskrant 	 4 • .• 

	

NRC Handelsblad • NRC Next 	 3 

Trouvi 

Het Palonl 

	

Regionaie 4 rant 	 21 

	

;wdei e landelijke kraut 	 2 
. . 	. 	. 

	

Geen «ran 	 55'; 

126 

Bij de nieuwswebsites die men 2 keer of meer bezoekt, zien we grotere aantallen. Gemiddeld worden er 
door de respondenten, die doze websites bezoeken bijna 3 verschillende genoemd uit deze lijst. Bij de 
Doelgroep noemt tussen de 30% en 40% nu.nl, nos.nl, AD.nl, Telegraaf.nl en RTL.nl. Bij de leden zien we 
ook Kier De Telegraaf.n1 meer genoemd worden. Relatief gezien scoort Geen Stijl Kier ook hoog (26%). 
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5. Conclusies 

Sinds het eind van de vorige eeuw zien we een groei van de categorie mensen in de samenleving die zich 
niet vertegenwoordigd/gehoord voelt door de gevestigde orde. Wellicht was dat ervoor ook al het geval, 
maar door de snelle opkomst van internet is dat steeds zichtbaarder geworden. 

Die groei van die groep uit zich o.a. in verkiezingsuitslagen, waarbij nieuwe partijen vrijwel uit het niets een 
goed resultaat te halen. Maar ook merk je dat via hun uitingen bij alternatieve en social media, die sinds 
het begin van deze eeuw via internet voor iedereen toegankelijk zijn geworden. Men heeft meer 
mogetijkheden om de eigen mening te uiten en men kan makkelijker anderen vinden met dezelfde 
opvattingen. 

Eigenlijk al bij de gemeenteraadsverkiezingen van de negentiger jaren was deze ontwikkeling te zien. 
Partijen als Leefbaar Utrecht en Leefbaar Hilversum werden kort na hun oprichting direct de grootste. 
Daarna zagen we het o.a. bij de opkomst van Fortuyn (LPF) in 2002, PVV in 2010 en 2017, FVD in 2019. Bij 
dit rijtje hoort eigenlijk ook de SP in 2006. Ook zien we bij gemeenteraadsverkiezingen een forse stijging 
van de lokale partijen. 

Het is een teken van een forse groep burgers die zich niet herkennen in veel van onze instituties en ook zich 
afzetten tegen het beleid, in zover dat gericht is op globalisering in al zijn facetten. 

Vanuit de wekelijkse onderzoeken van Peil.nlis op te maken dat deze groep ongeveer 30% is. Bij veel van de 
standpunten over ontwikkelingen in onze samenteving hebben zij standpunten, die fors verschillen van 
degenen die kiezers zijn van partijen die de regering vormen, of vaak in de regering heeft gezeten. 

Bij onderzoeken naar deze vorm van tweedeling in de samenteving is goed te merken dat deze groep zich 
slecht vertegenwoordigd voelt in die posities in de samenteving waar men wat te zeggen heeft. 

Men heeft daarbij ook het gevoel dat de insteek van de publieke nieuwsmedia weinig recht doet aan de 
opvattingen van deze groep. Niet zozeer omdat die opvattingen niet worden beschreven, maar op de wijze 
waarop die opvattingen worden getypeerd, al dan niet expliciet. 

Keer op keer blijkt dat bij onderzoeken via Peil.nl dat als er inhoudetijke onderwerpen worden voorgelegd, 
die te maken hebben met Nederlandse cultuur, Europese samenwerking, immigratie en integratie 
hetzelfde: de groep van ongeveer 30% (Die groep) heeft opvattingen die sterk verschillen van de 
meerderheid (en het gevoerde beleid). Het beeld dat in hoofdstuk 4 via die verschillende soorten 
kenmerken van de Doelgroep wordt getoond tijkt sterk op het beeld dat gekregen wordt als via Pei1.nl we 
deze groep diepgaander analyseren. 
Deze informatie geeft een goede indruk van de kenmerken van de mensen die via een omroepvergunning 
zich beter gehoord zullen voelen bij de Nederlandse publieke omroep. 

De leden van Omroep ON! zijn niet zozeer een willekeurige setectie van deze groep, maar lijken meer een 
vorm van voorhoede te zijn. (Ouder, hoger opgeleid, hogere inkomsten dan de meesten in de groep). 

Juist omdat die groep nu al 20 jaar vanuit onderzoeken duidelijk herkenbaar is (en toen zeker al bij 15% van 
de samenleving) is het een groep die 'here is to stay'. De groep van ongeveer 30% die een fors dee I van de 
samenleving uitmaakt, die zich slecht vertegenwoordigd voelt bij het beleid van de overheid of in de 
publieke omroep. 
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Ten behoeve van de aanvraag tot een omroepvergunning zijn twee resultaten vanuit dit onderzoek van 
groot belang: 

1. Driekwart van deze Doelgroep vindt dat hun standpunten over belangrijke onderwerpen, die de 
toekomst van Nederland en van hen aangaat, onvoldoende door de publieke omroep worden 
weergegeven. In totaal vindt dus 64% van de Doelgroep (2,3 miljoen Nederlanders) dat Omroep 
ON! een omroepvergunning zou moeten worden gegeven. 

2. Ruim de helft van de Doelgroep kijkt of luistert nu weinig of niet naar de publieke omroep. 
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JHD Notarissen 
Postbus 7230 
2701 AE ZOETERMEER 
tel 079-3539111 

OPRICHTING 

OMROEPVERENIGING ONGEHOORD NEDERLAND 

Heden, een november tweeduizend negentien, verschenen voor mij, mr. miss notaris te Zoetermeer: 	  
1. de heer ARNOLDUS WILHELMUS MARIA KARSKENS, 

2. de heer PEPIJN VAN HOUWELINGEN, 

OPRICHTING 	  
De comparanten verklaarde bij dezen: 	  
- 	een vereniging op te richten; en 	  
- 	voor deze vereniging de navolgende statutes vast te stelien. 	 
STATUTEN 	  
NAAM, ZETEL EN STRUCTUUR 	  
Artikel 1. 	 
1. Naam 	  

De vereniging draagt de naam van: 	  
Omroepvereniging Ongehoord Nederland.  Deze naam zal worden afgekort— 
als 'ON!'. 	  

2. Zetel 
Zij is gevestigd in de gemeente Amsterdam. 	  

3. Structuur 	  
a. Verenigingsblad 	  

1. De vereniging heeft een of meer (digitale) verenigingsblad(en) als 	 
verenigingsorgaan om haar leden samen te brengen, hen to 	 
informeren over de omroepprogramma's in het algemeen en de 	 
omroepprogramma's van de vereniging in het bijzonder en hen te 	 
informeren over de overige verenigingsactiviteiten van de vereniging.- 

2. De vereniging draagt de verantwoordelijkheid voor het redactionele 	 
beleid en de inhoud. 	  



JACOBSE HULSEBOSCH DOORDUYN 
NOTARISSEN 

Blad 2, 

b. Crganen 
De vereniging kent de volgende organen: 
a 	het bestuur, het orgaan genoemd in artikel 8; 
b 	de raad van toezicht, het orgaan genoemd in artikel 11; 
c 	de ledenraad, het orgaan genoemd in artikel 16. 	 

DOEL en  +/ORM 	 
Artikel 2 	 
1. Doel 	  

De vereniging heeft ten doel: 	 
als omroepvereniging ter uitvoering van de publieke mediaopdracht op 	 
landelijk niveau media-aanbod te verzorgen en alle activiteiten te verrichten- 
die nodig zijn om daarmee een publieke taak van algemeen nut te 	 
vervullen, 	  
in het media-aanbod de grote groep 'ongehoorden' in Nederland, dat wil 	 
zeggen de Nederlanders die nu buiten het gevoerde publieke debat staan,— 
te vertegenwoordigen en wel door een kritische stem te laten Koren over 	
massale migratie, het klimaatbeleid en de Europese Unie die gezamenlijk— 
den globalistische agenda vertegenwoordigen waardoor de Nederlandse— 
cultuur, democratie en natiestaat wordt ondergraven; 	  
het media-aanbod te verrijken door de opinie hegemonie in dit land 	 
coorbreken, een stem te zijn voor meer directere vormen van democratie— 
En een vrije stem te zijn in een verkrampt zelf censurerend systeem; 	 
e en omroepvereniging te zijn voor vrije geesten en dus voor vrijheid van 	 
neningsuiting, waarbij 'gekwetst zijn', binnen de wettelijke kaders, nooit— 
e'en argument kan zijn om die vrijheid, essentieel voor ons land, to 	 
beperken 	  

2. Vorrr 	  
De vereniging tracht haar doel (onder meer) te verwezenlijken door: 	 

het uitoefenen van Unembedded journalism maar ook het maken van 	 
taboedoorbrekende humor- en dramaproducties; 	  
het maken van toegankelijke programma's voor een groot publiek, maar— 
ook het bedrijven van dieper gravende onderzoeksjournalistiek waarin 	 
rnisstanden worden blootgelegd en reportages waarin ruimte is voor visies—
over onze samenleving die nu niet aan bod komen en welke producties zijn- 
toegespitst op radio, televisie en internet. 	  

LIDMAATSCHAP 	 
Artikel 3. 	 
1. Leden 	  
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Leden van de vereniging kunnen slechts zijn natuurlijke personen die ten 	 
minste zestien jaren oud zijn, in Nederland woonplaats hebben of de---- 

	

Nederlandse nationaliteit bezitten en de contributie hebben voldaan.- 	
2. Aanmelding en toelating als lid 	  

Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het 	 
bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. leder lid onderschrijft bij— 
lidmaatschap de doelstelling van de vereniging. 	  
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de ledenraad alsnog tot toelating 
besluiten. 	  

3 Erelidmaatschap 	  
De ledenraad kan een lid, op grond van zijn bijzondere verdiensten voor de 	 
vereniging, tot erelid benoemen. 	  
Een erelid heeft dezelfde rechten en piichten als een gewoon lid. Hij of zij hoeft- 
echter geen contributie te betalen. 	  

4. Ledenregister 	  
Het bestuur doet een ledenregister aanhouden, waarin de namen en adressen— 
van alle leden zijn opgenomen. 	  

5. Schorsing 	  
Een IId kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie maanden 	
worden geschorst indien het lid bij herhaling zijn lidmaatschapsverphchtingen— 
niet nakomt of door handelingen of gedrag de belangen van de vereniging in—
ernstige mate heeft geschaad, of door uitlatingen aan te geven de doelstelling— 
van de vereniging niet (of niet !anger) te onderschrijven Gedurende deze 	 
periode van schorsing kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen -- 

6. Beroep op de ledenraad 	  
Binnen een maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is 	 
gesteld, kan dat lid van dat besluit in hoger beroep gaan bij de ledenraad en 	
daar verweer voeren Gedurende de beroepstermijn en het beroep blijft het lid— 
geschorst. 	  

EINDE LIDMAATSCHAP 	 
Artikel 4. 	 
1 Einde 	  

Het lidmaatschap eindigt door. 	  
a. het overlijden van het lid, 	  
b. opzegging door het lid; 	  
c. opzegging namens de vereniging: 	  
d 	ontzetting 	  

2 	Opzegging door het lid 	  
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Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het- 
einde van een kalenderjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een 	 
opzeggingstermijn van ten minste een maand. 	  
De contributie voor het lopende jaar blijft het lid verschuldigd. Te late opzegging-
heeft tot gevolg dat het lidmaatschap met inbegrip van de daaraan verbonden— 
financiele verplichtingen eerst eindigt aan het eind van het volgende 	 
kalenderjaar, tenzij het bestuur wegens bijzondere omstandigheden enders— 
besluit. 	  
Een I d kan zich door opzegging niet onttrekken aan een besluit waardoor de— 
financiele verplichtingen van de leden worden verzwaard, behoudens het 	 
bepa 3Ide in de volgende aiinea 	 
Een Ild kan zijn lidmaatschap met onmiddellijk ingang opzeggen binnen een—
maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere----
rechtsvorm of tot fusie is medegedeeld In dat geval blijft hij de oorspronkelijk— 
voor dat jaar vastgestelde contributie verschuldigd. 	  

3. Opzegging namens de vereniging 	  
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, door middel van 	
een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van 	 
opzegging. 	  
Opzegging is mogelijk: 	  

als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het 	 
lidmaatschap; 	  
als een lid - ondanks zorgvuldige aanmaning - zijn verplichtingen jegens de- 
vereniging niet nakomt, of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet 	 
gevergd kan worden het lidmaatschap to laten voortduren. 	  
als een lid, wegens gebleken uitingen, de bovengenoemde doelstelling van- 
de vereniging niet onderschrijft. 	  

4. Ontetting 	  
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, door middel van— 
een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden (en) van de 	 
ontzetting. 	  
Ontzetting is mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met de 	 
slat ten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op 	
onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. 	  
De cntzetting gaat onmiddellijk in. De contributie voor het lopende jaar blijft 	 
vers,:huldigd. 	  

5. Beroep op Iedenraad 	  
Binnen een maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in— 
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kennis is gesteld. kan dan lid van dat besluit in beroep gaan bij de ledenraad en-
daar verweer voeren. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is- 
het lid geschorst. 	  

DONATEURS 	  
Artikel 5 	 
1 Donateurs 	  

Donateurs zijn die natuurlijke personen en rechtspersonen, die door het bestuur• 
als zodanig zijn toegelaten 	 
Donateurs zijn gebonden aan de statuten en aan de besluiten van het bestuur— 
de ledenraad. Zij hebben alleen toegang tot de ledenraad als die vergadering— 
dat besluit. Zij hebben geen stemrecht. 	 

2. Toelating, opzegging 
De in deze statuten voor leden getroffen regelingen inzake toelaUng en---------- 
opzegging met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van toepassing---- 
op donateurs 

3 Financiele bijdrage 
Een donateur mag maximaal een door het bestuur vast to stellen bedrag per— 
kalenderjaar aan de vereniging schenken. 	  

4. 	Register van donateurs 
Het bestuur doet een register aanhouden waarin de namen en adressen van de- 
donateurs zijn vermeld. 	  

GELDMIDDELEN 	 
Artikel 6 	 
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 	  
a 	contnbuties, donaties,-- 
b 	andere giften en schenkingen, 	  
c. subsidies en andere vergoedingen van de overheid: 	  
d 	inkomsten uit verenigingsactiviteiten en alle andere inkomsten voor zover deze- 

zijn toegestaan op grond van de Mediawet. 	  
CONTRIBUTIES VAN LEDEN 	 
Artikel 7. 	 
De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld- :— 
door de ledenraad, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.24 van de- 	- 
Mediawet. 	  
BESTUUR 	 
Artikel 8. 	 
1 Bestuur 	  

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur bestaat— 
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uit ten minste drie (3) natuurlijke personen. Een niet voltallig bestuur blijft 	 
bestuursbevoegd. 	  
Het bestuur kent een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, dan wel- 
in de plaats van de beide laatsten een secretaris-penningmeester, 	 

2 Benceming bestuurders 	  
De bestuurders worden in functie benoemd door de raad van toezicht voor 	 
onbebaalde tijd. De raad van toezicht stelt een profielschets op van het profiel— 
waaraan de te benoemen kandidaat dient te voldoen. Ingeval van belet of 	 
ontstentenis van het gehele bestuur zal de raad van toezicht tijdelijk het bestuur-
van ce vereniging waarnemen. 

3. Onverenigbaarheid van functies 	  
Tenz j de ledenraad anders bepaalt, kan niet deel uitmaken van het bestuur 	 
degene die een arbeidsrechtelijke verhouding heeft met een toezichthoudend—
orgaan, een instelling voor landelijke omroep anders dan de vereniging, of een- 
comrierciele omroepinstelling, zoals deze zijn genoemd in de Mediawet. 	 

4. Beloning 	  
De road van toezicht stelt de beloning en verdere arbeidsvoorwaarden van de—. 
bestuurders vast. De beloning mag noolt hoger zijn dan vijftig procent van de-- 
maxi male bezoldiging per kalenderjaar als bedoeld in de Wet normering 	 
topinkomens (Balkenendenorm). 	  

5. Defungeren bestuurder 	  
Een rDestuurder defungeert: 	 
a. door schriftelijke ontslagaanbieding: 	  
b. door faillissement van of aanvrage van surseance van betaling door de 	 

betrokkene of wanneer deze op andere wijze niet meer het vrije beheer— 
over zijn vermogen heeft, 	  

c. door ontslag verleend door de raad van toezicht. 	  
6. Schorsing en ontslag 	  

Een bestuurder kan to alien tijde door de raad van toezicht worden geschorst— 
en ontslagen. Een besluit tot schorsing of ontsiag wordt genomen met 	 
algernene stemmen in een vergadering waarin alle leden van raad van toezicht- 
aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 	  
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot- 
ontsiag, eindigt door het verloop van die termijn. 	  
Schorsing en ontsiag kunnen nader worden geregeid bij reglement 	 
De raad van toezicht zal een besluit tot schorsing of ontsiag niet nemon dan—
nadat een zodanig voorstel tijdig ter kennis van een bestuurder is gebracht en— 
hem de gelegenheid is geboden zich in een vergadering van de raad van 	 
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toezicht daarover uit te spreken. Een bestuurder kan zich in de betreffende 	 
vergadering waar de schorsing aan de orde komt daarin door een raadsman— 
doen bijstaan. 	  

BESTUURSFUNCTIES; BESTUURSTAAK 	  
Artikel 9  
1. Taak 	  

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en bewaakt de 	 
onafhankelijkheid en integriteit van de omroep. Het bestuur is 	  
eindverantwoordelijk voor het beleid en alle processen die de resultaten, 	 
doelstellingen en de kwaliteit van de werkzaamheden van de vereniging dienen. 
Het bestuur is tevens eindverantwoordelijk voor de financiele positie van de 	 
vereniging en haar resultaten. Het bestuur richt zicht bij de invulling van zijn— 
teak op het belang van de omroep, rekening houdend met het 	  
gemeenschappelijk belang van het bestel. Het bestuur verschaft de raad van—
toezicht gevraagd en ongevraagd tijdig alto informatie die de raad van toezicht—
nodig heeft om zijn taak optimaal to kunnen vervullen. Het bestuur rapporteert— 
ook jaarlijks over de resultaten van de omroepinstelling. 	 

2. Commissies of werkgroepen 	  
Het bestuur kan commissies of werkgroepen in het !even roepen met 	 
getijktijdige vaststelling van hun taak. Deze commissies of werkgroepen werken-
onder verantwoordelijkheid van het bestuur . Het bestuur is bevoegd ze op te—
heffen, de leden daarvan te benoemen en te ontslaan en hun taakomschrijving— 
te herzien. 	  

3. Bestuursbevoegdheid 	  
Het bestuur is na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd-
te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging. vervreemding—
en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten—
waarbij de vereniging zich als bong of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor- 
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een 	 
derde verbindt. 	  
Voorts zijn aan de goedkeuring van de raad van toezicht onderworpen, 	 
onverminderd het elders in de statuten bepaalde, de besluiten van het bestuur— 
omtrent: 	  
a. het aangaan van kredietovereenkomsten en van geldleningen ten behoeve- 

en ten laste van de vereniging boven een door de raad van toezicht te 	 
bepaten limiet, met uitzondering van opnamen ten laste van een bestaand— 
krediet; 	  

b. de aanvraag van faillissement en van surseance van betating van de 	 
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vereniging, 	  
c. hot voeren van rechtsgedingen, het nemen van executoriale maatregelen,— 

het treffen van dadingen en het onderwerpen van geschillen aan de 	 
beslissing van scheidslieden, een en ander met bitzondering van het 	 
nemen van maatregelen die tot het bewaren van recht noodzakelijk zijn;— 

d. het beeindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal 	 
warknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek. 	  

VERTEGE NWOORDIGING 	  
Artikel 10. 	 
1. Stattraire vertegenwoordigingsbevoegdheid 	  

De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee 	 
gezamenlijk handelende bestuurders. 	  

2. Vertegenwoordlging krachtens volmacht 	  
Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer der bestuurders, evenals— 
aan derden, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging binnen de 	 
grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 	  

RAAD VAN TOEZICHT 	 
Artikel 11. 
1. Aantal leden raad van toezicht— 

De raad van toezicht bestaat uit ten minste twee leden. 	  
Een niet voltallige raad van toezicht blijft een bevoegd orgaan vormen. In 
vacatures dient zo spoedig mogelijk te worden voorzien. 	  

2. Benceming leden raad van toezicht 	  
Lede -i van de raad van toezicht worden benoemd door de ledenraad. 	 

3. Voordracht 	  
Benceming vindt plaats op basis van voordracht. 	  
Voor iedere vacature bevat de voordracht een naam. 	  
De voordracht wordt gedaan door een daartoe ingestelde 	  
voordrachtscommissie, bestaande uit twee leden van de raad van toezicht(of—
leden aangewezen door de raad van toezicht) en twee leden van de ledenraad.- 
Het bestuur heeft een adviserende stem in de beraadslagingen van de 	 
voordrachtscommissie. Het bestuur wordt uit dien hoofde voor elk overleg 	 
uitgenodigd. 	  

Artikel 12. 	  
1. Samenstelling raad van toezicht 	  

Bij d vervulling van vacatures in de raad van toezicht wordt gestreefd naar een-
ever wichtige samenstelling van de raad van toezicht zoals nader uitgewerkt in— 
de door de raad van toezicht daartoe op te stellen schets van het profiel 	 
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waaraan de (her) te benoemen kandidaat dient te voldoen 	 
2 	Onverenigbaarheid van functies 

Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar met de functie van- 
bestuurder van de vereniging, werknemer van de vereniging of betaald 	 
leverancier van de vereniging 	  

3 Rooster 	 
De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van 
(maximaal) vier jaren en zijn aansluitend aan hun aftreden voor maximaal een— 
volgende periode van (maximaal) vierjaren herbenoembaar. 	  
Zij treden of volgens een door de raad van toezicht op te stellen rooster van— 
aftreden 	 

4. Voorzitter 
De voorzitter van de raad van toezicht wordt in functie benoemd. 
De voorzitter is meer in het bijzonder belast met het leidinggeven aan de 	 
vergaderingen van de raad van toezicht en ledenraad. De voorzitter is derhalve- 
tevens lid van de ledenraad. 	  

5 	Schorsing en ontslag 
Leden van de raad van toezicht kunnen te alien tide door de ledenraad worden- 
ontslagen of geschorst Een besluit tot schorsing of ontslag behoefte een 	
meerderheid van drie/vierde van de aanwezige leden 
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot-
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 
Schorsing en ontslag kunnen nader worden geregeld bij reglement. 	 
De ledenraad zal een besluit tot schorsing of ontslag niet nemen dan nadat een-
zodanig voorstel tijdig ter kennis van betrokkene is gebracht en het de 
gelegenheid is geboden zich in een vergadering van de ledenraad daarover uit 	
te spreken 	  

TAKEN RAAD VAN TOEZICHT- 
Artikel 13. 	  
1. Taak 	  

De raad van toezicht is belast met het toezicht op de algernene gang van zaken-
in de vereniging en met het toezicht op het bestuur en het door het bestuur-----
gevoerde beheer en beleid Hij staat het bestuur, gevraagd en ongevraagd, ter-
zijde. De raad van toezicht richt zich bi; de vervuliing van zijn taak uitsluitend op-
het belang van de vereniging en alle bij de vereniging betrokkenen. rekening—
houdend met het gemeenschappelijk belang van het bestel 
De raad van toezicht ziet toe op de verNezenlijking van het doel van de 	 
vereniging in overeenstemming met de grondslag 	  
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Tot de taken behoren in ieder geval: 	  
het goedkeuren van het beleidsplan en de jaarplannen, 	  
het goedkeuren van de jaarrekening; 	  
het uitbrengen van advies aan de ledenraad omtrent de door de ledenraad-
vast te stellen jaarrekening, 
het uitbrengen van advies aan de ledenraad omtrent een door de 	 
ledenraad te nemen besluit tot wijziging van de statuten; 	  
het goedkeuren van de jaarbegroting; 	  
het opstellen van een verslag van de raad van toezicht, als onderdeel van— 
het jaarverslag; 	  
het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur en van de 	 
ledenraad. 	 

2. Corn ,nissie of werkgroepen 	  
De re ad van toezicht kan commissies of werkgroepen in het leven roepen met—
gelijk:ijdige vaststelling van hun taak. Deze commissies of werkgroepen werken- 
onde• verantwoordeiijkheid van de raad van toezicht. De raad van toezicht is 	 
bevoegd ze op te heffen, de leden daarvan te benoemen en te ontslaan en hun- 
taakornschrijving te herzien. 	  

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT 	  
Artikel 14. 	  
1. Wijze van oproeping 	 

De raad van toezicht vergadert zo dikwijis als de voorzitter dan wel twee leden— 
van de raad van toezicht dit nodig achten, doch in elk geval twee maal per jaw.- 
Verg aderingen worden bijeengeroepen op een termijn van ten minste een 	 
week, behoudens indien spoedeisend belang een korte termijn vergt. De 	 
bijeenroeping geschiedt door of namens de voorzitter. 	  
Indien aan een verzoek van twee leden van de raad van toezicht niet binnen 	 
een week gevolg wordt gegeven door bijeenroeping van een vergadering van—
de mad van toezicht op een termijn van niet langer dan tien dagen, kunnen de— 
verzoekers zeif tot die bijeenroeping overgaan. 	  

2 Aanwezigheid Bestuur 	  
Het bestuur woont de vergaderingen van de raad van toezicht bij en 	 
bestJurders hebben het recht daarin het woord te voeren, tenzij de raad van 	 
toez.cht om hem moverende redenen te kennen geeft te willen vergaderen 	 
zoncer de aanwezigheid van het bestuur. De raad van toezicht kan besluiten— 
ook andere personen tot (een deel van) de vergadering toe te laten. 	 

3. Bes!uitvorming 	  
Besluitvorming door de raad van toezicht kan slechts geschieden in een 	 
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vergadering waartoe ate leden van de raad van toezicht zijn opgeroepen en—
waarin meer dan de helft van het totaal aantal leden van de raad van toezicht—
aanwezig of vertegenwoordigd is en met volstrekte meerderheid van stemmen,- 
tenzij deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven. 	  

4, Stemmen bij volmacht 	  
Een lid van de raad van toezicht kan een ander lid van de raad van toezicht 	 
volmacht geven namens hem te stemmen. 	  
Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en year de stemming aan de— 
voorzitter van de vergadering worden overlegd. 	 
Een lid van de raad van toezicht kan niet meer dan een ander lid van de raad— 
van toezicht vertegenwoordigen. 	  

5. Notulen 	  
Van de vergaderingen van de raad van toezicht worden door een door de 	 
voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen opgemaakt, die op de volgende 
vergadering ter vaststelling worden vastgelegd. Van de notulen maakt een lijst— 
van de genomen besluiten deel uit. 	  
De notulen worden na vaststelling ondertekend door de voorzitter. 	  

VERSLAGGEVING EN VERANTVVOORDING 	  
Artikel 15. 	 
1, Boekjaar/begroting 	  

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. Uiter ijk een 	 
maand voor het verstrijken van het boekjaar, legt het bestuur de begroting voor- 
het komende boekjaar ter inzage van de leden van de ledenraad. 	  

2. Boekhouding 	  
Het bestuur is verpticht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de-
vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te alien tijde zijn rechten en— 
verplichtingen kunnen worden gekend. 	  

3 Jaarverslag/jaarrekening 	  
Het bestuur stelt jaarlijks een jaarrekening op en een jaarverslag vast. 	 
De jaarrekening bevat een staat van uitgaven en ontvangsten over het 	 
afgelopen jaar en een balans per eenendertig december van dat jaar. Het 	 
jaarverslag bevat een verslag over de gang van zaken in de vereniging en over- 
het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Het bestuur legt deze stukken 	 
binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, in een vergadering van- 
de raad van toezicht ter goedkeuring voor. 	  

4. Jaarverslag raad van toezicht 	  
De raad van toezicht maakt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar 	
van de vereniging een verslag op van zijn werkzaamheden in het afgelopen— 
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boekji3ar. 	  
5. Accountant 	  

De raad van toezicht benoemt een accountant als bedoeld in artikel 2:393 van— 
het Burgerlijk Wetboek, die de rekening en verantwoording van het bestuur over 
het afgelopen boekjaar onderzoekt. De raad van toezicht wordt in de 	 
gelegenheid gesteld om met de accountant over dienst bevindingen van 	 
gedachten te wisselen. Het bestuur is verplicht aan de accountant alle door 	 
hem gewenste inlichtingen te verschaffen en inzage in de boeken en 	 
bescheiden te geven. 	  

6. Vaststelling jaarrekening 
Het bestuur brengt jaarlijks, binnen vier maanden na afloop van het boekjaar,—
behoudens verlenging van deze termijn door de ledenraad, in een vergadering—
van de ledenraad verslag uit over het afgelopen jaar middels het jaarverslag en- 
de jaarrekening, voorzien van een accountantsverklaring alsmede het 	 
jaarverslag van de raad van toezicht. 	  
De ledenraad neemt in deze vergadering over ieder van de volgende 	 
agendapunten een besluit: 	  
a. 1- et vaststellen van de jaarrekening: 	  
b. het goedkeuren van het door het bestuur gevoerde beleid tevens 	 

inhoudende decharge van bestuurders 	  
c. het goedkeuren van het door de raad van toezicht gevoerde toezicht tevens 

i ihoudende decharge van leden van de raad van toezicht. 	  
7. Bewaarplicht 	  

Het testuur is verplicht de financiele bescheiden tien jaar lang te bewaren. 	 
LEDENRAAD 	  
Artikel 16. 	  
1. Bevoegdheid 	  

De ledenraad heeft de volgende taken: 	  
a. het vaststellen van de jaarrekening, 	  
b. het nemen van besluiten tot wijziging van de statuten; 	  
c. het vaststellen van het huishoudelijk reglement. 	  
Overigens komen aan de ledenraad alle taken en bevoegdheden toe, die niet—
door de wet of de statuten aan de directe of een ander orgaan zijn opgedragen.- 

2. Samenstetling en omvang 	  
De ledenraad bestaat uit vijftien leden, bestaande uit: 	  

de voorzitter van de raad van toezicht die qualitate qua lid en tevens 	 
voorzitter van de ledenraad is; 	  
een afvaardiging van de leden van veertien natuurlijke personen benoemd— 
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op basis van voordracht en kandidaatstelling. 	  
Verlies van kwaliteit van lid van de vereniging gaat van rechtswege 	 
gepaard met verlies van hoedanigheid van lid van de ledenraad 	 
lndien te eniger tijd het aantal leden van de ledenraad, de voorzitter van de-
raad van toezicht daartoe niet gerekend, beneden het aantal van veertien—
daalt, blijft de ledenraad niettemin een wettig college vormen. In bestaande- 
vacatures dient zo spoedig mogelijk to worden voorzien. 	  

3. Verkiezing en voordracht 	  
Leden van de ledenraad niet zijnde de voorzitter van de raad van toezicht, 	 
worden gekozen door en uit de leden. Het bestuur maakt voor de te vervullen 
vacature een voordracht op. De voordracht bevat de naam, het adres en de 	 
maatschappelijke functie van de kandidaten en eventuele nadere 	  
bijzonderheden welke van belang kunnen zijn. 	  
Een voordracht van het bestuur zal tenminste een persoon meer omvatten dan- 
het aantal vacatures. 	  

4. Kandidaatstelling 	  
Door de leden kunnen kandidaten worden gesteld. De kandidaatstelling moet—
uiterlijk zes weken nadat omtrent het bestaan van een vacature ten aanzien van. 
een zodanig lid aan de leden mededeling is gedaan door publicatie in het 	 
verenigingsblad, danwel op andere schriftelijke wijze, aan het bestuur bekend— 
zijn gemaakt. De voordracht dient door ten minste vijftig leden te worden 	 
getekend en vergezeld te zijn van een schriftelijke verklaring van een kandidaat- 
dat hij een mogelijke benoeming zal aanvaarden. De voordracht bevat de 	 
naam, het adres en maatschappelijke functie van de kandidaten en eventuele— 
nadere bijzonderheden welke van belang kunnen zijn. 	  

5. De voordrachten, bedoeld in de leden 3 en 4, welke voor de voorziening in een-
vacature worden opgesteld, vormen tezamen de voordracht waaruit de leden— 
kunnen kiezen. 	  

6. Stembiljetten 	  
Verkiezing van kandidaten geschiedt door middel van of door het bestuur 	 
gewaarmerkte stembiljetten die de namen bevatten van de kandidaten. De 	 
stembiljetten kunnen de leden, na bekendmaking van de voordracht in het/de—
verenigingsblad(en) of op andere schriftelijke wijze, aanvragen bij het bureau—
van de vereniging. De stembiljetten dienen uiterlijk op de eenentwintigste dag— 
na bekendmaking van de voordracht door het bestuur te zijn ontvangen. 	 

7. Stemmen 	  
Leden brengen niet meer stemmen uit dan het aantal vacatures waarin door de-
verkiezing moet warden voorzien. Verkozen is degene die het hoogste aantal— 
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stemmen op zich verenigde, vervolgens degene die het op een na hoogste 	 
aantal stemmen op zich verenigde en zo vervolgens totdat in alle vacatures is— 
voorzi en. 	  

8. Zittimisperiode-- 
Een lid van de ledenraad, niet zijnde de voorzitter van de raad van toezicht, 	 
wordt benoemd voor een periode van vier jaar, met dien verstande dat het 	 
bestuur, met instemming van de ledenraad, deze periode eenmalig kan 	 
verlengen met een periode van vier jaar. 	  
Een vplgens het rooster aftredend lid is te alien tijde herbenoembaar. 	 

9. VergEderingen 	  
De ledenraad wordt bijeengeroepen door het bestuur 	  
Een aantal leden van de ledenraad, samen bevoegd tot het uitbrengen van— 
tenmilste een tiende deel van de stemmen, kan het bestuur schriftelijk 	 
verzoeken een ledenraad bijeen te roepen binnen vier weken na dat verzoek..— 
Ns het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de 	 
uitnocliging tot de vergadering heeft doen uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de 
vergadering bijeenroepen. 	  

OPROEPING TOT VERGADERING 	 
Artikel 17. 	 
1. Wijze van roeping 	  

De oproeping tot de ledenraad geschiedt bij brieven aan de leden van de 	 
ledenraad onder vermelding van plaats, datum en tijdstip. 	  

2. Termijn van oproeping 	  
De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de— 
oproe ping en de dag van de vergadering niet meegerekend. 	  

3. Inhoud 	  
Naast de plaats, datum en tijdstip van de vergadering, dient de oproeping een— 
agenda te bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde warden 	 
gesteld. 	  

TOEGAN3 EN STEMRECHT LEDENRAAD 	 
Artikel 18 	 
1. Toegang ledenraad 	  

De vergadering kan besluiten ook andere personen dan leden van de ledenraad 
tot (een deel van) de vergadering toe te laten. 	  

2. Sterrirecht 	  
leder lid van de ledenraad heeft een stem. Een geschorst lid heeft geen 	 
stem'echt. 	  

3. Stemmen bij volmacht 	  
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Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven 	 
namens hem te stemmen. 	 
Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en voor de stemming aan de— 
voorzitter van de vergadering worden overlegd. 	  
Een lid kan niet meer dan een ander lid vertegenwoordigen. 	  

BESLUITVORMING DOOR DE LEDENRAAD 	  
Artikel 19. 	 
1. Volstrekte meerderheid 	  

Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald wordt een besluit genomen—
met volstrekte meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige— 
en vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal. 	  
Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar 	 
tellen wel mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven 	 
quorum_ 	  

2. Vaststelling stemresultaat 	  
Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de 	 
vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt 	 
voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over en niet 
schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het 	 
oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe— 
stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de 	 
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 	 
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen- 
de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 	  

3. Verkiezing van personen 	  
Mocht bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen— 
meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben.— 
Als ook dan gees meerderheid verkregen wordt, dan zal bij een 	  
tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd.— 
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. 	 

4. Staking bij stemming over andere onderwerpen 	  
Als de stemmen staken over een voorstel dat niet gaat over de verkiezing van— 
personen, is het voorstel verworpen. 	  

5. Wijze van stemmen 	  
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of ten minste drie 	
leden +JO& de stemming laat of laat weten een schriftelijke stemming te 	 
verlangen. 	  
Schriftelijke stemming gesch edt bij ondergetekende, gesloten stembriefjes. 	 
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Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming 	 
verlangt. 	  

6. Besluiten buiten vergadering 	  
Een eenstemmig besluit van alle leden van de ledenraad, ook al zijn deze niet- 
in een vergadering bijeen, heeft, nits met voorkennis van het bestuur genomen, 
dezelfde kracht als een besluit van de ledenraad 	  

7. Besluit over niet aangekondigde onderwerpen 	  
Als it een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen—
mits met algemene stemmen geldige besluiten worden genomen over ate aan- 
de orde komende onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op de 	 
voorgeschreven wijze bij de oproeping aangekondigd. 	  

LEIDING  VAN DE LEDENRAAD; NOTULEN  
Artikel 20. 
1. Leiding 	  

De vergaderingen van de ledenraad worden geleid door de voorzitter van de-- 
read van toezicht of zijn plaatsvervanger. 	  
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan wijst de raad van toezicht-
een ander lid van de raad van toezicht aan als voorzitter van de vergadering.—
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de— 
vergadering zeif in haar leiding. 	  

2. Notulen 	  
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een 	 
ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon, 	 
notu en gemaakt, die door de voorzitter en de notulist door ondertekening 	 
worc en vastgesteld. 	  

STATUTENWIJZIGING, JURIDISCHE FUSIE, JURIDISCHE SPLITSING 	 
Artikel 2' . 	 
1. Aankondiging 	  

De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van 	
de ledenraad. Wanneer aan de ledenraad een voorstel tot wijziging van de 	 
statuten zal warden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de ledenraad- 
worden vermeld. 	  

2. Voorstel 	  
Een voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen moet- 
ten minste drie weken voor de vergadering ter kennis zijn gebracht van de 	 
leden van de ledenraad. Amendementen met betrekking tot het voorstel kunnen-
worden ingebracht door ten minste drie leden van de ledenraad en moeten ten- 
minste twee weken voor de vergadering van de ledenraad ter kennis van de 	 
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leden van de ledenraad zijn gebracht. 	  
3. Bijzondere meerderheid en quorumvereiste 	  

Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid— 
van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering 	 
waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.—
Is het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een—
nieuwe ledenraadsvergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan— 
worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de 	 
uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het aantal op deze vergadering 	 
aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij de oproeping voor de nieuwe 	 
vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden 	 
genomen, onafhankelijk van het aantal op de vergadering aanwezige of 	 
vertegenwoordigde leden 	  
De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan Brie weken en— 
niet later dan zes weken na de eerste vergadering gehouden 	  

4. Uitvoering 	  
Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariele— 
akte is vastgelegd. leder van de bestuurders is bevoegd deze akte te doen 	 
verlijden. 	  
Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van• 
de gewijzigde statuten moeten worden vastgelegd in het Handelsregister. 	 

5. Juridische fusie, juridische splitsing 	  
Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van 	 
overeenkomstige toepassing op een besluit tot juridische fusie of juridische 	 
splitsing. 	  

ONTBINDING 	 
Artikel 22. 	 
1. Ontbindingsbesluit 	  

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenraad. Het in_ 
deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van 	 
overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding. 	  
Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig 	 
liquidatiesaldo vastgestetd. 	  
Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft,— 
houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het 	
Handelsregister. 	  
De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging blijven gedurende de— 
bij de wet bepaalde termijn onder bewaring van de door het bestuur bij het 	 
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besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan— 
van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres 	 
opgelen aan het Handelsregister. 	  

2. Andere oorzaak 	 
De vereniging wordt bovendien ontbonden: 	  

coor insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard—
of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;— 
door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet 	 
,cienoemde gevallen. 	 

VEREFFENING 	  
Artikel 23. 	  
1. Vereffenaars 	 

Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging,— 
voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) 	 
aangewezen. 	 

2. Vereniging in liquidatie 	 
Na besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie. 
De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit 	 
voor de vereffening van haar zaken nodig is. 	  
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel 	 
mogelijk en nodig van kracht. 	  
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan de— 
naam van de vereniging warden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 	 

3. Bestemming vereffeningssaldo 	  
Een oatig saldo na vereffening krijgt een bestemming die zoveel mogelijk in 	 
overeenstemming is met het doe! van de vereniging. 	  
Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij gebreke— 
daarvan, door de vereffenaar(s). 	  
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende- 
batei meer aanwezig zijn. 	  
De vereniging houdt in geval van vereffening op to bestaan op het tijdstip 	 
waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daar van opgave aan het— 
Handelsregister. 	  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 	 
Artikel 24. 	  
1. Vaststelling 	  

De Iedenraad kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 	  
2. Inhcud 	  



JACOBSE HULSEBOSCH IDOORDUYN 
NOTARISSEN 

Blad 19 

Het huishoudelijk reglement kan nadere regels geven over ander meer het 	 
lidmaatschap, de introductie van nieuwe leden en de vergaderingen. 	 
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten-
en mag geen bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld.- 

SLOTVERKLARINGEN 	 
Tenslotte verklaarden de comparanten dat: 	  
A. als leden zijn toegelaten en voor de eerste maal tot bestuurders zijn benoemd,— 

in de achter hun naam vermelde functies 	  
- 	comparant Karskens, voorzitter, 
- 	comparant Van Houwelingen, secretaris-penningmeester.- 

B. als leden zijn toegelaten en voor de eerste maal tot leden van de raad van 	 
toezicht zijn benoemd, in de achter hun naam vermelde functies: 	  
- 	de heer Joost Niemoller, 

voorzitter, 
mevrouw Beata Supheert, 

lid. 	  
C. het eerste boekjaar van de sticht ng zal eindigen op eenendertig december 	 

tweeduizend twintig 	  
SLOT AKTE 	  
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 	  
WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt en verleden te Zoetermeer op de datum in het 
hoofd van deze akte vermeld. 	  
Na zakelijke opgave van en een toe'•.ichting op de inhoud van deze akte aan de 	 
comparanten hebben deze eenparig verkiaard tijclig van de inhoud van deze akte te 	 
hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 	 
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, notaris,- 
ondertekend. 	  
(w g.:) volgt onderteken ng 



JACOBSE HULSEBOSCH DOORDUYN 
NOTARISSEN 

Blad 20 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

art 10.2e 



entr: 

Intentieverklaring NTR - ONGEHOORD NEDERLAND 

Partijen 

1. Stichting NTR, gevestigd te (1217 WO) Hilversum aan het Wim T. Schippersplein 5, te dezen 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door Ahmed Amhaini, Zakelijk Directeur, hierna te noemen 
"NTR", 

en 

2. Omroepvereniging Ongehoord Nederland, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende 
te (1018 RG), Kraijenhofstraat 137A, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 
76281108, te dezen gezamenlijk rechtsgeldig vertegenwoordigd door Arnoldus Karskens, 
voorzitter, Petrus Vlemmix, bestuurslid media en Reinette Klever, secretaris, hierna to 
noemen: "ASPIRANT", 

Considerans 

i. 	Volgens artikel 2.26 lid 1 sub f , kan de NTR worden opgedragen het media-aanbod te 
verzorgen van een omroepvereniging met een voorlopige erkenning; 
ASPIRANTii. 	streeft naar het verkrijgen van een voorlopige erkenning in de vorm van de 
status als aspirant.omroep conform artikel 2.23 lid 2 van de Mediawet en wenst als 
zodanig onderdeel to worden van het publieke mediabestel; 

iii. ASPIRANT wenst in het licht van bovenstaande samen te werken met de NTR; 
iv. Ervan uitgaande dat ASPIRANT de status van aspirant-omroep verkrijgt, middels de 

verlening van de voorlopige erkenning, wensen Partijen de omvang van de verdere 
samenwerking alsmede de afbakening van ieders taken en verantwoordelijkheden 
voor de volgende concessieperiode vast to leggen in onderhavige intentieverklaring. 

Intentie 

1. Bij het verkrijgen van een voorlopige erkenning als aspirant omroep zal ASPIRANT met de NTR 
voor de aankomende concessieperiode (2022.2027) samenwerken door de NTR een opdracht 
te verstrekken in de zin van Boek 7, Titel 7, afdeling 1 van het Burgerlijk Wetboek om 
uitvoering te geven aan een aantal taken ten behoeve van de verzorging van media-aanbod 
van ASPIRANT (de "Opdracht"). 

2. ASPIRANT blijft to alien tijde inhoudelijk, financieel en productioneel eindverantwoordelijk 
voor het media-aanbod dat op grond van haar voorlopige erkenning zal worden verzorgd. 



nbr: 

3. De NTR zal de omroepvereniging ASPIRANT vertegenwoordigen bij formele NPO overleggen 
zoals het Bestuurdersoverleg met uitzondering van het College van Omroepen. 

4. De NTR zal namens de omroepvereniging ASPIRANT formeel de intekening verzorgen. 
5. De NTR zal voorkomende backoffice diensten verrichten. 
6. Partijen leggen de verdere afspraken omtrent de Opdracht vast in een nadere 

Opdrachtovereenkomst. 
7. De beoogde samenwerki ig zal verder uitgewerkt worden in een Opdrachtovereenkomst en 

een Convenant, die onlosmakelijk verbonden zijn aan deze intentieverklaring. 

Ondertekening 

Stichting NTR 	 Omroepvereniging Ongehoord Nederland 

VaitdSloned door Ahmed Amhara 	 Val dSlgoed door Arnold Karskens 
.op 17.12.2020 	 op 30.12.2020 

Ahmed Amhaini 	 Arnold Karskens 
Zakelijk Directeur 	 Voorzitter 

ValidSigned door Peter Vlemmor 
-op 30.12-2020 

Petrus Vlemmix 
Bestuurslid media 

ValidSigned door Reinette Klever 
op 30-12.2020 

Reinette Klever 
Secretaris 

2 



INTENTIE-VERKLARING 

DE ONDERGETEKENDEN: 

Media Park 
loop van den Endepkin 9 
1217 0/1 Hilversum 

Postbus 518 
1200 AM Hilversum 

035 - 677 54 09 
035 - 677 54 80 

info@ornroepmax 
www.ontroeprpa 2 ill 

Omroepvereniging MAX, statutair gevestigd te Hilversum aan het Joop van den Endeplein 
9 (1217 W.3), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer 3. Slagter, directeur, hierna te 
noemen: "MAX"; 

Omroepvereniging Ongehoord Nederland, statutair gevestigd te Amsterdam aan de 
Kraijenhofstraat 137A (1018RG), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. 
Karskens en mevrouw R. Klever, hierna te noemen "ON!"; 

gezamenlijk te noemen "Partijen", 

IN OVERWEGING NEMENDE DAT: 

MAX een erkenning heeft in de zin van artikel 2.23, eerste lid, van de Mediawet 
2008 voor de erkenningsperiode 2016-2021 en een aanvraag zal lndienen voor 
een erkenning voor de periode 2022-2026; 
ON! een aanvraag zal indienen voor een voorlopige erkenning conform artikel 
2.23, tweede lid, van de Mediawet voor de periode 2022-2026; 
ON! conform artikel 2.26, eerste lid, onderdeel f Mediawet de verzorging van haar 
media-aanbod wenst op te dragen aan MAX, zijnde een omroeporganisatie die 
reeds op grond van artikel 2.23, eerste lid, van de Mediawet een erkenning heeft 
verkregen en deze naar waarschijnlijkheid voor de komende erkenningsperiode 
ook zal verkrijgen; 
MAX en ON! de intentie hebben om de uitgangspunten en de wijze hoe tot de 
hiervoor bedoelde overeenkomst van opdracht te komen willen vastleggen in deze 
intentieverklaring; 

VERKLAREN ALS VOLGT: 

Artikel  L- Intently   van  Partilen 

art 10.2e 

10.2eart  

27253289 
M811795068802 



art 10.2e 

art 10.2e 

Partijen hebben de intentie om te komen tot een overeenkomst van opdracht zoals 
bedoeld in artikel 2.26, eerste lid, onderdeel f, van de Mediawet. 

Artikel 2 - Overeenkomst van opdracht 
2.1 Partijen streven ernaar om voor 31 december 2021 overeenstemming te bereiken 

over de finale voorwaarden en condities voor het aangaan van de overeenkomst van 
opdracht zoals bedoeld in artikel 1. Het uitgangspunt daarbij is dat de eigen 
verantwoordelijkheid bedoeld in artikel 2.88, eerste lid, van de Mediawet van ON! 
respectievelijk MAX daarbij is gewaarborgd. 

2.2De opschortende voorwaarden voor de totstandkoming van de overeenkomst van 
opdracht zijn: 

a) overeenstemming tussen Partijen over de voorwaarden van de overeenkomst 
van opdracht en de invulling van de opdracht aan MAX; 

b) de verlening van een erkenning zoals bedoeld in de Mediawet aan MAX en de 
verlening van een voorlopige erkenning zoals bedoeld in de Mediawet aan ON!; 

c) de vaststelling van het Commissariaat voor de Media, zoals bedoeld in artikel 
2.27 van de Mediawet 2008, dat MAX respectievelijk ON! de op grond van de 
Mediawet 2008 vereiste ledentallen om in aanmerking te komen voor een 
(voorlopige) erkenning hebben gehaald, en, 

d) het verkrijgen var goedkeuring van de statutair daartoe aangewezen interne 
organen van MAX respectievelijk ON! voor het aangaan van de in het eerste lid 
bedoelde overeenkomst van opdracht. 

Artikel 3 - Duuren beeindigin_g 

3.1 Deze Intentieverklaring is van kracht vanaf het moment van ondertekening door 
Partijen tot het moment waarop de overeenkomst van opdracht tot stand is 
gekomen. 

3.2 leder der Partijen is gerechtigd deze Intentieverklaring met onmiddellijke ingang to 
beeindigen, indien Partijen geen overeenstemming kunnen bereiken ten aanzien van 
de hierboven in artike' 2.2 onder a omschreven zaken of als de (voorlopige) 
erkenning zoals bedoeld in artikel 2.2. onder b niet worden verleend dan wel op het 
moment dat het Commissariaat heeft vastgesteld dat de vereiste ledentallen zoals 
bedoeld in artikel 2.2 onder c niet zijn gehaald, of als een van de Partijen (of beide) 
niet de vereiste Interne goedkeuring verkrijgt zoals bedoeld in artikel 2.2 onder d. 

3.3 Beeindiging als bedoeld in dit artikel vindt plaats door opzegging per aangetekende 
brief aan de andere Partijen. De opzeggende Partij zal niet gehouden zijn tot enige 
vorm van schadevergoeding aan de andere Partij, tenzij deze schade voortkomt uit 
een schending van artikel 4 (Geheimhouding) en artikel 5 (Publiciteit). 

3.4 Partijen kunnen, na schriftelijk tot overeenstemming to zijn gekomen, de looptijd 
van de Intentieverklaring schriftelijk verlengen. 

Artikel 4 - GeheirnhQUdin 
Alle informatie waarvan Partijen begrijpen of hadden moeten begrijpen dat deze in 
vertrouwen is verstrekt, wordt door Partijen strikt vertrouwelijk gehouden. 



art 10.2e art 10.2e 

Artrkel  5 - PuOliciteit 
Alle persberichten en andere vormen van publiciteit omtrent de Intentieverklaring, 
daaronder begrepen eventuele mededelingen aan derden omtrent deze 
Intentieverklaring, en daarmee samenhangende onderhandelingen en overeenkomsten, 
behoeven voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. 

tkrtikel 6  - Koster 
leder der Partijen draagt haar eigen kosten die zij in het kader van de uitvoering van 
deze Intentieverklaring maakt - ook in het geval de overeenkomst van opdracht niet 
wordt gesloten 

Artikel 7- Overslracht 
Geen der Partijen kan haar rechten en verplichtingen uit deze Intentieverklaring geheel 
of gedeeltelijk overdragen aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de andere Partij. 

Artilcgl 8 - Wilziging_Intentierkkaring 
Doze Intentleverklaring mag niet worden gewijzigd, aangevuld of anderszins worden 
aangepast, noch mag van enige bepaling van deze Intentieverklaring afstand worden 
gedaan dan door middel van een schriftelijk document, waarin uitdrukkelijk wordt 
verwezen naar deze Intentieverklaring, welk document moet zijn ondertekend door beide 
Partijen. 

ISLL  Qehondenneid 
Partijen erkennen dat de inhoud van deze Intentieverklaring niet bedoeld is enige 
jurldische gebondenheid tussen Partijen te creeren, met uitzondering van de bepalingen 
van artikel 4 (Geheimhouding) en 5 (Publiciteit). 
ledere Partij heeft alleen de intentie juridisch gebonden te zijn indien Partijen 
overeenstemming hebben bereikt over de finale voorwaarden en condities met 
betrekking tot de overeenkomst van opdracht. Tot het moment dat Partijen voornoemde 
overeenstemming hebben bereikt, zal geen van de Partijen enige juridische verplichting 
hebben. 



art 10.2e 

Aldus overeengekomen op 22 januari 2021. 

Omroepvereniging MAX 
art 10.2e 

J. Slagter  

Omroepvereniging Ongehoord Nederland 
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1. ACCOUNTANTSRAPPORT 



Aan het bestuur van 
Omroepvereniging Ongehoord Nederland 

Geacht bestuur, 

1.1 OPDRACHT 

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 1 november 2019 tot en met 31 december 2020 
van Omroepvereniging Ongehoord Nederland, waarin begrepen de balans met tellingen van € 
284.165 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een winst van C 19.288 samengesteld. 

1.2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT 

De jaarrekening van Omroepvereniging Ongehoord Nederland to AMSTERDAM is door ons 
samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 
31 december 2020 en de staat van bates en fasten over de periode 1 november 2019 tot en met 31 
december 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een over zicht 
van de gehanteerde grondslagen voor financiele versiaggeving opgenomen. 

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor 
accountants geldende Standaard 4410, Samenstellingsopdrachten`. Op grond van doze standaard 
wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. 
Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiele 
versiaggeving toegepast. 

Bij een samensteflingsopdracht bent u er verantwoordehjk voor dat de informatie kiopt en dat u ons 
alle reievante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de 
daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze 
verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van 
de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis 
van Omroepvereniging Ongehoord Nederland. 

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante 
ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en 
andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht 
professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij 
vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens. 

Amsterdam, 22 januari 2021 

Landen & Van Hoi!anci 
Register accountants en Beasttngadviseurs 

London & Van Holland Registeraerauntants en Iteaslingativisnntrs • P,tifil ,L7 !41,:kt 	P,tbUS 
Amstcret.Ra • lel. 112t, 	LO • I:pc 02A 4;0 1.1 f t • int4•.; 	4,6.1 	 ni • K., 	s" 

• L'. ..in 	 , 	 n. 	 'L.stoto, , 	 bp A haA 
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2. JAARREKENING 



Jaarrekening 1 november 2019 tot en met 31 december 2020 
bij het accountantsrapport d.d. 22 januari 2021 

Omroepvereniging Ongehoord Nederland 

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020 
(na voorstel resultaatverdebng) 

31-12-2020 

ACTIVA 

Vaste activa 

Materiele vaste activa 
Andere vaste bedrufsmiddelen 	 19.750 

Vlottende activa 

Vorderingen 
Overige vorderingen en over lopende activa 	 2 	 3.349 

Liquide middelen 	 3 	 261.066 

284.165 

.00.2e,.,  2.d 22 pyruds, 2022 	 ^ 4 - 



Jaarrekening 1 november 2019 tot en met 31 december 2020 
bij het accountantsrapport d.d. 22 januari 2021 

Omroepvereniging Ongehoord Nederland 

31 12 2020 

PASSIVA 

Eigen vermogen 
Verenigingskapitaai 
	

4 	 19.288 

Kortlopende schulden 
Schulden aan leveranciers er handelskredieten 	 5 	1.648 
Overige schuiden en overlopende passiva 	 6 	263.229 

264.877 

284.165 

d d ; 2 fantmti 1011 
	 - 5 - 



Jaarrekening 1 november 2019 tot en met 31 december 2020 
bij het accountantsrapport d.d. 22 januari 2021 

Omroepvereniging Ongehoord Nederland 

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 01-11-19 TOT EN MET 31-12-20 

01-11-2019 / 31-12-2020 

Eaten 	 416.610 

Lasten 
Afschrijvingen op materiele vaste activa 	 4.088 
Verenigingslasten 	 s 	393.234 

Totaal van som der kosten 	 397.322 

Exploitatiesaldo 	 19.288 

Samenstellingsverklatir9 afgogoven d 2 22 janunf 2011 	 - 6 - 



Jaarrekening 1 november 2019 tot en met 31 december 2020 
bij het accountantsrapport d.d. 22 januari 2021 

Omroepvereniging Ongehoord Nederland 

2.3 KASSTROOMOVERZIO-T OVER DE PERIODE 01-11-19 TOT EN MET 31-12-20 

01-11 2019 / 31-1.2-200 

Totaal van kasstroom uit cperationele activiteiten 

Bedrijfsresultaat 

Aanpassingen voor 
Afschrijvingen 

Verandering in werkkapitaal 
Afname (toename) van overige vorderingen 	 2 	(2.487) 
Overlopende activa 	 (862) 
Toename (afname) van overige schulden 	 264,877 

Totaal van kasstroom uit cperationele activiteiten 

Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten 

Verwerving van rnateri,.:!e va,te activa 

Totaal van toename (afnarne) van geldmiddelen 

Verloop van toename (afname) van geldmiddelen 

Geldmiddelen aan het begin van de periode 
Toename (afname) van geld niddelen 

Geldmiddelen aan het einde van de periode 

19.288 

4.088 

261.528 

284.904 

(23.838) 

261.066 

261.066 

261.066 

54rneft,,leilingsvetkiar,q af9ogevem d c3.. 2 ianudri 2021 
	 - 7 



Jaarrekening 1 november 2019 tot en met 31 december 2020 
bij het accountantsrapport d.d. 22 januari 2021 

Omroepvereniging Ongehoord Nederland 

2.4 	GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING 

INFORMATIE OVER DE RECHTSPERSOON 

Vestigingsadres en inschrijfnummer handeisregister 

Omroepvereniging Ongehoord Nederland is feitelijk en statutair gevestigd op Kraijenhoffstraat 137 A, 
1018 RG te AMSTERDAM en is ingeschreven bij het handeisregister onder nurnrner 76281108. 

ALGEMENE TOELICHTING 

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon 

De activiteiten van Omroepvereniging Ongehoord Nederland bestaan voornamelijk uit het uitoefenen 
van een omroepvereniging ter uitvoering van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau media-
aanbod te verzorgen en alle activiteiten te verrichten die nodig zijn om daarmee een publieke taak 
van algemeen nut te vervullen. 

Informatieverschaffing over schattingen 

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstetlen van de jaarrekening vormt de leiding 
van Omroepvereniging Ongehoord Nederland zich verschillende oordelen en schattingen die 
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven 
van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en 
schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de 
desbetreffende jaarrekeningposten. 

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR VERSLAGGEVING 

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepatingen van richtlijn Cl zoals 
opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. 

Het eerste versiagjaar van Omroepvereniging Ongehoord Nederland is een verlengd boekjaar en 
loopt van 1 november 2019 tot en met 31 december 2020. 

Activa en verplichtingen warden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld 
vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het 
kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de 
toelichting. 

GRONDSLAGEN 

Materiele vaste activa 

Materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 
toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige 
gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen. 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reele waarde van de 
tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. Indien geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs 
gelijk aan de nominate waarde van de vorderingen. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld 
op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reele waarde bepaald aan 
de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de 
effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. 
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Jaarrekening 1 november 2019 tot en met 31 december 2020 
bij het accountantsrapport d.d. 22 januari 2021 

Omroepvereniging Ongehoord Nederland 

Voorzieningen wegens onintaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de 
vordering. 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kcrttopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen 
nominale waarde. 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen van de vereniging bestaat uit verenigingsvermogen, welke kan worden 
onderverdeeld vrij besteedba 3r vermogen, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. 

Vrijbesteedbaar vermogen staat de vereniging ter vrije beschikking binnnen het doel van de 
vereniging. Bestemmingsreserves zijn reserves die zijn bedoeld voor specifieke door het bestuur 
vastgestelde activiteiten. Bestemmingsfondsen zijn reserves bedoeld voor specifieke acitiviteiten en 
worden opgelegd door de fondsverstrekkers. 

Kortlopende schulden 

Kortlopende schulden worder bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reele waarde. Kortlopende 
schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het 
ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is 
meestal de nominale waarde 

Grondslagen voor de bepating van het resultaat 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties 
en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties warden verantwoord in 
het jaar waarin zij zijn gerea!iseerd. 

listen 

Baten bestaan uit lidmaatschapsgelden van de leden en uit giften. Lidmaatschapsgelden worden 
toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Deze hebben een looptijd van den jaar 
en gaan in vanaf het moment van ontvangst per bank. Giften worden verantwoord in het jaar waarin 
deze zijn ontvangen. 

Overige bedrijfskosten 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 
betrekking hebben. 

Kasstroomoverzicht 

Het kasstrootnoverzicht is cvgesteld op basis van de indrecte methode. 
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2.5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020 

ACTIVA 

VASTE ACTIVA 

1 Materiele vaste activa 

Andere vaste 
bedrijfsmid- 

delen 

Boekwaarde per 
1 november 2019 

Mutaties 

Investeringen 	 23.838 
Afschrijvingen 	 (4.088) 

Saldo mutaties 	 19.750 

Stand per 31 december 2020 

Verkrijgings- of vervaardigings- 
prijs 	 2:3 838 
Cumulatieve afschrijvmgen 	 (4.088) 

Boekwaarde per 
31 december 2020 	 19.750 

De materiele vaste activa wordt in 5 jaar geschreven. 

VLOTTENDE ACTIVA 

Vorderingen 

2 Overige vorderingen en overlopende activa 

Waarborgsom 
	

2.487 
Vooruitbetaalde bedragen 
	

862 

3.349 
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31-12-2020 

3 Liquide middelen 

Overlopende kruisposten 	 500 
ING 	 10.169 
Paypal 	 397 
Spaarrekening 	 250.000 

261.066 
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Jaarrekening 1 november 2019 tot en met 31 december 2020 
bij het accountantsrapport d.d. 22 januari 2021 

Omroepvereniging Ongehoord Nederland 

PASSIVA 

Het ingehouden deel van de jaarwinst binnen het eigen vermogen 

01-11-19 / 
31-12-20  

4 Verenigingskapitaal 

Stand per 1 november 
Exploitatiesaldo 	 19.288 
Stand per 31 december 	 19.288 

KORTLOPENDE SCHULDEN 

5 Schulden aan leveranciers en handelskredieten 

Crediteuren 	 1.648 

6 Overige schulden en overlopende passiva 

Accountantskosten 	 7.462 
Overlopende Iidmaatschapsgelden 	 255.767 

263.229 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN, VERPLICHTINGEN EN REGELINGEN 

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen 

De vereniging is een huurverplichting aangegaan voor een kantoorruimte. De resterende verplichting 
per balansdatum bedraagt C 1.724 en is geheel kortlopend. 
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2.6 
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER DE PERIODE 01-11-19 TOT EN 
MET 31-12-20 

01-112019 
/ 31-12- 

2020 

BATEN 

Lidmaatschapsgelden 
	 384.711 

Ontvangen donaties/giften 
	 31.899 

416.610 

Gemiddeld aantal werknemers 

01-11-2019 / 31-12-2020 
Adrital 

Gemiddeld aantal werknemer; 

7 AFSCHRI3VINGEN OP M etTERIELE VASTE ACTIVA 

Afschrijvingen materiele vast,? activa 
	 4.088 

8 VERENIGINGSLASTEN 

Overige personeelsbeloningen 	 19.847 
Huisvestingskosten 	 9.726 
Exploitatiekosten 	 159.481 
Verkoopkosten 	 100.101 
Kantoorkosten 	 72.293 
Algemene kosten 	 31.786 

393.234 

Overige personeelsbeloningen 

Kantinekosten 
	 703 

Overige kostenvergoedi mien 
	 19.144 

19.847 

Huisvestingskosten 

Betaalde huur 	 9.726 
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01-11-2019 
/ 31-12- 

2020 

Exploitatiekosten 

Werk door derden 	 150.232 
Kleine aanschaf inventaris 	 8.285 
Huur inventaris 	 685 
Reparatie en onderhoud inventaris 	 279 

159.481 

Verkoopkosten 

Reclame- en advertentiekosten 	 96.892 
Representatiekosten 	 2.906 
Relatiegeschenken 	 303 

100.101 

Kantoorkosten 

Kosten automatisering 	 58.959 
Drukwerk 	 10.773 
Porti 	 2.120 
Kantoorbenodigdheden 	 303 
Overige kantoorkosten 	 104 
Telefoon- en faxkosten 	 34 

72.293 

Algemene kosten 

Advieskosten 	 14.954 
Abonnementen en contributies 	 5.686 
Administratiekosten 	 4.576 
Assurantiepremie 	 2.633 
Accountantskosten 	 2.500 
Reis- en verblijfkosten 	 810 
Bankkosten 	 603 
Overige algemene kosten 	 24 

31.786 
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COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA 

Hoge Naarderweg 78 5 1217 AH Hilversum IAll 
Postbus 1426 11111 1200 BK Hilversum 1411 cvdrracvdm.al Mil www.cvdrn.ni  114 
T 035 773 77 00 011 F 035 773 77 99 11111 

Ministerie OCW 
T.a.v. de heer drs. A. Slob 
Postbus 16375 
2500 BJ 'S-GRAVENHAGE 

Datum 
	

Onderwerp 

2 februari 2021 
	

Erkenningsaanvraag Omroep Zwart 

Uw kenmerk 	 Ons kenmerk 
	

Contactpersoon 	Doorkiesnummer 

31 art if n, 

Geachte heer Slob, 

Op 29 januari jl. heeft het Commissariaat voor de Media een aanvraag ontvangen van 
Vereniging Omroep Zwart voor verlening van een voorlopige erkenning voor de verzorging 
van media-aanbod voor de landelijke publieke mediadienst als bedoeld in artikel 2.23 tweede 
lid van de Med iawet 2008 voor de periode 2022-2026 

Voornoemde erkenningsaanvraag wordt hierbij aan u doorgezonden. 

Hoogachtend, 
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, 
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Omroep ZWART 
ano-enaam 

Op een zomerdag in 1997 werd het fundament gelegd voor een heuse mijIpaal 
in de geschiedenis van de Nederlandse Publieke Omroep (NP0). Met een 
glansrijke hoofdrol voor een ambitieuze en nogal mondige jongeman. Die 
jongen was Bart de Graaff, die BNN wist op te richten. Aanvankelijk was er 
aardig wat ophef over het idee. dat in die tijd natuurtijk nog ongekend en 
enorm gedurfd was: hoe zou je er toch bij komen off) een omroep voor 
jongeren op te richten? Jongeren worden toch allang vertegenwoordigd? 
Hier is toch helemaal geen behoefte aan? Integendeel. Het benodigde aantal 
leden werd in een rap tempo behaald en een jaar later ontving BNN officieel 
een uitzendlicentie. En ja, de vele jongeren voelden zich massaal gezien en 
zeker gehoord. BNN werd, later samen met de VARA als BNNVARA. een 
omroep waar niemand meer omheen kan. 

Een ander ijkpunt binnen de historic,  van de NPO: de oprichting van Omroep 
MAX in 2002. Jan Slagter maakte zich al hard voor ouderen in de 
samenleving, rnaar wilde dat oak op televisie en radio. De vertegenwoordiaing 
voor de 504-`ers binnen de media was er namelijk nauwelijks. 	werd om dit 
initiatief weggelachen, niet serieus genomen, 	serieus ondervraagd. Is 
Omroep MAX echt nodig? Hier gaat toch niemand naar kijken? Maar nu zien 

dat het teaendeet overduidelijk waar is. Omroep MAX is niet weg te denken 
binnen de publieke omroep. 

De publieke omroep blijft gelukkia in beweging. Oak nu weer is er ruimte 
voor nieuwe omroepen om een plek te bemachtigen in het bestel. Omroep 
ZWART. opgericht in de zomer van 2020, wit meedingen naar zo'n plek, en in 
dit beleidsplan leggen vveuit waarom. Net  als bij BNN en Omroep MAX zijn er 
mensen kritisch over de noodzaak van onze omroep. Zou er wet behoefte zon 
aan een omroep die zich richt op diversitea en de vertegenwoordiging van alle 
Nederlanders? Voor en achter de schermen? Gebeurt dit niet allana? is het niet 
gezeur? En waarom heet het ZWART? 
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VVij vinden het opvailend dat er zoveel kritiek is gekomen op onze naam, 
Wat betekent het dat het woord, de naam, 'zwart door sommigen als zO 
polariserend wordt ervaren? We heten ZWART omdat dat is wat je krijgt als je 

primaire kieuren met elkaar mengt, Dan krijg lets wat geen kieur meer is, 
Omroep ZWART gaat kieur voorbij, en we hopen dat steeds meer rnensen dat 
willen zien. Maar natuurlijk is 'zwart' ook een statement. We zijn opgegroeid 
met media die onder andere qua kleur, afkomst, seksuele voorkeur en 
gender behoorlijk eenzijdig en stereotype waren, in beeld en inhoudelijk, En 
eigenlijk is daar, nu we volwassen zijn, nog niet veel veranderd. Dat daardoor 
zovee mensen zich bij de publieke omroep ongehoord en ongezten voelen 
is kwalijk. Herkenbaarheid en geloofvvaardigheid van de media gaan hand in 
hand, goede televisie en radio maken is een grote verantwoordelijkheid en 
hard werken, zeker bij de publieke omroep, die er voor ledereen moet ztjn. Het 
vraagt on) groot inievingsvermogen in het bestaan en de achtergrond van alle 
Nederianders, 

Omroep ZWART richt zich voorat op de huidige jonge, diverse generatie. Het 
bereiken van deze groep is geen kwestie van een bepaalde vorm kiezen, zoa s 
bijvoorbeeid amusement, maar om het vertellen en tonen van de goede 
verhalen. Het gaat filet orn &leen meer diverse gezichten op TV en diverse 
stemtnen op de radio, maar om het ztjn van een inclusieve organisatie waardoor 
prooramma's vanuit nieuwe perspectteven kunnen \Norden gemaakt, 

Vanuit die inclusiviteit wit Omroep ZWART juist verbinding leggen met en 
tussen mensen en groepen. In een tijd waarin angst en achterdocht toenemen 
hebben we verbinding hard nodig. We zijn dan ook bljzonder enthousiast over 
de beoogde samenwerking met BNNVARA en vereerd met het felt dat onder 
andere AVROTROS, KRO-NCRV. VPRO en de EO onze komst toejuichen. Maar 
hartverwarmend is ook hoe snel we de benodiqde 50,000 leden hebben 
behaald en de steun die we van onze ieden en voloers hebben gevoeld Monsen 
willen gezien en gehoord worden. Omroep ZWART kan de meest diverse 
omroep in het Nederiandse publieke bestel worden, De tijd is er njp voon V\fil 
kunnen niet wachten. 

We zien eikaar, 

Het bestuur, 
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Leeswijzer 

Omroep ZWART bestaat sinds 2020. Dit beieldsplan is onderdeel van onze 
erkenningsaanvraag voor de periode 2022 - 2026. Het laat op hoofdlijnen zien 
wat onze ambities zijn voor de komende vijf jaar, waarin Omroep ZWART een 
onderscheidende toevoeging is aan het publieke best& en hoe we bijdragen 
aan de kaders van het Concessiebeleidsplan 2022-2026. De missie van Omroep 
ZWART is in hoofdstuk 1 beschreven. Hoofdstuk 2 gaat in op de generatie die 
Ornroep ZWART als haar primaire doelgroep ziet: in hoofdstuk 3 formuleren 
we het programmabeleid waarmee we deze groep bereiken verbinding 
met anderen willen leggen. We geven daar ook voorbeelden van het 
soort programma's dat we willen maken. Vervolgens beschrijft hoofdstuk 
4 de uitgangspunten van een inciusieve organisatie die ‘.vij nodig vinden 
en de relatie met onze leden en ons publiek. Hoofdstuk 5 laat zien wie 
onze samenwerkingspartners binnen de publieke omroep zijn en hoe we 
samenwerking met andere maatschappelijke partners aan wilien gaan. 





1 ten omroep waar iedereen 
wordt gezien en gehoord 
De missie van Omroep ZWART 

Omroep ZWART is er voor het Nederland van nu en het Nederland van de 
toekomst. Voor een wereld die niet gedreven is door angst voor het onbekende 
maar door onderlinge verbinding en interesse in elkaar. Voor een mooier 
Nederland, waar mensen elkaar en elkaars verhalen meer en beter leren kennen. 
En voor een publieke omroep die daar aan bijdraagt door die verhalen to tonen. 
Omroep ZWART gelooft in een Nederlandse Publieke Omroep (NPO) die er niet 
alleen voor iedereen is, maar ook vooruitloopt, uitdaagt en verbindt. Die 
kiest voor veelzijdigheid in plaats van voor de grootste gemene deler. 

Wat Omroep ZWART relevant en urgent maakt is niet alleen dat het jonge, 
diverse publiek actief Iijkt te zoeken naar andere nieuwe verhalen en 
perspectieven, maar ook dat nieuwe makers nieuwe verhalen Mien vertellen. 
Er zijn op dit moment veel mensen die zich niet herkennen in het huidige 
media-aanbod. Ze zien niet de mensen die op hen lijken; niet de levens die zij 
leven; niet de manier van kijken die zij hebben. Als gevolg daarvan vinden ze 
hun eigen weg in het grote aanbod ver buiten ons publieke bestel, op zoek 
naar authenticiteit, relevantie en antwoorden op vragen die spelen binnen hun 
belevingswereld. Het is de taak van de publieke omroep om programma's aan 
te bieden die gevarieerd zijn, een hoge kwaliteit hebben, en geschikt zijn voor 
alle groepen in de samenleving; deze taak komt in gevaar wanneer de meest 
diverse generatie ooit zich niet meer herkent in het aanbod. 
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Wij zijn verbonden aan die jonge, diverse generatie. Onze volgers en onze leden 
horen in grote mate tot die groep die op zoek is naar nieuwe perspectieven. 
De groep die nu nauwelijks bereikt wordt door de NPO. En daarom wil Omroep 
ZWART bijdragen aan een diverse, pluriforme, open en verbindende publieke 
omroep. Inclusiviteit is ons uitgangspunt, voor onze organisatie en voor onze 
programma's. De programma's van onze omroep zijn urgent, vernieuwend, gaan 
uit van interesse in de ander, brengen een gesprek op gang en zetten mensen 
aan het denken. Dat doen we door verschillende geluiden te iaten horen. 
Door te vragen, te luisteren en te leren. Door te experimenteren en opnieuw 
te beginnen. Soms Iijkt in Nederland vooral de angst voor het onbekende 
te zorgen voor frictie tussen groepen. Omroep ZWART maakt daarom niet 
programma's voor alleen een specifieke groep, hopen wij, maar staat juist voor 
het vergroten van de bekendheid met elkaar en de verbinding onderling. Zo 
ontstaat een omroep waar iedereen zich thuis kan voelen. 
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Televisie en radio voor de 
wakkere kijker en luisteraar 
Publiek en bereik 

Omroep ZWART is verbonden aan een nieuwe generatie. Een maatschappelijk 
georienteerde generatie die onvermoeibaar Iijkt in haar drang naar duiding, 
achtergronden en nieuws. Van klimaat tot mentale gezondheid en van racisme 
tot aan veganisme. Een generatie die zeker niet alleen divers is in afkomst. 
Mensen onderscheiden zich onder andere op het gebied van gender, geloof, 
seksuele voorkeur, of beperking, en ontlenen daar een deel van hun identiteit 
aan. "Nederland is een veelkleurig land," stelt het Concessiebeleidsplan 2022 
- 2026 van de NPO daarom terecht. En eerder zei de Minister voor Media in 
zijn visiebrief a!: "Mensen organiseren zich vaker op tijdelijke basis of rond 
bepaalde thema's en meer en meer virtueel, bijvoorbeeld in communities op 
sociale media. Het huidige samenstel van omroepverenigingen en bijgevolg 
hun programmering is niet langer vanzelfsprekend de volledige weerspiegeling 
van de maatschappelijke pluriformiteit."' De NPO zet daarom met het nieuwe 
concessiebeleidsplan sterk in op een "brede aanbodmix" dat een "veelkleurig 
palet" van Nederland vormt. 

Omroep ZWART onderschrijft de noodzaak tot het bieden van een veelkleurig 
aanbod. Niet een meerderheid is nu de realiteit, maar een verzameling kleinere 
subgroepen die elkaar op verschillende gebieden weten to vinden. Omroep 
ZWART wil het bestel in tijdens een moeilijke periode voor de Nederlandse 
Publieke Omroep (NP0). Meerdere onderzoeken laten zien dat de gemiddelde 
Ieeftijd van haar publiek blijft stijgen en dat steeds meer Nederlanders - en 
vooral biculturele Nederlanders - zich niet herkennen in het huidige 
media-aanbod.2  

1 	Visie toekornst publiek omroepbestel: waarde voor het publiek, van 14 juni 2019. 
2 	Dat blijkt bijvoorbeeld uit de jaarrapporten van de Sticht!ng Kijkonderzoek, onderzoek 

naar kijkgedrag van zowel het Sociaal Culture& Planbureau als van Motivaction, en 
onderzoek naar televisiepakketten en kijkgedrag door het Cornmissariaat voor de Media. 
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Deze steeds grotere en meer diverse groep mensen wil meer zien dan wat de 
publieke omroep biedt, en keren daarom nu de publieke omroep de rug toe. 
Die groep vormt in grote mate ons publiek: in veel gevallen jong, maar vooral 
bewust van hoe Nederland veranderd is ten opzichte van het Nederland van 
eerdere generaties, van wat er gaande is en nieuwsgierig naar hoe het anders 
en beter kan. Het zijn Nederlanders met hun wortels in specifieke culturen en 
subgroepen. Het is echter niet zozeer de afkomst of groep die hen bindt: ze 
zijn verbonden in mentaliteit. Hun focus ligt niet alleen op Nederland, maar 
soms juist op de stad waar ze wonen, of op landen waar ze hun wortels voelen 
of waar gebeurtenissen plaatsvinden die misschien geografisch ver weg maar 
inhoudelijk dichtbij hen staan. 

De NPO zegt in het nieuwe concessiebeleidsplan ervoor te waken het aanbod 
alleen op de massa of to stemmen maar juist ook aan "de subculturen, niches 
en minderheden" waardevolle programma's to bieden. Laten we echter 
duidelijk zijn: de ambitie van Ornroep ZWART gaat verder dan bijdragen aan de 
"aanbodmix" waar de NPO van spreekt door maar den kleur op dat "veelkleurig 
palet" te gebruiken. Wij bereiken de kijkers en luisteraars die de publieke 
omroep nu mist om zich werkelijk een veelkleurige publieke omroep to mogen 
noemen. Omroep ZWART onderscheidt zich van andere ornroepen door de 
bruggenbouwer te zijn naar die kijkers en luisteraars. Want dat zijn nu al onze 
leden, onze volgers op social media, onze ambassadeurs en de mensen die 
ons ideeen voor programma's opsturen. Ons programmabeleid is afgestemd 
op de interesses van dit publiek. en de vormen en het mediagebruik die bij hen 
aansluiten. 

Tegelijk heeft Omroep ZWART de overtuiging dat we niet alleen deze groep 
mceten bereiken, maar programma's kunnen maken voor een breder publiek: 
voor mensen die zich verwant voelen met de jonge, diverse doelgroep; en 
hopelijk ook voor mensen die interesse hebben in perspectieven die nu nog 
onbekend voor hen zijn. Het gaat ons niet om het maken van programma's voor 
een bepaalde subgroep of alleen voor een bepaalde generatie, maar om de 
interactie en verbinding tussen al die verschillende groepen te vergroten. 
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NIe we makers 
en nieuwe verhalen 
Programmabeleid en aanbod 

Overkoepelend programmabeleid 

De programma's van Omroep ZWART dragen bij aan een veelkleurige publieke 
omroep. Het nieuwe concessiebeleidsplan stelt dat de publieke omroep 
niet alleen mensen moet bereiken, maar vooral ook impact moet hebben: 
het publiek moet het kijken en luisteren naar programma's als waardevolle 
tijdsbesteding zien, en de waarde van de programma's voor de samenleving 
zien. Voor Omroep ZWART zijn daarvoor de volgende uitgangspunten 
betangrijk: 

1. Wat we maken is urgent. Makers hebben een noodzaak, een belang, 
programma's te maken en brengen dat over op kijkers en Iuisteraars. Onze 
manier van werken moet het mogetijk maken om actuele thema's op te pakken 
en content te maken waar wat vanaf hangt. Radio en TV, digitaal en lineair, 
bieden ons de leans om op verschillende manieren hiermee om te gaan. 

2. Wij maken vernieuwende programma's. Wij hebben als nieuwe omroep 
een nieuw verhaal te vertellen en gebruiken daarvoor nieuwe vormen. Ons 
aanbod is veelzijdig en biedt een andere kijk op bestaande onderwerpen. We 
gebruiken de mentatiteit, taal en beeldtaai die aansluit bij onze doeigroep en 
blijven experimenteren. En soms door vormen te gebruiken die at beproefd zijn 
gebieken. 

3. Onze programma's zorgen voor ontmoeting: bijvoorbeeld tussen ideeen, 
tussen tatenten, tussen verhalen of tussen standpunten. Een ontmoeting op 
basis van vragen-luisteren-leren. We zijn Nederlands en internationaal. Zo 
draagt Omroep ZWART bij aan verbinding tussen mensen en interesse in elkaar. 
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"Kwaliteit is misschien wel de belangrijkste voorwaarde die we aan ons aanbod 
willen stellen," zegt de NPO. Omroep ZWART onderschrijft die voorwaarde: 
de omroep bestaat uit professionele makers die vakmatig solide programma's 
willen maken met content dat nauwelijks te zien is op de NPO. Kwaliteit is altijd 
het uitgangspunt maar tegelijkertijd waarderen we het dat `kwaliteiti niet in 
eenzijdige criteria is gedefinieerd maar bovenal wordt getoetst in 
- representatieve - kwaliteitspanels en onder het publiek. Dit sluit aan bij 

de rol die Omroep ZWART aan haar leden, volgers en ledenraad wil geven. 
Een belangrijk onderdeel van de binding met de omroep is in onze ogen de 
mogelijkheid om invloed uit te kunnen oefenen op de programmering. 

Wij zijn er met onze programma's voor het publiek, niet andersom. Het gaat 
Omroep ZWART niet om kijkers en Iuisteraars terug to halen naar lineaire TV 
en lineaire radio, maar om het creeren van een sterke publieke omroep in de 
hele breedte. We willen platform-onafhankelijk werken: we kiezen niet voor ben 
platform of eon net, maar voor de plek waar we het publiek met een bepaald 
programma het beste kunnen bereiken. Het bereik en de impact van onze 
programma's kunnen versterkt worden als we het maximale halen 
uit het materiaal dat we maken - bijvoorbeeld door online uitgebreid 
achtergrondmateriaal te tonen waar op TV geen ruimte voor is, of door langere 
versies van interviews in podcasts to gebruiken en ze geedit op de radio uit te 
zenden; door gebruik te maken van combinaties van meerdere media; en door 
leden (interactief) te betrekken bij programma's. 
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Programma-aanbod 

Omroep ZWART is ambitieus, maar als beginnende omroep moeten we 
focussen op het soort en het genre programma's waar onze ambities het beste 
kunnen worden waargemaakt. Binnen de genres die zijn onderscheiden in het 
concessiebeleidsplan wil Omroep ZWART bijdragen aan vijf genres: opinie, 
human interest, kunst en expressie, muziek en kennis en educatie. 

Programma's in deze genres maken we voor TV, radio, online en on demand. 
De breedte van online video - van TikTok tot de streaming van films en series 
- maakt dit een wezenlijk ander medium dan Iineaire televisie, en zo gebruikt 
Omroep ZWART dit ook. De programma's die wij maken vallen onder de 
NPO-vlag maar wel met Omroep ZWART als duidelijke afzender. Online is een 
goede plek om te experimenteren, inhoudelijk en in beeldtaal, jonge makers 
dingen te laten uitproberen en interactie met onze leden en publiek te hebben. 

De focus van Omroep ZWART bij audio ligt op de genres muziek en human 
interest. Met programma's voor een jonge doelgroep voorzien we in de 
behoefte bij de NPO om deze doelgroep te bereiken. Gezien de ontwikkeling 
van het luistergedrag bij een groot deel van deze groep ligt de prioriteit van 
Omroep ZWART bij online en on demand radio. We willen de grens opzoeken 
van de mogelijkheden om niet-lineair te programmeren; "Laat je verrassen," 
willen we eigenlijk zeggen tegen ons publiek, in plaats van "Weet op elk 
moment wat je krijgt". Het is de variatie en kwaliteit waar het publiek op kan 
vertrouwen en niet een vaste programmering op een vast uur. De programma's 
varieren van DJ's en presentatoren die eigen blokken mogen vullen, 
thematische streams, podcasts, hoorspelen en documentaires en live sets. 

In de volgende paragrafen geven we een toelichting op het soort programma's 
dat we willen maken binnen de genoemde genres. Het is zeker niet onze 
ambitie al deze programma's in ons eerste jaar als omroep te maken; het zou 
zonde zijn als ons verhaal zijn focus verliest. Zie ze eerder als illustratie en 
concretisering van de genres. 
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Opinie en human interest 

De programma's van Omroep ZWART zijn maatschappelijk geengageerd en 
geven duiding en bieden achtergronden en meerdere perspectieven bij een 
breed spectrum aan onderwerpen. We besteden aandacht aan conflicterende 
vises en laten de feiten achter verschillende meningen zien. Onze programma's 
binnen deze twee genres trekken mensen uit hun hokjes en verbreden hun 
referentiekader, met als doel om nieuwe verbindingen te maken. 

Bij Omroep ZWART voelen we dat veel angst onder en frictie tussen groepen 
op dit moment ontstaat door onbekendheid met elkaar. Daarbij speelt mee 
dat de `digitale bubbel' waarin iemand zit veel invloed heeft op de verhalen 
en meningen die gedeeld worden. Daarom zijn veel van de programma's waar 
wij op dit moment aan denken bij dit genre een reactie op deze situatie, en 
een poging om daar een positieve bijdrage aan te leveren. Zo brengt Plot 
Twist mensen met tegengestelde meningen - van wat de beste voetbalclub 
is oijvoorbeeld - samen en onderzoekt de achtergronden van die meningen 
en de feiten die die wel of niet ondersteunen. Met als uiteindelijke insteek om 
te laten zien dat er misschien nog wel een derde, vierde of vijfde legitieme 
mening is - welke club houdt zich bijvoorbeeld het meest aan fair play, of 
doet het rneest aan talentontwikkeling afhankelijk van welke statistieken je 
hanteert. In de podcast Factcheck worden in korte podcasts nodige, actuele en 
relevante feitelijkheden gecheckt zodat je weer verder kunt met je dag, week of 
maand. De Vooroordelenshow is geen talkshow maar een luistershow. Met een 
andere opzet en andere gesprekstechnieken dan die nu in talkshows worden 
gebruikt hoeven de mensen aan tafel het niet eens te worden, maar wel elkaars 
positie meer te begrijpen. Met ZWART Edities geven we een Omroep ZWART 
make-over aan beproefde of van vroeger bekende formats. Wat gebeurt er 
als je in een programma over de beste schilders meer aandacht besteedt aan 
de herkornst van de verf, of wat in andere culturen wordt gezien als beste 
schilder? Want naast Rembrandt benoemen wij graag Basquiat, Dali of Kahlo. 
Of als je landen buiten Europa niet alleen als backdrop voor je programma ziet 
maar werkelijk verbinding legt met de inwoners en de achter-gronden van dat 
land? Of als je bij relatie- of datingprogramma's het idee van wat een relatie 
is verbreedt en daarmee erkenning geeft aan de enorme hoeveelheid soorten 
relaties die voor mensen betekenis kunnen hebben? 
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Kunst en expressie en muziek 

Kunst en muziek geven de vrijheid om de status quo te bevragen, de heersende 
orde uit te dagen. Muziek sluit daarnaast aan bij de jonge doelgroep, heeft de 
meest universele taal en een groot bereik. Dat maakt het voor Omroep ZWART 
een belangrijk genre. We geven aandacht aan kunst en 'popular culture'. We 
introduceren nieuwe mythologieen, nieuwe helden en nieuwe stijlen. Er is bij 
Omroep ZWART plek voor beginnend kunstenaars, muzikanten en DJ's, 
gevestigde top en alles daartussen. 

Omroep ZWART creeert binnen dit genre een serie programma's waarin een 
opbouw zit van platform voor nieuwe makers tot uitwisseling van werk van 
gevestigde makers. Zo is Indruk Maken een hoofdzakelijk online platform waarin 
in een doorlopende 'collage' mensen werk kunnen aandragen, en op elkaars 
werk kunnen reageren. In Podium ZWART wordt - vooral op televisie, maar voor 
muziek mogelijk ook op de radio - een open podium geboden voor makers 
die al een stap verder zijn. Het kan een kweekvijver zijn voor deze makers, en 
het laat tegelijk zien wat een veelheid aan kunst en muziek in Nederland wordt 
gemaakt. In Soundclash gaan muzikanten, Nederlandse en internationale, 
met elkaar de muzikale strijd aan, waarbij het publiek winnaars kiest. Het 
programma Voor wie maak je dit gaat dieper in op de inhoud en urgentie 
van kunstwerken. Kunstenaars worden uitgenodi6d om deze hamvraag te 
beantwoorden, en het programma ontspint zich afhankelijk van het antwoord 
en de achtergronden daarvan. 

Kennis en educatie 

Binnen dit genre focussen we in de eerste plaats op het maker van 
geschiedenis-programma's. We willen de geschiedenis en 'heritage' tonen 
van de mensen die nu in Nederland wonen. Ten tweede gaan we met onze 
programma's onderzoeken hoe de maatschappij werkt en proberen we 
systemen inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld door in toegankelijke vorm te later 
zien hoe de financiele wereld of de arbeidsmarkt functioneert en wat dat voor 
een individu betekent. Terreinen waar mensen dagelijks mee te maken hebben 
maar toch niet alles van weten. Binnen dit genre richt omroep ZWART zich ook 
op kinderen en jeugd. 
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Het programma What if? kijkt naar zaken waarvan misschien gedacht wordt 
dat het niet anders kan - bijvoorbeeld dat scholen altijd van half 9 tot 3 zijn 
en zes weken zomervakantie hebben, of de vijfdaagse werkweek - en zoekt 
met specialisten uit wat er zou gebeuren als die zaken bijvoorbeeld anders 
georganiseerd zouden worden, of andere regels gehanteerd. In De Tafel van... 
wordt gekeken naar de culturele en historische helden die in Nederland nu op 
een voetstuk zijn geplaatst, naar hun rol in de geschiedenis en de waarde van 
hun heldenstatus. Daarnaast onderzoekt het programma wie de mensen zijn 
die, met de kennis van nu, eigenlijk een prominentere plek in de geschiedenis 
verdienen. Kinderen, voiwassenen en ouderen geven in De Spreekbeurt een 
spreekbeurt over een grote variatie aan onderwerpen. Het kan natuurlijk ook 
voor de klas, maar wat nou als je heel Nederland als klas hebt? 

Onderzoek en publieksbinding 

We constateren dat op dit moment te weinig inzicht is in het kijk- en 
luistergedrag van het Nederlandse publiek. Helder is vooral welke 
programma's mensen al kijken en luisteren en hoe ze die waarderen; to 
weinig beeld bestaat van wat mensen zouden willen zien en horen. Omroep 
ZWART wil verder kijken dan wat er nu is en meer vanuit het oogpunt van de 
mensen die wij willen bereiken onderzoek te doen. We zoeken de doelgroep 
zelf op en betrekken hen actief. Welke programma's zien en horen mensen 
en welke media volgen zij? Wat krijgen ze daar inhoudelijk van mee? Wat 
willen ze meer of minder zien en horen? Door tussentijds te evalueren kan 
de programmering weer evolueren. net  als de inzichten rond dit thema. Wij 
verwachten dat een dergelijke onderzoeksopzet de programma's van de 
publieke omroep en de maatschappelijke binding tussen omroep en publiek 
versterkt. 
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4 Een inclusieve organisatie zorgt 
voor dixerse verhalen 
Omroeporganisatie en vereniging 

Omroeporganisatie 

Als de organisatie inclusief is, op alle niveaus, dan worden de ervaringen, de 
verhalen en hun vertellers divers. Deze diversiteit versnelt het ontstaan van 
gedeelde kennis en wederzijdse empathie. Dit is een grote drijfveer om Omroep 
ZWART op te richten. Zoals we ons publiek programma's willen bieden die 
zij nu nog weinig vindt bij de publieke omroep, zo willen we ons ontwikkelen 
tot een organisatie die een plek is voor het talent dat zich nu niet welkom of 
gewaardeerd voelt in Hilversum. 

Als je als organisatie aan vernieuwing wilt bijdragen dan stelt dat ook eisen 
aan de inrichting van de organisatie. We willen een organisatie zijn gericht 
op eigen verantwoordelijkheid, met progressief personeelsbeleid, met een 
veilige werkcultuur waar zoveel mogelijk mensen een stem kunnen hebben. De 
komende tijd zal de omroep ruimte nemen om te kijken wat de beste invulling 
voor onze organisatie is, die past bij de inhoudelijke ambities en bij wat we ons 
voorstellen bij een inclusieve organisatie. Maar vanzelfsprekend houdt Omroep 
ZWART zich bij de inrichting van de nieuwe organisatie aan de daarvoor 
geldende richtlijnen en de eigen statuten. De basis van onze organisatie is 
daarmee als volgt: 

18 



Formele 	 Werk 
leiding 	 organisatie 

Raad 
van 

Toezicht 

Bestuur 

Media 
productie 

Leden 
activiteiten 

Leden 
organisatie 

Ledenraad 

Leden 
inbreng 

Raad van Toezicht (RvT), die door de ledenraad is benoemd, houdt 
toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken 
binnen de vereniging, en benoemt mede de leden van het bestuur. Onze RvT 
bestaat uit een oneven aantal van tenminste 3 personen die gekozen worden 
voor een termijn van 4 jaar en eenmaal herbenoemd kunnen worden. Ze 
kunnen altijd door de ledenraad worden ontslagen. Het bestuur, bestaand 
uit tenminste twee leden, is belast met de uitvoering en de realisatie van 
de in het meerjarenbeleidsplan opgenomen doelstellingen. Het bepaalt het 
beleid, stelt de financiele richtlijnen vast en heeft de eindverantwoordelijkheid 
voor de dagelijkse (programma)leiding. De RvT bepaalt weike bestuurders 
voorzitter, secretaris en penningmeester zijn, waarbij de functie van secretaris 
en penningmeester door ben persoon kan worden vervuld. De werkwijze en 
besluitvorming van het bestuur en de onderlinge verdeiing van taken worden 
vastgelegd in een bestuursreglement. 
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Onderzoek laat zien dat het vaak moeilijk is toegang te krijgen tot de media 
en creatieve industrie als je niet weet hoe de wegen lopen en niet over een 
aansluitend netwerk beschikt. Vaker raakt dat mensen met een niet-westerse 
achtergrond, vrouwen of jongeren meer dan mensen met een westerse 
achtergrond, of die man zijn of ouder. Niet alleen beperkt dat de inhoudelijke 
scope van de organisatie maar ook loop je talent mis. Net  als dat Omroep 
ZWART voor haar publiek inclusief wil zijn willen wij ook de publieke omroep 
openstellen voor een groep nieuwe makers die nu geen podium vinden voor 
hun werk. Als voelbaar en zichtbaar is dat de makers voortkomen uit de 
gemeenschap jonge, diverse, betrokken, nieuwsgierige mensen dan zal dit 
publiek zich meer verbonden kunnen voelen bij de publieke omroep en zullen 
de programma's meer impact hebben. Omroep ZWART wil expliciet jong 
talent de kans geven om binnen de omroep te experimenteren en te groeien. 
Daarvoor hebben we de ambitie om in de loop van de concessieperiode de 
ZWART Academie op te zetten. De academie vormt een Iaagdrempelige 
toegang tot het mediabedrijf; voor mensen die willen presenteren of 
programma's willen maken, en voor mensen die juist aan de achterkant willen 
werken, zoals cameramensen, designers of redacteuren. Ook dat talent krijgt bij 
Omroep ZWART de kans om hun werk te laten zien en horen, bijvoorbeeld op 
onze online kanalen. 

Vereniging 

De leden van Omroep ZWART semen een belangrijke rol in in de organisatie. 
Wij bieden naast de programma's die wij gaan maken ruimte aan de leden om 
via feedback en input van ideeen invloed uit te oefenen op de programmering. 
Dat houdt in dat de organisatie actief in contact blijft met de leden, om op deze 
wijze informatie in te winnen en op de hoogte te blijven van wat er bij de leden 
speelt. Zij kunnen voeding geven voor onderwerpen die we niet mogen 
missen, regisseurs waarmee gewerkt moet worden of acteurs die gezien 
moeten worden. De concrete invulling hiervan is ondere meer afhankelijk van 
wat voor programma's wij uiteindelijk mogen gaan uitzenden van de NPO. 

Mediawet, regelgeving, richtlijnen, gedragscodes 

De beleidsregels van het Commissariaat voor de Media van 26 september 2017 
over de governance en interne beheersing van publieke media-instellingen en 
de richtlijnen van de Mediawet gelden uiteraard ook voor Omroep ZWART. We 
handelen hier dus naar. 
Voorts zijn wij een echte vereniging en besturen we democratisch. Dit houdt 
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bijvoorbeeld in dat leden van de vereniging gelijk worden behandeld. Leden 
kunnen meebeslissen over de richting van de omroep en het bestuur schikt zich 
naar de keuzes vanuit de leden. Agenda's, notulen, procedures, jaarverslagen en 
externe rapporten publiceren we op een transparante manier op de website van 
de vereniging. 

Daar hoort ook bij dat bestuurders en medewerkers zich integer gedragen, 
in Iijn met de normen van de vereniging. Wat deze normen zijn, staat in 
een gedragscode. Wij denken hier aan zaken als belangenverstrengeling, 
declaraties, digitale bescherming of het omgaan met vertrouwelijke informatie. 
Bij de bezoldiging van topfunctionarissen en presentatoren houden we aan 
zowel het Beloningskader Presentatoren Publieke Omroep als aan de Wet 
Normering Topinkomens. Met een AO/IC tonen we aan dat de verantwoording 
en controle van de administratie- en declaratie-processen inzichtelijk en onder 
controle zijn. 

Als publieke omroep dragen wij een grote verantwoordelijkheid. We staan 
voor journalistieke onafhankelijkheid en persvrijheid. We zetten onze principes 
om in concrete beloftes. leder jaar schrijven wij de beloftes op het gebied van 
beleid, programmatische besluitvormng. bewust handelen en journalistieke 
verantwoording op. En we spelen we altijd open kaart. Over salarissen of 
sollicitatieprocedures bijvoorbeeld. Want de publieke omroep is er voor elke 
Nederlander, dus ook elke Nederlander mag zien hoe de media werken en 
er kritiek op uiten. Dat kan alleen als de feiten bekend zijn, dus die zullen we 
moeten aanreiken. 

Al ons media-aanbod wordt gemaakt onder de verantwoordelijkheid van het 
bestuur. De wijze waarop de verantwoordelijkheden van de redactie (dit zijn de 
redactieleden, programmamedewerkers en programmamakers tezamen) en het 
bestuur, met betrekking tot de totstandkoming en de inhoud van het media-
aanbod, zijn geregeld en vastgelegd, is beschreven in het redactiestatuut. 

We vinden het belangrijk oog te blijven houden voor bredere maatschappelijke 
doelen waarbij de omroep een belangrijke rol kan spelen. We willen bijdragen 
aan bijvoorbeeld een gezonde leefstijI en sociale participatie. Maar ook aan 
verantwoordelijkheid voor het milieu en voor duurzaamheid. In onze activiteiten 
is dat terug te zien. 
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Financien 

De financiele positie van Vereniging Omroep ZWART is positief. Sinds de start 
van de vereniging is er een solide en verantwoord financieel beleid gevoerd. Te 
alien tijde zijn de bestedingen getoetst op doelmatigheid en risicobeperking. 
Voor het jaar 2020 was het hoofddoel om het minimaie ledenaantal te behalen, 
met een zo gezond mogelijke solvabiliteit. Hierin is de vereniging ruimschoots 
gesiaagd. Voor het jaar 2021 is het hoofddoel om de continufteit van de 
vereniging waar te borgen en de ledenwerving te continueren. 

In onderstaande tabel is een geconsolideerde weergave van de 
resuitatenrekening voor het boekjaar 2020 en 2021 opgenomen. Voor het 
jaar 2021 is een positief resultaat begroot op basis van een conservatieve 
inschatting van het behoud van het aantal bestaande leden en de verwachte 
Iedengroei. Het surplus zal zoveel mogelijk worden over-gedragen aan de 
reserve voor media-aanbod, dat wordt aangewend voor het maken van content 
in 2022. 

Boekjaar 
	

2020 	 2021 

Totale inkomsten 	€624.385 	€624.385 

Totale uitgaven 	-€302.000 	-€532.500 

Resultaat 	 €322.385 	€91.885 

Kassaldo 	 €322.385 	€414.270 
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De huidige financiele positie van de vereniging biedt een solide basis om zich 
alvast (organisatorisch) voor te bereiden op een mogelijke toelating tot het 
publieke omroepbestel, maar daarnaast ook om de OCW-bijdrage zo goed 
mogelijk te benutten binnen de daarvoor gestelde eisen. 

De beheersprocessen zoals de ledenadministratie en de financiele 
administratie zijn nauwkeurig uitgewerkt en worden door de daartoe 
aangewezen verantwoordelijken uitgevoerd. Om maximale kwaliteit en 
veiligheid te waarborgen wordt enkel gewerkt met bekende en betrouwbare 
systemen. Voor een effectieve en efficiente operatie zal door middel van 
een AO/IC de risico's worden beheerst. De vastlegging en beheersing van 
processen, AO/IC en risico's en controls zullen deel uitmaken van de 
planning- & controlcyclus van de organisatie. 
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Samenwerking met BNNVARA 

Op het moment dat Omroep ZWART een voortopige erkenntng en 
daarmee de status van aspirant-omroep knjgt, dan zijn we conform de 
vigerende Medtawet art. 2.26 verpiicht de verzorgIng van het media-aanbod. in 
ondersteunende organisatorische zin, onder te brengen bij een andere publieke 
omroep. BNNVARA en Omroep ZWART hebben in een intentieovereenkomst 
verklaard de intentie te hebben daartoe een samenwerking aan te claw, op 
grond waarvan BNNVARA de uitvoering van de verzorging van het 
media-aanbod van Omroep ZWART op de Mize zoats de wet in voornoemd 
artikel voorschrijft op zich wit nemen. In de komende maanden zal er gewerkt 
worden aan het uitwerken van deze intentie tot een volledige, definitieve 
sarnenvverkingsoveneenkonnst  

Omroep ZWART hoopt dat deze organisatorische samenwerking ook leidt 
tot inhoudelijke samenwerking. BNNVARA heeft jarenlange ervaring met het 
maken van programma's, Omroep ZWART injecteert een vernieuwende 
in mediaiand. We verwachten dat we van eikaar kunnen teren. eikaar kunnen 
aanvullen en elkaar uit kunnen dagen, Door van elkaar te leren. elkaar te 
inspireren en elkaar te helpen, gaan we samen vooruit. Een en ander met dien 
verstande dat Omroep Zwart de volledige redactionefe en inhoudelijke 
eindverantwoordelijkheid behoudt over zun eigen media-aanbod. 

Sarnenwerking binnen de NPO 

We geloven dat het publiek er bij gebaat is dat (pubileke) omroepen 
elkaar onderling helpen, inhoudelijk aanvullen en naar eikaar verwijzen. De 
aanbeveltngsbrieven die de AVROTROS, KRO-NCRV, VPRO 	EO voor de 
komst van Omroep ZWART geschreven hebben geven een mooie basis voor 
dergelijke samenwerking. Ze geven ook vertrouvven dat de NPO op weg is 
inciusief te \Norden. maar zover is zij nog niet. 
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Omroep ZWART hoopt daaraan te kunnen bijdragen door, naast eigen 
programma's, ook inspiratie, verhalen en mensen te kunnen leveren aan 
de overkoepelende redacties van de netten en onderwerpen. Door de 
kruisbestuivina van onze redacties en makers met anderen binnen de publieke 
omroep ontstaat een cultuur van inclusie die zich 'bottom up' manifesteert en 
verspreidt. 

Daarnaast wil Omroep ZWART als 	goede vriend met tipt' haar publiek 
kunnen wijzen op programma's van andere omroepen, ook buiten de publieke 
omroep, Veel media hebben al functies ingebouwd waarbij aanbevelingen 
worden aedaan op basis van kijk- of leesgedrag, bijvoorbeeld, Vanuit haar 
identitet en de ervanngen van kijkers en leden vvillen we kunnen zeggen "Kijk 
ook hiernaar?-, "Dit vind je misschten ook mooi,", -Help je het al eens van deze 
kant bekeken?". Zeker als we dit online doen. dragen 	bij aan het verbeteren 
van de online gebruikservaring van het NPO-publiek, zoals de NPO tot doel 
heeft gesteld. 

Samenwerking met externe partFen en maatschappelijke binding 

Maatschappelijke binding is een belangrijk uitgangspunt van zowel het 
landelijke mediabeleid als van het concessiebeletdsplan. Terecht wordt 
opgemerkt dat in deze tijd binding in rneer aspecten tot uitdrukking komt dan 
alleen ledenaantallen. Maatschappelijke binding geeft niet alleen legitimatie aan 
de pub|iekeomroep.Nogbe|angrUherisdathet de ornroeporganisaties, van 
bestuur tot aan makers, inhoudelijk voedt om relevante verhalen te vertellen. 
Een aantal organisaties heeft Omroep ZWART in de aanloop naar deze 
aanvraag al geholpen, gevoed en een podium geaeven: IDFA, IFFR, TopNotch, 
Daily Paper, Paradiso, The New Originals, Noah's Ark, Smib, Patta, In Gold 
we Trust, Melkweg, Volkshotel, United Painting en Filling Pieces. Wij willen 
dergelijke samenwerkingen in de toekomst alleen maar uitbreiden, uiteraard 
binnen de grenzen van de Mediawet. Wij hopen dat die samenvverkingen, 
net als het contact met de leden, ons continu laten zien wat er gebeurt in 
Nederland, wat onze doelgroep en alle Nederlanders bezig houdt en welke 
verhalen een breder publiek verdienen. 
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Tot slot 

De beste, mooiste en nicest bijzondere programma's maken, En daarmee rak- 
en, bewegen en verbinden. Dat is wat 	willen, Vernieuwend zijn op een uit- 
nodigende manier Samenwerken orn elkaar te ontrnoeten. Ruimte maken voor 
talent, voor verhalen en voor icleeen waar Hilversum nog weinig van gehoord 
heeft. 

We vragen, luisteren en leren, want alles wat uit jezelf komt, wist je al. Daarom 
tonen 	oprechte interesse in elkaar We zijn nieuwsgierig, open en gaan de 
dialoog aan - ook als we het niet met elkaar eens zijn. Dit doen we met respect 
voor elkaar en ieders emoties. Gewoon, als medernensen. Laten we elkaar beter 
leren kennen. 

26 



Bijlage: De statuten 



2. 	de heer Gianni Carlo Grot,  wonencle te 
oc art 10 2E 

paspoortnummer 

op at 10.2e (paspoortnummer 

iirt 10 2e 

OPRICHTING 

2020FC65033/ODC/DJA 
Vandaag, vier en twintig juni tweeduizend twintig, verschenen voor 
mr. a -t 	 notaris te Utrechtse Heuvelrug: 
1 
	

de heer Akwasi Owusu Ansah,  wonende te art 1O2e  

De verschenen personen verklaarden bij deze akte een omroepvereniging op te richten 
waarvoor gelden de volgende: 
STATUTEN  
NAAM EN ZETEL 
Artikel 1  
1 	De vereniging draagt de naam: Verenioinq Omroep Zwart. 
2. 	De vereniging is gevestigd te Amsterdam. 	--- 
DOEL 
Artikel 2  
1 	De vereniging heeft tot doel landelijke mediacommunicatie, mediaprogrammering, 

rnultimediale 	transrnediale producties te bewerkstelligen. De vereniging is een publieke 
ornroep die een zo breed mogelijk publiek wil bereiken. Kernwaarden daarbij zijn 
gelijkwaardigheid, inclusiviteit. rechtvaardigheid, onafhankeiijkheid en maatschappelijke 
betrokkenheid. - 

2. De vereniging is een omroepvereniging in de zin van artikel 2.24 van de Mediawet en heeft 
tot doel: 
a. 	het ter uitvoering van de publieke rnediaopdracht op landelijk niveau media aanbod te 

verzorgen en alle activiteiten te verrichten die nodig zijn om daarmee een publieke 
taak van algerneen nut te vervullen, 
het vertegenwoordigen Van de maatschappelijke en (bi-)culturele stromingen van de 
leden van de vereniging: 

c 	al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in 
de ruimste zin van het woord. 

3. De vereniging beoogt niet het maken van winst. 
11v1IDDELEN  
Artikel 3 
1. 	De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door: -- 

a. 	contributies van de leden; 
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b. vergoedingen voor verrichte diensterr 
c. de rijksmediabijdrage; 	  
d. alle overige bijdragen en subsidies waartoe de vereniging op grond van de Mediawet 

is gerechtigd;-- 
e. alle inkomsten uit nevenactiviteiten; 
f. alle overige bijdragen en subsidies.- 

2. Het bestuur kan besluiten tot het instellen en aanhouden van een bljzondere reserve.- -- 
3. Indien het bestuur een bijzondere reserve heeft ingesteld als bedoeld in lid 2, dan dient het 

bestuur voor ledere beheers- of beschikkingshandeling anders dan gebruikelijk in het kader 
van normaal vermogensbeheer ten aanzien van deze reserve voorafgaande goedkeuring - 
te krijgen van de ledenraad met inachtneming van artikel 20 lid 4. 	  
De vorige zin is niet van toepassing indien de vereniging op grond van de Mediawet, dan 
wel anderszins op aanwijzing van het Commissariaat voor de Media, gehouden is ten 	 
aanzien van de in lid 2 bedoelde reserve beheers- of beschikkingshandelingen te 	 
verrichten anders dan gebruikelijk in het kader van normaal vermogensbeheer. 

ORGANEN 	 
Artikel 4 
De vereniging kent de volgende organen: 
a. de ledenvergadering: 
b. de ledenraad; 
c. het bestuur; en 
d. de raad van toezicht. 
LIDMAATSCFIAP 
Artikel 5 
1. De vereniging kent leden. Loden kunnen slechts natuurlijke personen zijn. 
2. Het lidmaatschap wordt verkregen door toelating door de vereniging. Degene die niet als - 

hd is toegelaten. kan in beroep komen bij de ledenraad. De ledenraad kan alsnog tot -
toelating besluiten. 

3. leder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt -- 
vastgesteld door het bestuur, rekening houdende met de in of krachtens de Mediawet 
voorgeschreven (minimum) bijdrage voor een lidmaatschap van een omroepvereniging. 

Artikel 6 
1. 	Het lidmaatschap eindigt: 

a. door opzegging door het 
b. door opzegging door de vereniging; 
c. door ontzetting; 	  
d. door overlijden van het lid.-- 

2. 	Opzegging door eon lid dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van de 
overeengekomen periode van contributiebetalirg met inachtneming van een 	 
opzeggingstermijn van vier weken. Een schrtelijke opzegging in strijd met het in dit lid 	• 
bepaalde, doet het lidmaatschap eindigen tegen het einde van de periode volgend op die 
waarin Is opgezegd. 

3. 	Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden door het bestuur 
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indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevraagd kan worden het lidmaatschap to laten 
voortduren. Hiervan is in leder geval sprake bij niet tijdige contributiebetaling. 

4. 	Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd 
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschiedt door het bestuur. Het 
bestuur kan een besluit tot ontzetting slechts nemen met unanimiteit. Het bestuur stelt het 
lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis, onder opgave van de redenen. Het 
betrokken lid is bevoegd binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving in 
beroep te gaan bij de ledenraad. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is 
het betrokken lid geschorst. 

BESTUUR 
Artikel 7 
Het bestuur wordt uit de leden benoemd en wordt gevormd door ten minste twee (2) 
bestuursleden. 
Artikel 8 
1. Bestuursleden worden benoemd door de raad van toezicht. Een besluit tot benoeming - 

behoeft de voorafgaande goedkeuring van de ledenraad. De raad van toezicht bepaalt 
welke bestuurders de functie van voorzitter en vice-voorzitter uitoefenen. 

2. Bestuursleden kunnen te alien tijde onder opgaaf van redenen door de raad van toezicht 
worden geschorst en ontslagen. De raad van toezicht zal in ieder geval een bestuurslid 
schorsen of ontslaan: 
a 	indien, hij met goed functioneert 
b. 	in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of betangen van de 

vereniging worden geschaad. 
3. De schorsing eindigt wanneer de raad van toezicht niet binnen drie (3) maanden daarna tot 

ontslag heeft besloten. - 
4. Een besluit tot ontslag wordt met eerder genomen dan nadat het bestuurslid over wens 

ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord .  

Een bestuurslid defungeert voorts: 
a. door zijn overlijden, 
b. doordat hij failliet wordt verktaard of hem surseance van betating wordt verleend dan 

wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt 
verklaard: 

c. door zijn onder curatelestelling; 
d. indien zijn vermogen onder bewind wordt gesteld; 
e 	door zijn vrijwillig of periodiek aftreden, 
f. 	door zijn ontslag door de rechtbank. 

6 	In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien dock in ieder geval binnen drie maanden. 
Ingeval van vacatures behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. 

7 	Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuursleden, berust het bestuur tijdelijk 
bij de overblijvende bestuursleden. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden 
of het enige bestuurslid berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door de raad van 
toezicht, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen personen. De raad van toezicht is bij 
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ontstentenis of belet van alie bestuursleden verplicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te 
voorzien. 	 

	

8. 	De vaststelling van de bezoldiging en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van 
het bestuur geschiedt door de raad van toezicht. De bedragen zullen maximaal de 	 
bedragen zijn zoals genoemd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 
en semipublieke sector. De bezoldiging en de overige voorwaarden waaronder begrepen 
maar niet beperkt tot arbeidsvoorwaarden van het bestuur hebben betrekking op de 	 
uitvoerende werkzaamheden van de bestuursleden voor de vereniging. Bestuursleden 
ontvangen voor hun beleidsbepalende werkzaamheden in hun hoedanigheid van -- 	
bestuurslid dan ook geen bezoldiging. 

Artiket 9  

	

1. 	Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, behoudens beperkingen volgens 
de wet en deze statuten. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiele richtlijnen vast -
en heeft de eindverantwoordelijkheicl voor de dagelijkse leiding. 

	

2. 	Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestaan, de inrichting en adequate werking van — 
het interne risicomanagement- en controlesysteem. Het bestuur is tevens verantwoordelijk 
voor het opstelten van de risicobereidheid, verbonden aan de strategie en de activiteiten 
van de publieke media-instelling. 

	

3. 	Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd tot: 	 
a. het vaststelien van de begroting voor het komende boekjaar, aismede eventuele 

wijzigingen daarvan; 
b. het doen van een voorstel tot ontbinding, fusie of splitsing; 
c. het doen van een voorstel tot statutenwijziging; 	 
d. het besluiten tot een belangrijke wijziging ir. structuur of werkorganisatle, dan we! een 

andere befangrijke reorganisatie;. 
e. het instemmen met begindiging van de arbeidsovereenkomsten van een aanmerkelijk 

aantal werknemers tegelijk of binnen een kort tijdsbestek aismede met een ingrijpende 
wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers; — 

f. het doen van investeringen die een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000:00) te 
boven gaan;  

g. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemdirg of bezwaring van - 
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich 
als borg of noofdelijk medeschuldenaar verbindt, voor een derde stork maakt of zich - 
tot zekerheidstelling voor een schuld van eer ander verbindt; 	- 

h. het nemen van besluiten aangaande het programmabeleid nadat het bestuur het - 
desbetreffende besluit heeft besproken met de ledenraad. 	 

	

4. 	Voor besluiten van het bestuur die leiden tot een nriateriele wijziging van (de uitvoering van) 
de missie van de vereniging is de goedkeuring van de ledenraad vereist. Het besluit tot —
goedkeuring wordt genomen met inachtneming van artikel 19 lid 4. 

	

5. 	Mode in verband met de continditeit van de activiteiten stelt het bestuur een 
meerjarenbeleidsplan op met een bijbehorende begroting. 	_ 	_ 

	

6. 	Het meerjarenbeleidsplan is In overeenstemming met de statutaire doeistelling. 

	

7. 	Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het rneerjarenbeleidsplan 
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opgenomen doelstellingen. Het bestuur stelt het meerjarenbeleidsplan zo nodig bij. ------- -- 
8. Uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het boekjaar stelt het bestuur een jaarplan en 

een begroting op. 
9. Het bestuur kan besluiten, al dan niet tijdelijk, (advies-)commissies in to stellen. Het 

bestuur zal dan tevens tot de vaststelling van een reglement overgaan waarin onder meer -
de taken. bevoegdheden en de wijze van verantwoording door de desbetreffende (advies-) 
commissie worden vastgetegd. 

10. Een bestuurslid neemt niet deet aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij 	--- 
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van 
de rechtspersoon en de daaraan verbonden onderneming of organisatie. Wanneer - . 
hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de 
raad van toezicht. 

Artikei 10 . . 
De werkwijze en besluitvorming van het bestuur, alsmede de eventuele onderlinge verdeling 
van taken. worden nader vastgetegd bij bestuursreglement.- 
Artikel 11  
1. Het bestuur vertegenwoordigr de vereniging, voor zover uit de wet en deze statuten niet 

anders voortvioeit. 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid 

komt- 
mede toe aan twee bestuursleden gezamenlijk. - 

3. Krachtens besluit van het bestuur kan de vereniging aan een of meer van de • - 
bestuursleden en ook aan andere personen een doorlopende (beperkte) schnftelijke 
volmacht verlenen om de vereniging te verlegenwoordigen. De gevolmachtigde - • 
vertegenwoordigt de vereniging met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. - 

RAAD VAN TOEZIC 
Artikel 12 	. 
De raad van toezicht bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie (3) natuurtijke personen. 
Artikel 13 
1 

	

	De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de Iedenraad. welk besluit van -- 
de ledenraad slechts kan worden genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 
19 lid 4. In geval van een vacature stelt de raad van toezicht een voordracht op, welke 
vergezeld dient te zijn van een persoonsbeschrijving van de betreffende kandidaat. Het 
bestuur brengt advies uit ten aanzien van de voorgenomen voordracht. De ledenraad kan • 
de voordracht slechts gemotiveerd afwijzen. De raad van toezicht wordt in dat geval in de - 
gelegenheid gesteld om een andere kandidaat voor te dragon. Een lid van de raad van 
toezicht wordt benoemd met de functie van voorzitter. 

2. Voor iedere benoeming van een lid van de raad van toezicht stelt de raad van toezicht een 
profielschets op waarin wordt aangegeven aan welke persoonlijke en beroepsmatige 
kwalificaties moet worden voldaan. 

3. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk en kritisch • 
kunnen opereren ten opzichte van elkaar, van het bestuur en van welk deelbelang dan 
ook. 

4. De leden van de raad van toezicht worden voor een periode van vier jaar benoemd. Het -- 
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desbetreffende lid kan eenmaal herbenoemd worden. 	  
5. 	leder lid van de raad van toezicht kan te alien tijde door de Iedenraad worden geschorst en 

ontslagen. 
6. 	De raad van toezicht is bevoegd te besluiten een lid van de raad van toezicht ter schorsing 

voor te dragen aan de Iedenraad mits: — 
a. alle leclen van de raad van toezicht (met uitzondering van het lid ten aanzien van wie 

het voorstel tot schorsing in stemming wordt gebracht) aanwezig zijn op een --- 
vergadering waarin een voorstel tot schorsing in stemming wordt gebracht; en 	 

b. de voorzitter instemt met deze voordracht. Indien de raad van toezicht voornemens is 
de voorzitter ter schorsing voor te dragen aan de ledenraad dan is het hiervoor 	 
bepaalde niet van toepassing. 

7. 	De ledenraad is bevoegd leden van de raad van toezicht te schorsen nadat de betrokkene 
in de gelegenheid is gesteld tot een mondelinge verantwoording. Een schorsing rnoet 	 
gemotiveerd zijn. In geval van schorsing dient de Iedenraad binnen een termijn van uiterlijk 
vier weken na het ingaan van de schorsing en met inachtneming van artikel 19 ltd 4, te - 
besluiten tot ontslag, tot verienging van de schorsing of tot .opheffing van de schorsing van 
het betrokken lid van de raad van toezicht. Het betrokken lid van de raad van toezicht 
wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende vergadering van Iedenraad 
schriftelijk of mondeling te verantwoorden Bij gebreke van eon beslissing tot ontslag, tot 	
verlenging van de schorsing of tot opheffing van de schorsing door de ledenraad, wordt de 
schorsing beschout,vd to zijn opgeheven met ingang van de dag na de vergadering waarin 
de ledenraad uiterlijk een besluit had beboren to newer) als hiervoor bedoeld. 

8. 	Leden van de raad van toezicht kunren voor hun werkzaarnheden voor de vereniging 
uitsluitend een vergoechng ontvangen bestaande uit vacatiegeld eniof (belasto) 
onkostenvergoedingen op declaratiebasis. Wat betreft noogte en structuur zijn de 
vacatiegelden zodanig dat gekwalificeerde en deskundige toezichthouders kunnen worden 
aangetrokken en behouden. De bedragen zullen maximaai de bedragen zijn zoals 
genoemd in de Wet normering bezoidiging topfunctionarissen publ,eke en semipublieke 
sector. 

Artikel 14 	 
1 	De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de a:gemene gang 

van zaken binnen de vereniging. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn 
task naar het doel en het belang van de vereniging, rekening houdend met het 	 
gemeonschappelijk belang van het bestel van publieke media instellingen. 

2. 	De raad van toezicht heeft de volgende bevoegdheden: 
a. het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden als bedoeld in artikel 8;. 
b. het treffen van maatregelen in geval van ontstentenis of belet als bedoeld in artikel 8 

lid 7; 
c. het vaststellen van de bezoidiging van eer bestuurslid als bedoeld in artikel 8 lid 8; 
d. het vaststellen van de door het bestuur opgestelde risicobereidheid als bedoeld in —

artikel 9 lid 2; 
e. het goedkeuren van bestuursbeslu:ten zoals opgenomen in artikel 9 lid 3; 
f. het geven van een raadgevende stern in de Iedenraad als bedoeld in artikel 19 lid 1; 
g. indien hiertoe op grond van artikel 21 lid 4 bevoegd, het aanwijzen van een 
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accountant. 
3. De raad van toezicht stelt een reglement vast, waarbij ander andere een taakverdeling 

wordt neergelegd en regels worden gegeven omtrent de werkwijze en besluitvorming van 
de raad van toezicht. 

4. Bij afwezigheid van de voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zeif een voorzitter 
aan. 

5. De raad van toezicht vergadert telkenmale wanneer de voorzitter, dan wel twee andere 
leden van de raad van toezicht, en/of het bestuur zulks nodig acht. De raad van toezicht 
vergadert in ieder geval ten minste vier keer per jeer.. 

6. De raad van toezicht vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van toezicht of 
het bestuur zulks nodig acht. 

7. De raad van toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van - 
leden van het bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele 	- 
toezichthouders en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Tevens wordt --
het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de raad van toezicht -•••• 
besproken. De raad van toezicht bespreekt voorts tenminste eenmaal per jaar buiten 
aanwezigheid van leden van het bestuur zowel het functioneren van het bestuur als college 
als dat van de individuele bestuursleden en de conclusies die hieraan moeten worden 
verbonden. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het versiag 
van de raad van toezicht.... 

8. Alle besluiten van de raad van toezicht worden genomen met volstrekte meerderheid van • 
de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken heeft de voorzitter van de raad van 
toezicht een doorsiaggevende stem. 

9 	Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming 
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het - 
belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen 
besluit door de raad van toezicht kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de 
ledenraad. 	 _ 

10. De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de 
meerderheid van de leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of 
vertegenwoordigd is. 

11 	De raad van toezicht kan teiefonisch, per videoconference of door middel van een ander 
communicatiemiddel vergaderen, mits elle leden van de raad van toezicht die aan 
zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. 

12. Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van 
een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, 
mits dat lid van de raad van toezicht steeds elle andere aan die vergadering deelnemende 
leden van de raad van toezicht kan verstaan en door die andere leden van de raad van -----
toezicht wordt verstaan. 

13 Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering worden genomen. mits 
schriftelijk en met algemene stemmen van alle in functie zijnde leden van de raad van 
toezicht. 

Artikel 15 
Geen lid van de raad van toezicht kunnen zijn.  
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a. ieden van het bestuur; 
b. een voormalig bestuurslid van de vereniging gedurende een periode van drie jaar na het — 

(vide van zijn bestuurlijke functie; 	  
c. werknemers van de vereniging of een andere omroep(vereniging); 
d. leden van de ledenraad; en 
e. personen die werkzaam zijn bij een mediabedrijf of organisatie actief in de mediabranche -

die activiteiten verricht (re (mogelijk) concurrerend zijn met de werkzaamheden van de — 
vereniging. 

LEDENRAAD 	  
Artikel 16  
1. De ledenraad bestaat uit afgevaardigden die door en uit leden zijn gekozen en fungeert als 

ledenvergadering als bedoeld in artikel 2:38 van het Burgerlijk Wetboek. 
2. De ledenraad bestaat uit ten minste elf (11) en ten hoogste twee en twintig (22) 	 

ledenraadsleden, door de leden to kiezen uit de leden overeenkomstig het bepaalde in lid 
3. 	  

3. De ledenvergadering kiest ledenraadsleden uit een voordracht als bedoeld in artikel 18 - 
voor een termijn van twee jaar. Ledenraadsleden zijn, achtereenvolgend ten hoogste 
tweemaal herbenoembaar voor een gelijke periode. 

4. De ledenraad zal in het belang van het bereiken van bet doel van de vereniging als 
bedoeld in artikel 2 divers zijn samengesteld .  

5. De ledenraad is, op voorstel van het bestuur of ten minste v:If ledenraadsleden. bevoegd - 
orn cornrrissies en werkgroepen to stellen en to beeindigen. De samenstelling, taken en 
bevoegdheden van daze comnissies en werkgroepen kunnen nader worden vastgestetd 
bij reglement. 

6. De ledenraad komt ten minste tweemaal per jaar bijeen, eenmaal in de eerste zes 	 
maanden van leder kalenderjaar en eenmaal in de tweede zes maanden van ieder 
kalenderjaar. De ledenraad komt voorts bijeen als het bestuur of de raad van toezicht dit — 
wenst of indien een zodang aantal leden van de ledenraad als bevoegd is tot het 	 
uitbrengen van ten minste een/tiende van het aantai stemmen dat in een voltallige 
vergadering zal kunnen worden uitgebracht, dit verzoekt. 

7. De bijeenroeping van een vergadering geschiedt door het bestuur door middel van brieven 
of een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan de 
ledenraadsleden. 

8 	Indien aan een verzoek tot bijeenroeping als bedoeld in lid 6 van dit artikel niet binnen vier 
woken is voldaan, zijn de verzoekers zelf gerechtigd een vergadering bijeen to roepen.- 

9 	De ledenraad kan bij besluit reglementen instellen waarin, order andere, de taken en . 
bevoegdheden van de ledenraad kunnen worden vastgesteld. - 

Artikel 17 
1. De edenraad stelt, met inachtneming van het verkiezingsreglement, een - - 

ledenraadscommissie in die als taak heeft het aanbevelen en het voordragen van 	 
benoembare kandidaten voor verkiezing als ledenraadslid. 	 

2. De leden van de ledenraadscommissie worden gekozen door de ledenraad. De -----
samenstelling van de ledenraadscommissie wordt bij reglement nader uitgewerkt. 

3. Het Iidmaatschap van de ledenraadscommissie eindigt door bedanken, door aftreden 
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volgens rooster of door beeindiging van het lidmaatschap van de ledenraad. 
4. 	De ledenraadscommissie legt verantwoording of aan de ledenraad. 
Artikel 18 
1 	Tijdig voorafgaande aan de verkiezing van Iedenraadsleden voor een vacature in de 

Iedenraad worden leden die zich kandidaat wilien stellen voor het lidmaatschap van de 
Iedenraad:  door middei van het verenigingsblad en/of andere communicatiemiddelen 
opgeroepen om zich te melden bij de ledenraadscommissie. 

2 	De ledenraadscommissie toetst vervolgens aan de hand van een door de ledenraad 
vastgesteld profiel wie van de aangemelde belangstellenden daaraan in voldoende mate 
voldoet en het meest geschikt wordt geacht om te worden voorgedragen aan de 
ledenvergadering ter verkiezing als ledenraadslid, en stelt een voordracht op. 
Bij het opstellen van de voordracht houdt de ledenraadscommissie rekening met de -- 
samenstelling van de ledenraad als bedoeld in artikel 16 lid 4 almede met diversiteit, 
cultuur en regionale spreiding van de ledenraad als geheel. De voordracht gaat vergezeid 
van een persoonsbeschrijving van de betreffende kandidaten. 

3. 	Bij de voordracht geeft de iedenraadscommissie een voorkeursvolgorde aan voor de 
beschikbare zetels en, voor het geval bij tussentijdse vacatures nog personen beschikbaar 
zijn van de laatste voordracht, voor de in de toekomst beschikbare zetels. 

.Artikel 19 
1 	Toegang tot de vergadering van de Iedenraad hebben de leden van Iedenraad die niet 

geschorst zijn, de bestuursleden, de leden van de raad van toezicht alsmede degenen, die 
daartoe door het bestuur en/of de ledenraad zijn uitgenodigd. Leden van de raad van 
toezicht hebben tijdens de vergadering van de ledenraad een raadgevende stem.. 

2 	In de vergadering van de ledenraad heeft ieder filet geschorst lid van de ledenraad het 
recht om een stem uit te brengen 

3 	Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel worden alle besluiten waaromtrent bij de 
wet geen grotere meerderheid is voorgeschreven genomen bij volstrekte meerderheid van 
de uitgebrachte stemmen Bij staking van stemmen over zaken is het voorstei verworpen 
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. 

4 	De volgende besluiten kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten 
minste twee derde van het aantal stemmen dat uitgebracht zou kunnen worden indien alle 
ledenraadsleden aanwezig of vertegenwoord►gd zouden zijn: 
a. een besluit tot statutenwijziging, fusie, splitsing en ontbinding van de vereniging; 
b. een besluit tot benoeming, ontslag, het opheffen van een schorsing of het verlengen 

van een schorsing ten aanzien van een lid van de raad van toezicht. 
c. een besluit tot goedkeuring van een bestuursbesiuit met betrekking tot de missie als 

bedoeld in artikel 9 lid 4; en ._ 
d. een besluit als bedoeld in artikel 16 lid 4. 
Blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. -- - 
De voorzitter van de vergadering van de ledenraad wordt door de ledenraad gekozen met 
inachtneming van het reglement van de ledenraad 

7. 	De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering van de ledenraad 
worden gehouden. Zijn ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een 
stemming. is beslissend. Wordt echter onmiddellLjk na het uitspreken van het oordeel van 
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de voorzitter de juistheld daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de 
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of -
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe —
stemming vervallen mogelijke rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

8. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door 
eon door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de — 
eerstvolgende vergadering vastgesteld. 

9. Een besluit met aigemene stemmen van aile ledenraadsleden, ook al zijn zij niet in 
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht 
als een besluit van de Iedenraad. Een dergelijk besluit wordt schriftelijk vastgelegd en bij — 
de notulen van de vereniging gevoegd. 	 

10. Een ledenraadslid kan aan een ander ledenraadslid volmacht verlenen om de vergadering 
van de Iedenraad bij te wonen, aldaar het woord te voeren en een stem uit te brengen.—

. Het lldmaatschap van de ledenraad is onverenigbaar met de functie van bestuurslid, de --
functie van lid van raad van toezicht of het werknemerschap van een (commerciele) 
omroep, een concurrerende organisatle binnen de mediabranche of een organisatie die op 
andere wijze concurreert met de vereniging. Een onverenigbaarheid ais bedoeld in de --
vorige voizin Ieidt tot van rechtswege defungeren van de betreffende persoon als lid van Ce 
ledenraad tenzij anders is bepaald bij een reglement. 

LEDENVERGADERING  
Artikel 20 	-- 
1. De 'edenvergadering wordt gevormd door de eden var de vereniging 
2. De ledenvergadering komt sechts in vergadering bijeen indien net bestuur dit wenst. 
3. De ledervergadering is berast met het kiezen van iedenraadsieden uit de voordracht van 

de ledenraadscommissie, zurcs met inachtneming van het door de ledenraad op voorstel -
van het bestuur vastgestelde verkiezingsreglement. 

4. Het bestuur stelt de leden in de gelegenheid om zowel in als buiten vergadering het 
stemrecht uit te oefenen. 

BOEKJAAR -- 
Artikel 21  
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 16 lid 6 wordt ten minste een vergadering van de 

Iedenraad gehouden binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, behoudens - - 
verlenging van deze termijn door de Iedenraad. In deze vergadering van de Iedenraad --
brengt het bestuur zijn verslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het 
gevoerde beleid. Het bestuur egt de jaarrekening met eon toelichting ter vaststell ng aan - 
de Iedenraad over. Deze stukken warden ondertekend door de bestuursleden. Ontbreekt 
de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan ander opgave van redenen 
melding gemaakt. De jaarrekening wordt tevens ondertekend door de leden van de raad 
van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van eon of meer van hen, dan wordt daarvan - 
°rider opgave van redenen melding gemaakt. 

3. De Iedenraad stelt de jaarrekening vast. 
4. De vereniging verleent aan eon accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. 

Tot het verlenen van de opdracht is de ledenraad bevoegd. Gaat de Iedenraad na daartoe 
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te zijn uitgenodigd niet op de eerstvolgende vergadering van de ledenraad tot aanwijzing 
over dan komt de bevoegdheid aan de raad van toezicht toe. De aanwijzing van een 
accountant wordt door generlei voordracht beperkt. De opdracht kan enkel om gegronde 
redenen warden ingetrokken door de Iedenraad en door degene die de opdracht heeft 
verleend. --. 
Het bestuur is verplicht aan de accountant ten behoeve van zijn onderzoek alle door hem 
gevraagde inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas en de waarden te tonen en 
inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te 

6. 	De accountant brengt omtrent zijn onderzoek versiag uit aan het bestuur, de raad van 
toezicht en via het bestuur aan de ledenraad; hij geeft - zo hij daartoe op grond van de wet 
bevoegd is - de uitslag van zijn onderzoek in een verkiaring van getrouwheid weer. 

7 	Het bestuur is op grond van artikel 2:10 lid 3 BW verplicht de in de vorige leden van dit 
artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven (7) jaren tang te bewaren.-• 

STATUTENWIJZIGING, FUSIE. SPLITSING . 
Artikei 22 
1. 	Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een bestuit van de Iedenraad, 

waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden 
voorgesteld. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 19 lid 4. 

2 	Zij. die de oproeping tot de ledenraad ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging 
hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een 
afschrift van dat voorstel. waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op -
een daartoe geschikte ptaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, 
,,vaarop de vergadering werd gehouden. 

3. 	De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariele akte is 
opgemaakt. leder bestuurslid is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen vertijden 
Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de 
Iedenraad alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het bestuit tot statutenwijziging 
met algemene stemmen wordt genomen 

5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging 
en voor zover niet in dte akte opgenomen een volledig doortopende tekst van de statuten, 
zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer; van 
Koophandel gehouden register 

6. Het in dit artikei bepaalde geldt overeenkornstig voor juridische fusie en juridische splitsing. 
ONTBINDING • • 
Artikel 23. • 	 - 	- 
1 	De Iedenraad is bevoegd te bestuiten tot ontbinding van de vereniging welk besluit slechts 

kan worden genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 lid 4. 
2. 	Een eventueel batig satdo wordt uitgekeerd aan een of meer door de ledenraad aan te 

wijzen algemeen nut beogende instetlingen met een soortgelijke doetstetling of aan een 
buitentandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitstuitend het algemeen nut beoogt en 
die een soortgelijke doelstelling heeft. 

3. 	De vereffening geschiedt door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)persoon, tenzij --
door de Iedenraad anders wordt bepaatd. 
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4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel 
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten 
aan haar naam warden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 	 

5. De vereffening eindigt op het tijdstlp waarop geen aan de vereffenaar(s) bekende baten 
m eer aanwezig zijn. 

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging rnoeten worden bewaard 
gedurende zeven (7) jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de 
vereffenaar(s) als zodanig is aangewezen. 

SLOTBEPALING 	  
Artikel 24  
Aan de ledenraad komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet, de 
statuten of een bestuursreglement aan andere organen zijn opgedragen. 
Overgangsbepaling 
Artikel 25 	 
1. Ten tijde van de oprichting van doze vereniging zijn de eerste leden van de raad van 	 

toezicht nog niet bekend. Zolang geen raad van toezicht is Ingesteld, worden haar 
bevoegdheden, zoals bepaald in doze statuten, uitgeoefend door het bestuur. De eerste 
drie (3)leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur. 	  

2. Zolang er geen voitallige ledenraad is irgesteld, warden de bevoegdheden van de 	 
ledenraad, zoals bepaald in deze statuten, uitgeoefend door de ledenvergadering. 

3. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel vervalt nadat drie (3) leden van de raad van toezicht 
zijn benoemd en zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. -
Het bepaalde in lid 2 van dit artikel verva:t ,ndien en zodra de ledenraad tenminste elf 
leden telt. 

SLOTBEPALINGEN 	 
Ais lid van de vereniging treden toe de genoemde oprichters. De leden benoemen als eerste 
bestuursleden:- 
1. de heer Akwasi Owusu Ansah, 

als voorzitter;-. 
2. de hoer Gianni Carlo Grot, 

, als vice-voorzitter 
3. de heer Pieter Johannes Abraham Adriaanse, art 10.2e 

als bestuurslid; en 
4. mevrouw Frederieke Elisabeth Frouke Sanders, art 10.2e 

als bestuurslid. 
Woonplaatskeuze - 
door de tenuitvoerlegging van deze akte verklaarden de verschenen personen woonplaats te 
kiezen ten kantore van de bewaarder van deze akte. 
SLOT 	 
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. 
VVAARVAN AKTE 	 
is verleden to Utrechtse Heuvelrug op de datum in het hoofd van doze akte gemeld. De 	 
zakelijke inhoud van doze akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. 
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De verschenen personen hebben verklaard: 
dat partijen tijdig voor het verlijden een concept van deze akte hebben ontvangen, van de 
inhoud hebben kennisgenomen en daarmee instemmen; 
dat op volledige voorlezing van deze akte geen prijs wordt gesteid. 

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de - 
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. 
(Volgt ondertekening) 1Oau 	2e 

UITOEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 
al 10 23 
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Aanvraag beleicisplan 



Redactiestatuut 
en 

programmatische uitgangspunten 

Omroep ZWART 



Redactiestatuut Omroep ZWART 

Het bestuur van Omroep ZWART, 

overwegende dat 
- artikel 2.88 van de Mediawet voorschrijft dat omroepverenigingen, in overeenstemming met 

hun werknemers die zijn belast met de samenstelling van het media-aanbod, een 
redactiestatuut tot stand brengen, waarin de journalistieke rechten en plichten van deze 
medewerkers worden geregeld; 

- deze wettelijke opdracht onder meer voortvloeit uit de wens tot het waarborgen van de 
journalistieke onafhankelijkheid van de betrokken medewerkers binnen kaders die dit 
redactiestatuut beoogt aan te geven, alsmede tot het afschermen van die medewerkers tegen 
comnnerciele beInvioeding; 

- het redactiestatuut te alien tijde in relatie gezien moet worden tot het wettelijke kader van de 
Mediawet en het Mediabesluit; 
het onderhavige redactiestatuut een elementair raamwerk vormt, dat geldt voor alle 
Medewerkers van Omroep Zwart die zich bezighouden met de samenstelling van het media-
aanbod, waaronder afdelingshoofden, eindredacteuren en programmamakers; 

heeft de navolgende regeling vastgeste d in diens vergadering van 29 januari 2021 vastgesteld. 

1. Begripsomschrijving 
a. Afdelingshoofd: hoofd van een van de programma-afdelingen. 
b. Bestuur: orgaan dat belast is met het besturen en vertegenwoordigen van Omroep 

ZWART. 
c. Creatief Directeur: Bestuurder verantwoordelijk voor content op alle platformen van 

NPO en/of Omroep ZWART. 
d. Eindredacteur: maker van media-aanbod met eindredactionele 

verantwoordelijkheid 
e. Ledenraad: de Ledenraad Omroep ZWART. 
f. Medewerkers: alle medewerkers, werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst 

met Omroep ZWART of opdrachtovereenkomst, die direct of indirect zijn belast met 
de samenstelling van programma's of overig media-aanbod, waaronder 
afdelingshoofden, eindredacteuren en programmamakers. 

g. Omroep ZWART: Vereniging Omroep ZWART. 
h. Overig media-aanbod: een of meer elektronische producten met beeld- of 

geluidsinhoud die bestemd zijn voor afname door het algemene publiek of deten 
daarvan, niet zijnde radio- en of televisieprogramma's. 

i. Programmamaker: medewerker met redactionele taken en bevoegdheden. 
Sponsor: een derde die media-aanbod sponsort in de zin van artikel 1.1. Mediawet. 

k. 	Sponsoren van media-aanbod: het verstrekken van een financiele bijdrage door een 
derde die zich gewoonlijk niet bezighoudt met de verzorging van mediadiensten of 
media-aanbod, teneinde de verspreiding daarvan naar het algemene publiek of een 
deel daarvan te bevorderen of mogelijk te maken. 

1. 	Statuut: dit redactiestatuut. 
m. 	Zakelijk Directeur: Bestuurder verantwoordelijk voor het zakelijk en financieel 

beleid, waaronder ook begrepen HR en personeelszaken. 

2. Doelstelling en reikwijdte Statuut 
2.1 	In het Statuut zijn de bevoegdheden en verantwoordelijkheden, rechten en plichten van 

medewerkers en andere organen van Omroep ZWART bij het samenstellen van media-
aanbod vastgelegd. Uitgangspunt daarbij is dat zowel de identiteit van Omroep ZWART, als 
de onafhankelijkheid en vakmatigheid van de medewerkers die inhoudelijk betrokken zijn 
bij de totstandkoming van deze uitingen ten voile worden gewaarborgd. 

2.2 	Dit Statuut is van toepassing op alle medewerkers van OMROEP ZWART als bedoeid in 
artikel 1, onder d, van dit Statuut. 
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2.3 	De rechten en plichten van werknemers en Bestuur, zoals neergelegd in dit Statuut, zijn bij 
strijdigheid ondergeschikt aan wettelijke regels of andere procedures en regelingen 
waaraan Omroep ZWART is onderworpen. Ook maakt het Statuut geen inbreuk op de 
statuten van de Vereniging Omroep ZWART. 

3. Missie en doel van OMROEP ZWART 
3.1 	De identiteit van OMROEP ZWART ligt vast in haar doelstelling zoals geformuleerd in art. 3, 

van haar statuten, luidende: 
"Oe vereniging heeft tot doel landelijke mediacommunicatie, mediaprogrammering, 
multimediale en transmediale producties te bewerkstellingen. De vereniging is een publieke 
omroep die een zo breed mogelijk publiek wil bereiken. Kernwaarden daarbij zijn 
gelijkwaardigheid, inclusiviteit, rechtvaardigheid, onafhankelijkheid en maatschappelijke 
betrokkenheid." 

3.2 	Alle onder de werking van het Statuut vallende medewerkers onderschrijven de missie van 
Omroep ZWART zoals omschreven in het Beleidsplan Omroep ZWART en zullen bij de 
uitvoering van hun werkzaamheden deze missie respecteren. 

4. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de organen en functionarissen 
4.1 	Omroep ZWART kent een Ledenraad, Read van Toezicht en een Bestuur. Door het Bestuur 

zullen Afdelingshoofden Radio, Televisie (lineair) en Online worden benoemd. Zolang deze 
afdelingshoofden er nog niet zijn, is de Creatief Directeur verantwoordelijk voor de taken 
van de afdelingshoofden zoals hierin omschreven. 

4.2 	Het Bestuur stelt, na goedkeuring door de Read van Toezicht en advies van de Ledenraad 
de hoofdlijnen van het te voeren beleid vast. 

4.3 	De leiding van Omroep ZWART berust bij het Bestuur. Het Bestuur is verantwoordelijk voor 
de bestuurstaken, hem opgelegd in artikel 10 van de statuten en is voor de uitvoering 
daarvan verantwoording verschuldigd aan de Ledenraad. 

4.4 	De Creatief Directeur heeft de algehele leiding over de platformen Radio, Televisie (lineair) 
en Online en voert het inhoudelijk en financieel beheer daarvan. 

4.5 	De Creatief Directeur overlegt met de Afdelingshoofden over voorstellen voor de 
ontwikkeling van programme's en overig media-aanbod die passen binnen de daarvoor 
door het Bestuur vastgestelde randvoorwaarden ten aanzien van inhoud, financien, 
facilitelten en personele bezetting. 

4.6 	De Creatief Directeur is als collegiaal bestuurder verantwoordelijk voor de vaststelling en 
realisatie van deze voorstellen. Hij/zij voert hiertoe overleg met de Zakelijk Directeur. 

4.7 	Aan de Afdelingshoofden is door de Creatief Directeur de leiding over de productie van 
programme's en overig media-aanbod gedelegeerd binnen de door hem/haar per 
programme of overig media-aanbod geformuleerde randvoorwaarden ten aanzien van 
inhoud, financien, faciliteiten en personele bezetting, welke randvoorwaarden geformuleerd 
worden na overleg met het afdelingshoofd. De Afdelingshoofden zijn voor de uitvoering van 
hun taken verantwoording verschuldigd aan de Creatief Directeur. De Afdelingshoofden 
dragen bij in de ontwikkeling van en zijn verantwoordelijk voor de naleving en de 
uitvoering van de inhoudelijke uitgangspunten. 

4.8 	Indien zich zwaarwegende belangen voordoen die het directe inhoudelijke belang van het 
desbetreffende media-aanbod overstijgen, wordt de zaak door het desbetreffende 
Afdelingshoofd, aan de Creatief Directeur voorgelegd. Onder zwaarwegende belangen 
worden in leder geval maar niet uitsluitend begrepen reputatie- of imagoschade, 
integriteitskwesties, het in het geding zijn van de onafhankelijkheid van de omroep en 
aansprakelijkheidstelling door derden. 

4.9 	De Afdelingshoofden dienen er near de Medewerkers toe voor zorg te dragen dat er 
duidelijkheid bestaat over de uitgangspunten en doelstellingen van Omroep ZWART, 
alsmede over de door de Creatief Directeur per programme of overig media-aanbod 
vastgestelde randvoorwaarden. Op basis van deze informatie en op basis van nadere 
afspraken die het Afdelingshoofd ter uitwerking van die randvoorwaarden met de 
Eindredacteur heeft gemaakt, is verantwoordelijkheid mogelijk van Medewerkers voor hun 
programme of overig media-aanbod. 

4.10 	De Eindredacteuren hebben de dagelijkse leiding over een of meer teams en hebben uit 
dien hoofde binnen de in 4.5 en 4.7 genoemde randvoorwaarden de eindredactionele 
verantwoordelijkheid voor aan hen toegewezen Programme's of overig media-aanbod. 
Daarnaast is de Eindredacteur verantwoordelijk voor de budgetbewaking van het 
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desbetreffende Programma of overig media-aanbod. De Eindredacteuren zijn voor de 
uitvoering van hun werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan hun Afdelingshoofd. 

4.11 	De Eindredacteur voert overleg met het Afdelingshoofd. Het Afdelingshoofd voert 
individueel overieg met de Creatief Directeur en komt daarnaast gezamenlijk met collega-
Afdelingshoofden bijeen met de Creatief Directeur. Creatief Directeur voert overleg met zijn 
medebestuurder in het bestuurdersoverleg. 

5. Rechten en plichten van medewerkers die inhoudelijk betrokken zijn bij het vervaardigen van 
programma's en overig media-aanbod 

5.1 	De Medewerkers onderschrijven de in de Verenigingsstatuten, in dit Statuut en in de 
vastgestelde beleidsplannen genoemde uitgangspunten. 

5.2 	De Medewerkers zijn onafhankelijk bij de ontwikkeling van voorstellen en de vervaardiging 
van programma's en overig media-aanbod, met inachtneming van de wet en de 
randvoorwaarden t.a.v. inhoud, financien, personele bezetting en faciliteiten, welke door de 
Creatief Directeur zijn opgesteld en die door de afdelingshoofden nader zijn uitgewerkt, een 
en ander op basis van het vastgestelde beleid met betrekking tot programma's en overig 
media-aanbod. 

5.3 	Medewerkers dienen zich op de hoogte te stellen van de mediawettelijke regelgeving 
waaraan Omroep ZWART zich dient te houden en redactionele Medewerkers geven zich 
rekenschap van de Journalistieke Code NPO. Bij de samenstelling van Programma's zullen 
zij zich aan deze Code houden. 

5.4 	Ten aanzien van de uitoefening van hun werkzaamheden zijn de betreffende Medewerkers 
verantwoording verschuldigd aan hun Eindredacteur. 

5.5 	De Eindredacteuren dragen een directe verantwoordelijkheid voor onder hun leiding 
geproduceerde programma's en overig media-aanbod. Aangezien het hier gaat om een 
afgeleide verantwoordelijkheid van die van het Afdelingshoofd, hebben de Eindredacteuren 
de plicht om in voorkomende gevallen het betreffende afdelingshoofd vooraf en tijdig te 
informeren over mogelijke dan wet dreigende strijdigheid van te produceren programma's 
en overig media-aanbod met de wet, statuten, randvoorwaarden van de Creatief Directeur, 
of nadere voorschriften van het Afdelingshoofd. Eenzelfde verplichting geldt ook de 
Eindredacteur indien hij/zij over aanwijzingen beschikt dat uitzending van het 
programmaonderwerp raken aan de onder 4.8 genoemde zwaarwegende belangen. In dat 
geval overlegt het afdelingshoofd, gehoord hebbende de eindredacteur, met de Creatief 
Directeur die beslist, of het media-aanbod kan worden verspreid, dan wet dat wijzigingen 
aangebracht dienen te worden. 

5.6 	Bij media-aanbod geproduceerd door een buitenproducent ligt de onder 5.5 vermelde 
verantwoordelijkheid bij het desbetreffende Afdelingshoofd. 

5.7 	een conflict tussen een Programmamaker en een Eindredacteur over de (onderdelen van 
de) inhoud van een programma of overig media-aanbod wordt ter beoordeling voorgelegd 
aan het desbetreffende Afdelingshoofd. 

5.8 	Het Afdelingshoofd kan alleen beide partijen gehoord hebbende (een deel van) het 
programma of overig media-aanbod doen wijzigen of aanpassen, tenzij overleg am 
praktische redenen onmogelijk is. Het Afdelingshoofd stelt hiervan de Creatief Directeur in 
kennis. 

5.9 	Wanneer het Afdelingshoofd, beide partijen gehoord hebbende, besluit om ingrijpende 
wijzigingen in (een deel van) het programma of overig media-aanbod aan te (doen) 
brengen, of wanneer de Creatief Directeur hiertoe op grond van artikel 5.5 besluit, kan de 
desbetreffende Programmamaker met redenen omkleed eisen dat het programma of overig 
media-aanbod zonder vermelding van zijn of haar naam wordt verspreid. 

6. andragen van derden 
6.1. 	Teneinde te voorkomen dat een sponsor invloed op vormgeving en/of inhoud van 

programma's zou kunnen uitoefenen, loopt het contracteren van sponsors uitdrukkelijk niet 
via de medewerkers maar via het Bestuur. 

6.2. 	Bij sponsoring wordt gebruik gemaakt van een standaardovereenkomst. 
6.3 	Eventuele sponsors wordt geen enkele zeggenschap over de programma's of overig media-

aanbod toegestaan. 

7. Benoeming, schorsing en ontsiag 
7.1 	De Raad van Toezicht benoemt het Bestuur van Omroep ZWART, na goedkeuring door de 

Ledenraad Omroep ZWART. 
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7.3 	De Afdelingshoofden warden op voorstel van de Creatief Directeur benoemd en ontslagen 
door het Bestuur. 

	

7.4 	De Eindredacteuren, Programmamakers en overige Medewerkers worden na overleg met 
de afdelingshoofden door de Creatief Directeur aangesteld en ontslagen. 

	

7.5 	in geval van schorsing en ontslag gelden de procedures zoals die daartoe zijn opgenomen 
in de CAO voor het omroeppersoneel. 

8. Geschillen 

	

8.1 	In geschillen als bedoeld in artikei 5.7 waarvan de oplossing geen uitstel gedoogt, beslist 
de eindredacteur. 

	

8.2 	Bij geschillen tussen een Eindredacteur en het Afdelingshoofd kan een oordeel van de 
Creatief Directeur warden gevraagd, indien en voor zover het geschil niet raakt aan de 
under 4.8 genoemde zwaarwegende belangen beslist het Afdelingshoofd. 

	

8.3 	Ingrijpende geschillen, tussen een Afdelingshoofd en de Creatief Directeur, die raken aan 
de onder 4.8 genoemde zwaarwegende belangen, zullen door de Creatief Directeur in het 
Bestuursoverleg worden besproken. De Creatief Directeur beslist, na overleg met zijn 
medebestuurder. 

9. Slotbepalingen 

	

9.1 	Het Statuut treedt in werking op 29 januari 2021 en is tot nader order van kracht. 

	

9.2 	Wijziging van het Statuut geschiedt op dezelfde wijze als waarop het tot stand gekomen is. 

Redactiestatuut Vereniging On7roep ZWART — 29 januari 2021 
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Programmatische uitgangspunten Omroep ZWART 

1. Doelstellingen media-aanbod Omroep ZWART 
1.1. 	De vereniging is een onafhankelijke, maatschappelijk betrokken en vooruitstrevende 

publieke omroep, die een zo breed mogelijk publiek wil bereiken. Kernwaarden daarbij zijn 
gelijkwaardigheid, inclusiviteit, rechtvaardigheid, onafhankelijkheid en maatschappelijke 
betrokkenheid. 

L2. 	Omroep ZWART richt zich vooral op de huidige jonge, diverse generatie. Het bereiken van 
deze groep is geen kwestie van een bepaalde vorm kiezen, zoals bijvoorbeeld amusement, 
maar om het vertellen en tonen van goede verhalen. Het gaat niet om alleen maar om 
meer diverse gezichten op de TV en diverse stemmen op radio, maar om het zijn van een 
inclusieve organisatie waardoor programma's vanuit nieuwe perspectieven kunnen worden 
gemaakt. 

2. Onafhankelijkheid en onpartijdigheid 
2.1. 	Omroep ZWART bepaalt haar eigen programmatische en journalistieke agenda en Iaat zich 

daarin niet beinvloeden door personen of instellingen met eigen - individuele, commerciele, 
culturele, maatschappelijke of politieke - belangen. Conform de regelgeving maakt Omroep 
ZWART zich niet dienstbaar aan het behalen van meer dan normale winst door derden. 
Aandacht voor commerciele producten of diensten kan alleen wanneer het een duidelijk 
journalistiek doel dient. 

2.2. 	De programmatische en journalistieke agenda van Omroep ZWART wordt ingegeven door 
haar missie, waarden en visie. Dit betekent dat haar programmamakers zich niet altijd en 
overal neutraal hoeven op te stellen. Scherpe vragen en een gekozen opstelling kunnen 
heel verhelderend zijn, mits het onderscheid tussen feiten, beweringen en meningen 
duidelijk blijft. 

2.3. 	Omroep ZWART zal, binnen de kaders van de Mediawet, voor haar media-aanbod bij 
uitzondering financiele bijdragen of andere bijdragen aanvaarden van een derde die zich 
gewoonlijk niet bezighoudt met de verzorging van mediadiensten of media-aanbod, ten 
einde de verspreiding daarvan naar het algemene publiek of een deel daarvan te 
bevorderen of mogelijk te maken. Omroep ZWART blijft altijd redactioneel 
eindverantwoordelijk voor haar media-aanbod. 

3. Berichtgeving 
3.1. 	Omroep ZWART bericht waarheidsgetrouw op basis van controleerbare feiten. Kijkers, 

luisteraars en gebruikers van overig media-aanbod moeten zich een zo volledig mogelijk en 
controleerbaar beeld kunnen vormen van het (nieuws-)feit waarover wordt bericht. 

3.2. 	In haar berichtgeving maakt Omroep ZWART een duidelijk onderscheid tussen feiten, 
beweringen en meningen. 

3.3. 	Omroep ZWART vermijdt eenzijdige en tendentieuze berichtgeving, maakt geen misbruik 
van haar positie, verricht haar werk in onafhankelijkheid en vermijdt (de schijn van) 
belangenverstrengeling. 

4. lournalistieke werkwijze 
4.1. 	Programmamakers van Omroep ZWART volgen in principe de leidraad van de Raad voor de 

Journalistiek en, waar het gaat om journalistieke producties in de zin van die code, de 
Journalistieke Code van de NPO. Dit betekent onder meer dat ze optreden met open vizier, 
hun identiteit bekendmaken, in principe niet undercover, met verborgen camera's of 
verborgen microfoons en/of met 'overvaltechnieken' werken, tenzij zwaarwegende 
belangen afwijking rechtvaardigen. Afwijking van deze uitgangspunten kan alleen met 
voorafgaande toestemming van de Eindredacteur. Het maatschappelijk belang van de 
berichtgeving, de aanwezigheid van andere mogelijkheden om hetzelfde te bereiken en de 
inbreuk die met de werkwijze wordt gemaakt op de privacy en veiligheid van betrokkenen, 
zullen daarbij o.a. worden meegewogen. 

4.2. 	Overeenkomstig principe 6 van de Governancecode Publieke Omroep wordt door Omroep 
ZWART aan bronnen, zegslieden of geinterviewde niet betaald, tenzij het een redelijke 
vergoeding van gemaakte onkosten betreft. Deskundigen, mensen die op basis van kennis 
van zaken en zonder partij te zijn hun licht laten schijnen over een onderwerp, kunnen 
desgewenst een redelijke vergoeding krijgen voor gemaakte onkosten. 
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4.3. 	Als Omroep ZWART een telefoongesprek opneemt teneinde (delen van) die opname uit te 
zenden of te publiceren, wordt de gesprekspartner voorafgaand aan de uitzending of 
publicatie hiervan op de hoogte gesteld. Afwijking hiervan kan alleen met voorafgaande 
toestemming van de Eindredacteur. Het opnemen van gesprekken zonder toestemming om 
te gebruiken als 'aantekeningen' of 'geheugensteun' is geoorloofd. 

4.4. 	Voordat Omroep ZWART overgaat tot publicatie of uitzending van gesprekken en beelden 
die met verborgen camera's of verborgen microfoons en/of overvaltechnieken zijn 
verkregen, dan wel van gesprekken bedoeld onder punt 4.3 wordt het belang dat met de 
openbaarmaking wordt gediend en de inbreuk die de publicatie of uitzending maakt op de 
rechten en rechtmatige belangen van betrokkenen meegewogen. 

4.5. 	Hoor en wederhoor verhoogt de journalistieke kwaliteit van een item en wordt, als er 
sprake is van serieuze beschuldigingen aan het adres van organisaties of personen, 
toegepast, tenzij op voorhand duidelijk is dat dit niets toevoegt. Omroep ZWART geeft in 
dergelijke situaties betrokkenen een eerlijke kans in tijd en informatie - om te reageren. 
Hoor en wederhoor is echter geen journalistieke noodzakelijkheid of juridisch vereiste. 

5. Gasten en publiek 
5.1. 	Omroep ZWART gaat met respect om met haar gasten en publiek. Omroep ZWART beschikt 

over een specifieke afdeling belast met werving en opvang. Er wordt gewerkt vanuit 
gangbare professionele standaarden. De gasten en het publiek weten in wat voor 
programma of overig media-aanbod ze verschijnen, binnen Welke context en wat hun rol 
precies is. 

5.2. 	Bij deelname van kinderen aan programma's of overig media-aanbod is de toestemming 
en/of medewerking van ouders/verzorgers vanzelfsprekend. Waar scholen betrokken zijn 
treedt de school daarbij op als verantwoordelijke. 

5.3. 	Bij deelnemen/bijwonen van dieren aan programma's is do toestemming en/of 
medewerking van verzorgers vanzelfsprekend. Omroep ZWART heeft oog voor de 
mogelijke belasting en nadelige gevolgen voor het welzijn van dieren. 

5.4. 	Omroep ZWART beschermt deelnemers aan (delen van) programma's of overig media-
aanbod - en dit geldt in het bijzonder wanneer het om kinderen en jongeren gaat - tegen 
onnodige emotionele belasting en tegen nadelige gevolgen voor hun welzijn, vooral in 
situaties waarin het voor hen extra rnoeilijk is die gevolgen to overzien. Deze mogelijke 
gevolgen dienen aan hen kenbaar gernaakt to worden en waar mogelijk met hen, of 
wanneer het gaat om minderjarige deolnerners ook met hun ouders/verzorgers, besproken 
te worden. 

S.S. 	Omroep ZWART gaat conscientieus om met reacties van het publiek op haar media-
aanbod. Binnen Omroep ZWART is een afdeling specifiek belast met publieksreacties. Er 
wordt naar gestreefd alle publieksreacties te beantwoorden. In het geval er echter sprake 
is van een groot aantal reacties op een programma is het echter niet mogelijk alle reacties 
te voorzien van een antwoord op maat. 

6. Privacy 
6.1. 	Omroep ZWART zal de privacy van personen niet verder aantasten dan in het kader van 

haar berichtgeving noodzakelijk is. Een inbreuk op de privacy overschrijdt de grenzen van 
zorgvuldige journalistiek wanneer deze niet in redelijke verhouding staat tot het 
maatschappelijk belang van de uitzending of publicatie. 

6.2. 	Voor mensen met publieke c.q. min of meer openbare functies en voor bekende 
Nederlanders is een zekere mate van blootstelling aan ongewilde publiciteit onvermijdelijk. 
Hun privegedrag en gedrag in besloten en priveomgeving zal door Omroep ZWART niet 
publiek worden gemaakt, tenzij dat gedrag aantoonbaar van invloed is op of relevant voor 
hun publieke functioneren en/of overige nieuwswaarde heeft. 

6.3. 	Details over etnische afkomst, sekse, uiterlijke kenmerken, seksuele voorkeur of religieuze 
overtuiging van mensen worden alleen vermeld als doze voor de strekking van het item of 
programma relevant zijn. 

6.4. 	De identiteit van verdachten van misdrijven wordt zo veel mogelijk beschermd. De 
volledige naam van verdachten wordt alleen vermeld als de verdachte dat zelf wil, of als de 
naam van de verdachte algemeen bekend is. Er is geen reden aan die algemene 
bekendheid bij te dragen. Dezelfde regels gelden ook als `verdachten' zijn vrijgesproken of 
veroordeeld. 
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7. Raadpleging achterban en leden 
7.1. 	De Ledenraad Omroep ZWART komt minimaal 4 keer per jaar bijeen, eventueel in 

zogenaamde Thema Advies Commissies. Tijdens deze bijeenkomsten wordt met 
programmamakers gesproken over de inhoud van programme's of overig media-aanbod. 
Voorafgaand aan deze bijeenkomsten kan via het ledenpanel een schriftelijke uitwisseling 
van informatie plaatsvinden tussen leden en platformhoofden. 

7.2. 	Minimaal twee keer per jaar wordt door het Bestuur met de Ledenraad Omroep ZWART 
gesproken over het programmabeleid. 

7.3. 	Omroep ZWART streeft ernaar voortdurend in contact te blijven met haar achterban, en 
deze achterban ook inhoudelijk te betrekken bij het programma-aanbod, zowel door middel 
van gesprekken die op verschillende plekken in het land georganiseerd worden, als via 
onlinekanalen platforms en social mediakanalen van Omroep ZWART. 

7.4. 	Omroep ZWART doet actief onderzoek naar haar doelgroep, om te onderzoeken wie de 
doelgroep is, hoe zij het programma-aanbod evalueren, welke media zij volgen en wat zij 
missen en juist willen zien in het media-aanbod. 
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OPRICHTING 

2020FC65033/ODC/DJA 
Vandaag, vier en twintig juni tweeduizend twintig, verschenen voor mij, 
mr. art 10.2e 	 , notaris te Utrechtse Heuvelrug: 	 
1. 	de heer Akwasi Owusu Ansah,  wonende te , geboren tam= 0 *art 	ze  (paspoortnummer 

2. 	de heer Gianni Carlo Grot,  wonende te 
geboren te 

MIIMIIIIpaspoortnummer art 10 2-3 

De verschenen personen verklaarden bij deze akte een omroepvereniging op te richten 	 
waarvoor gelden de volgende: 	 
STATUTEN  
NAAM EN ZETEL  
Artikel 1 	 
1. De vereniging draagt de naam: Vereniqing Omroep Zwart. 
2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. 	  
DOEL 	 
Artikel 2 	 
1. De vereniging heeft tot doel landelijke mediacommunicatie, mediaprogrammering, 	 

multimediale en transmediale producties te bewerkstelligen. De vereniging is een publieke 
omroep die een zo breed mogelijk publiek wil bereiken. Kernwaarden daarbij zijn 	 
gelijkwaardigheid, inclusiviteit, rechtvaardigheid, onafhankelijkheid en maatschappelijke 
betrokkenheid. 	  

2. 	De vereniging is een omroepvereniging in de zin van artikel 2.24 van de Mediawet en heeft 
tot doel: 	  
a. het ter uitvoering van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau media aanbod te 

verzorgen en alle activiteiten te verrichten die nodig zijn om daarmee een publieke --- 
teak van algemeen nut te vervullen; 	  

b. het vertegenwoordigen van de maatschappelijke en (bi-)culturele stromingen van de — 
leden van de vereniging; 

c. al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in — 
de ruimste zin van het woord. 	  

3. 	De vereniging beoogt niet het maken van winst. 
MIDDELEN 	 
Artikel 3 	 
1. 	De geidmiddelen van de vereniging worden gevormd door: 	 

a. contributies van de leden; 	  



b. vergoedingen voor verrichte diensten; 
c. de rijksmediabljdrage; 	  
d. alle overige bijdragen en subsidies waartoe de vereniging op grond van de Mediawet 

is gerechtigd; 
e. alle inkomsten uit nevenactiviteiten; - 
f. ale overige bijdragen en subsidies. 

2. Het bestuur kan besluiten tot het instellen en aanhouden van een bijzondere reserve.-- 
3. Indien het bestuur een bijzondere reserve heeft ingesteld als bedoeld in lid 2, dan dient het 

bestuur voor ledere beheers- of beschlkkingshandeling anders dan gebruikelijk in het kader 
van normaal vermogensbeheer ten aanzien van deze reserve voorafgaande goedkeuring - 
te krijgen van de ledenraad met inachtneming van artikel 20 lid 4. 	  
De vorige zin is niet van toepassing indien de vereniging op grond van de Mediawet, dan --
wel anderszins op aanwijzing van het Commissariaat voor de Media, gehouden is ten — 
aanzien van de in lid 2 bedoelde reserve beheers- of beschikkingshandelingen te 
verrichten anders dan gebruikelijk in het kader van normaal vermogensbeheer. 

ORGAN EN 	 
Artikel 4  
De vereniging kent de volgende organen: 
a. de ledenvergadering; 	  
b. de ledenraad; 	  
c. het bestuur; en 
J. 	de raad van toezicht. - - 
L IDMAATSCHAP 	  
Artikel 5 
1. De vereniging kent laden. Leden kunren slechts natuurlijke personen zijn. 
2. Het iidmaatschap wordt verkregen door toelating door de vereniging. Degene die niet als - 

lid is toegelaten, kan in beroep komen bij de ledenraad. De ledenraad kan alsnog tot - 	- 
toelating besluiten.- - 

3. leder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt 	 
vastgesteld door het bestuur, rekening houdende met de in of krachtens de Mediawet 

	

voorgeschreven (minimum) bijdrage voor een lidmaatschap van een omroepvereniging.- 	
ArtIke' 6  
1. 	Het lidmaatschap eindigt: 

a. door opzegging door het lid; 
b. door opzegging door de vereniging; 
c. door ontzetting; 
d. door overlijden van het lid.- 

2. 	Opzegging door een lid dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van de 
overeengekomen periode van contributiebetaling met inachtneming van een 	 
opzeggingstermijn van vier weken. Een schriftelijke opzegging in strijd met het in dit lid — 	
bepaalde, doet het lidmaatschap eindigen tegen het einde van de periode volgend op die - 
waarin is opgezegd. 

3. 	Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan geschieden door het bestuur 

2 
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indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevraagd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren. Hiervan is in ieder geval sprake bij niet tijdige contributiebetaling. 	 

4. 	Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd — 
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de -
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting geschiedt door het bestuur. Het ----
bestuur kan een besluit tot ontzetting slechts nemen met unanimiteit. Het bestuur stelt het -
lid zo spoedig rnogelijk van het besluit in kennis, onder opgave van de redenen. Het — - 
betrokken lid is bevoegd binnen den maand na de ontvangst van de kennisgeving in -
beroep te gaan bij de ledenraad. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is 
het betrokken lid geschorst. 

BESTUUR 	 
Artikel 7 	 
Het bestuur wordt uit de leden benoemd en wordt gevormd door ten minste twee (2) 	 
bestuursleden. 
Artikel 8 	 . . 
1 	Bestuursleden worden benoemd door de raad van toezicht. Een besluit tot benoeming 

behoeft de voorafgaande goedkeuring van de ledenraad. De raad van toezicht bepaalt 
weike bestuurders de functie van voorzitter en vice-voorzitter uitoefenen. --------- 

2. 	Bestuursleden kunnen te alien tijde onder opgaaf van redenen door de raad van toezicht 
worden geschorst en ontslagen. De raad van toezicht zal in ieder geval een bestuurslid 
schorsen of ontslaan: 
a. indien hij niet goed functioneert; 
b. in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van de 

vereniging worden geschaad. 
3. 	De schorsing eindigt wanneer de raad van toezicht niet binnen drie (3) maanden daarna tot 

ontslag heeft besloten. 
4. 	Een besluit tot ontslag wordt niet eerder genomen dan nadat het bestuurslid over wiens --

ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. 
5. Een bestuurslid defungeert voorts: 

a. door zijn overlijden; 
b. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend dan - 

wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt --- 
verklaard; 

c. door zijn onder curatelestelling; 
d. indien zijn vermogen onder bewind wordt gesteld; 
e. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; 
f. door zijn ontslag door de rechtbank. 	 

6. 	In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien doch in ieder geval binnen drie maanden. 
Ingeval van vacatures behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. 

7. 	Ingeval van ontstentenis of belet van een of rreer bestuursleden, berust het bestuur tijdelijk 
bij de overblijvende bestuursleden.• Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden 
of het enige bestuurslid berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door de raad van -------- 
toezicht, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen personen. De raad van toezicht is bij 
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ontstentenis of belet van ale bestuursleden verplicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te 
voorzien. 	  

	

8. 	De vaststelling van de bezoldiging en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van 
het bestuur geschiedt door de raad van toezicht. De bedragen zullen maximaal de 	 
bedragen zijn zoals genoemd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke 
en semipublieke sector. De bezoldiging en de overige voorwaarden waaronder begrepen 
maar niet beperkt tot arbeidsvoorwaarden van het bestuur hebben betrekking op de 	 
uitvoerende werkzaamheden van de bestuursleden voor de vereniging. Bestuursleden 
ontvangen voor hun beleicIsbepalende werkzaamheden in hun hoedanigheid van 
bestuurslid dan ook geen bezoldiging. 

Artikel 9  

	

1. 	Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, behoudens beperkingen volgens 
de wet en doze statuten. Het bestuur bepaalt het beleid, stelt de financiele richtlijnen vast -
en heeft de eindverantwoordelijkheld voor de dagelijkse leiding. 

	

2. 	Het bestuur is verantwoordelijk voor het bestaan, de inrichting en adequate working van — 
het interne risicomanagement- en controlesysteem. Het bestuur is tevens verantwoordelijk 
voor het opstellen van de risicobereidheid, verbonden aan de strategic en de activiteiten 
van de publieke media-instelling. 	 

	

3. 	Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht, bevoegd tot: 	 
a. het vaststellen van de begroting voor het komende boekjaar, aismede eventuele - 

wijzigingen daarvan; 
b. het doen van eon voorstel tot ontbinding, fusie of splitsing; 	 
c. het doen van een voorstel tot statutenwijziging; 	 
d. het besluiten tot een belangrijke wijziging in structuur of werkorganisatie, dan web een 

andere bebangrijke reorganisatie:- 
e. het instemmen met beeindiging van de arbeidsovereenkornsten van een aanmerkelijk 

aantal werknemers tegelijk of binnen een kort tijdsbestek a1smede met eon ingrijpende 
wijziging in de arbeidsomstandigheden van eon aanmerkelijk aantal werknemers; -- 

f. het doen van investeringen die een bedrag van twintigduizend euro (€ 20.000,00) te 
boven gaan; 	 .......- ------ 

g. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van ---
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich 
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, voor een derde sterk maakt of zich -
tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt; 

h. het nemen van besluiten aangaande het programmabeleid nadat het bestuur het -- - 
desbetreffende besluit heeft besproken met de ledenraad. 	 

	

4. 	Voor besluiten van het bestuur die leiden tot een materieie wijziging van (de uitvoering van) 
de missie van de vereniging is de goedkeuring van de ledenraad vereist. Het besluit tot —
goedkeuring wordt genomen met inachtneming van artikel 19 lid 4. 

	

5. 	Mode in verband met de continuiteit van de activiteiten stelt het bestuur een 
meerjarenbeieidsplan op met een bijbehorende begroting.- 

	

6. 	Het meerjarenbeleidsplan Is in overeenstemming met de statutaire doeistelling. - 

	

7. 	Het bestuur is belast met de uitvoering en de realisatie van de in het meerjarenbebeidsplan 
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opgenomen doelstellingen. Het bestuur stelt het meerjarenbeleidsplan zo nodig bij. 
8. Uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het boekjaar stelt het bestuur een jaarpian en 

een begroting op. 
9. Het bestuur kan besluiten, al dan niet tijdelijk, (advies-)commissies in te stellen. Het ----

bestuur zal dan tevens tot de vaststelling van een reglement overgaan waarin onder meer -
de taken, bevoegdheden en de wijze van verantwoording door de desbetreffende (advies-) 
commissie worden vastgelegd. 

10. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij — 
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van 
de rechtspersoon en de daaraan verbonden onderneming of organisatie. Wanneer 	 
hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de — 
read van toezicht. 	 

Artikel 10  
De werkwijze en besluitvorming van het bestuur, alsmede de eventuele onderlinge verdeling 
van taken, worden nader vastgelegd bij bestuursreglement. 
Artikel 11  
1, 	Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet en deze statuten niet 

enders voortvloeit. 
2. De vertegenwoordigingshevoegdheid 

komt— 
mede toe aan twee bestuursleden gezamenlijk. 

3. Krachtens besluit van het bestuur kan de vereniging aan een of meer van de 
bestuursleden en ook aan andere personen een doorlopende (beperkte) schriftelijke 
volmacht verlenen om de vereniging te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde 
vertegenwoordigt de vereniging met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. ----- 

RAAD VAN TOEZICHT 	 
Artikel 12 
De read van toezicht bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie (3) natuurlijke personen.- 
Artikel 13  
1. De leden van de read van toezicht worden benoemd door de ledenraad, weik besluit van --

de ledenraad slechts kan worden genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 
19 lid 4. In geval van een vacature stelt de raad van toezicht een voordracht op, welke 
vergezeld dient te zijn van een persoonsbeschrijving van de betreffende kandidaat. Het 
bestuur brengt advies uit ten aanzien van de voorgenomen voordracht. De ledenraad kan -
de voordracht slechts gemotiveerd afwijzen. De raad van toezicht wordt in dat geval in de 
gelegenheid gesteld om een andere kandidaat voor te dragen. Een lid van de read van ---
toezicht wordt benoemd met de functie van voorzitter. 

2. Voor iedere benoeming van een lid van de raad van toezicht stelt de read van toezicht een 
profielschets op waarin wordt aangegeven aan welke persoonlijke en beroepsmatige 	- 
kwalificaties moet worden voldaan. 

3. De raad van toezicht is zodanig sarnengesteld dat de leden onafhankelijk en kritisch. ----
kunnen opereren ten opzichte van elkaar, van het bestuur en van welk deelbelang dan - 
ook. 

4. De leden van de raad van toezicht worden voor een periode van vier jaar benoemd. Het 
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desbetreffende lid kan eenmaal herbenoemd worden. 	  
5. 	leder lid van de raad van toezicht kan te alien tijde door de ledenraad worden geschorst en 

ontslagen. 	  
6. 	De raad van toezicht Is bevoegd te besiulten een lid van de raad van toezicht ter schorsing 

voor te dragon aan de ledenraad mils: 	 
a. alle laden van de raad van toezicht (met uitzondering van het lid ten aanzien van wie 

het voorstel tot schorsing in stemming wordt gebracht) aanwezig zijn op een 
vergadering waarin een voorstel tot schorsing in stemming wordt gebracht; en 	 

b. de voorzitter instemt met daze voordracht. Indien de raad van toezicht voomemens is 
de voorzitter ter schorsing voor te dragen aan de ledenraad dan is het hiervoor 	 
bepaaide niet van toepassing. - 

7. 	De ledenraad is bevoegd laden van de raad van toezicht te schorsen nadat de betrokkene 
in de gelegenheid is gesteld tot een mondelinge verantwoording. Een schorsing moet 	
gemotiveerd zijn. In geval van schorsing dient de ledenraad binnen een termijn van uiterlijk 
vier weken na het ingaan van de schorsing en met inachtneming van artikel 19 Ild 4, to 	
besluiten tot ontsiag, tot verlenging van de schorsing of tot opheffing van de schorsing van 
het betrokken lid van de raad van toezicht. Het betrokken lid van de raad van toezicht 
wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende vergadering van ledenraad 	- 
schriftelijk of mondeling te verantwoorden. Bij gebreke van een beslissing tot ontsiag, tot —
verlenging van de schorsing of tot opheffing van de schorsing door de ledenraad, wordt de 
schorsing beschouwd to zijn opgeheven met ingang van de dag na de vergadering waarin 
de ledenraad uiterlijk een besluit had behoren to nemen ais hiervoor bedoeld. 	 

8. 	Leden van de raad van toezicht kunnen voor hun werkzaamheden voor de vereniging 	- 
uitsluitend een vergoeding ontvangen bestaande uit vacatiegeld en/of (belaste) 
onkostenvergoedingen op declaratiebasis. Wat betreft hoogte en structuur zijn de 	 
vacatiegelden zodanig dat gekwalificeerde en deskundige toezichthouders kunnen worden 
aangetrokken en behouden. De bedragen zullen maximaal de bedragen zijn zoals 
genoemd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en sernipublieke —
sector. 

Artikel 14 	 
1. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang 

van zaken binnen de vereniging. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn 
taak naar het doei en het belang van de vereniging, rekening houdend met het 	 
gemeenschappeiijk belang van het bestel van publieke media instellingen. 

2. De raad van toezicht heeft de volgende bevoegdheden: -- 	- 
a. het benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden als bedoeld in artikel 8: 
b. het treffen van maatregelen in geval van ontstentenis of belet als bedoeld in artikel 8 	

lid 7; 	  
c. het vaststellen van de bezoldiging van een bestuurslid ais bedoeld in artikel 8 lid 8; 
d. het vaststellen van de door het bestuur opgestelde risicobereidheid ais bedoeld in —

artikel 9 lid 2; 
e. het goedkeuren van bestuursbesluiten zoals opgenomen in artikel 9 lid 3; 
f. het geven van een raadgevende stem in de ledenraad als bedoeld in artikel 19 lid 1; 
g. indien hiertoe op grond van artikel 21 lid 4 bevoegd, het aanwijzen van een 	- 
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accountant. 
3. De raad van toezicht stelt een reglement vast, waarbij ander andere een taakverdeling ----

wordt neergelegd en regels worden gegeven omtrent de werkwijze en besluitvorming van -
de raad van toezicht. 

4. Bij afwezigheid van -de voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter 
aan. 

5. De raad van toezicht vergadert telkenmale wanneer de voorzitter, dan wel twee andere 
leden van de raad van toezicht, en/of het bestuur zulks nodig acht. De raad van toezicht 
vergadert in ieder geval ten minste vier keer per jaar. 

6. De raad van toezicht vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van toezicht of 
het bestuur zulks nodig acht. 

7. De raad van toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van ------- 
leden van het bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele 	 
toezichthouders en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Tevens wordt --
het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de raad van toezicht 
besproken. De raad van toezicht bespreekt voorts tenminste eenmaal per jaar buiten 
aanwezigheid van leden .an het bestuur zowel het functioneren van het bestuur als college 
als dat van de individuele bestuursleden en de conclusies die hieraan moeten worden, 
verbonden. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het vers!ag 
van de raad van toezicht. 

8. Alle besluiten van de raad van toezicht warden genomen met volstrekte meerderheid van 
de uitgebrachte stemmen. lndien de stemmen staken heeft de voorzitter van de raad van 
toezicht een doorslaggevende stem. 

9. Een lid van de raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming 
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het ---
belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen 
besluit door de raad van toezicht kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de 
ledenraad. 

10. De raad van toezicht kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de ---- 
meerderheid van de leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of 	 
vertegenwoordigd is. 

11. De raad van toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander --
communicatiemiddel vergaderen, mits elle leden van de raad van toezicht die aan 
zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. 	 

12. Een lid van de raad van toezicht kan telefonisch, per videoconference of door middel van 
een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de raad van toezicht deelnemen, 
mits dat lid van de raad van toezicht steeds alle andere aan die vergadering deelnemende 
leden van de raad van toezicht kan verstaan en door die andere leden van de raad van -- - 
toezicht wordt verstaan, 

13. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits - 
schriftelijk en met algemene stemmen van alle in functie zijnde leden van de raad van --- 
toezicht. 	 

Artikel 15 
Geen lid van de raad van toezicht kunnen zijn: 	 
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a. leden van het bestuur; 	  
b. een voormalig bestuursiid van de vereniging gedurende een periode van drie jaar na het — 

einde van zijn bestuurlijke functie; 	  
c. werknemers van de vereniging of een andere omroep(vereniging); 
d. leden van de Iedenraad; en 
e. personen die werkzaam zijn bij een mediabedrijf of organisatie actief in de mediabranche - 

die activiteiten verricht die (mogelijk) corcurrerend zijn met de werkzaamheden van de —
vereniging. 

LEDENRAAD 	 
Artikel 16 
1. De Iedenraad bestaat uit afgevaardigden die door en uit leden zijn gekozen en fungeert als 

ledenvergadering als bedoeld in artikel 2:38 van het Burgerlijk Wetboek. 
2. De Iedenraad bestaat uit ten minste elf (11) en ten hoogste twee en twintig (22) 	 

ledenraadsleden, door de leden te kiezen uit de leden overeenkomstig het bepaalde In lid 
3. 	  

3. De ledenvergadering kiest ledenraadsleden uit een voordracht als bedoeld in artikel 18 - -
voor een termijn van twee jaar. Ledenraadsleden zijn achtereenvolgend ten hoogste - 
tweemaal herbenoembaar voor een gelijke periode. 	 

4. De ledenraad zal in het belang van het bereiken van het doel van de vereniging als ---
bedoeld in artikel 2 divers zijn samengesteld. 

5. De ledenraad is, op voorstel van het bestuur of ten minste vilf ledenraadsleden, bevoegd - 
orn commissies en werkgroepen In te stellen en te beeindigen. De samenstelling, taken en 
bevoegdheden van doze commissies en werkgroepen kunnen nader worden vastgesteld 
bij reglement. 	  

6. De ledenraad komt ten minste tweemaal per jaar bijeen, eenmaal in de eerste zes 	 
maanden van leder kalenderjaar en eenmaal in de tweede zes maanden van ieder 
kalenderjaar. De ledenraad komt voorts bijeen als het bestuur of de raad van toezicht dit 
wenst of indien een zodanig aantal leden van de Iedenraad als bevoegd is tot het 	 
uitbrengen van ten minste een/tiende van het aantal stemmen dat in een voltailige 
vergadering zal kunnen worden uitgebracht, dit verzoekt. 

7. De bijeenroeping van een vergadering geschiedt door het bestuur door middel van brieven 
of een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan de 
ledenraadsleden. 

S. 	Indien aan een verzoek tot bijeenroeping a's bedoeld in lid 6 van dit artikel niet binnen vier 
weken is voldaan, zijn de verzoekers zelf gerechtigd een vergadering bijeen to roepen.- 

3. 	De ledenraad kan bij beslult reglementen instellen waarin, onder andere, de taken en - 
bevoegdheden van de ledenraad kunnen worden vastgesteld. - 	— 

Artikel 17 
1. De ledenraad stelt, met inachtneming van het verkiezingsreglement, een 

ledenraadscommissie in die als taak heeft het aanbevelen en het voordragen van 	 
benoem bare kandidaten voor verkiezing als ledenraadslid. 	  

2. De leden van de ledenraadscommissie worden gekozen door de Iedenraad. De 
samenstelling van de ledenraadscommissie wordt bij reglement nader uitgewerkt.-- 

3. Het lidmaatschap van de ledenraadscommissie eindigt door bedanken, door aftreden 
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volgens rooster of door beeindiging van het Iidmaatschap van de Iedenraad. 	 
4. 	De ledenraadscommissie Iegt verantwoording of aan de ledenraad. 
Artike118 - 
1. 	Tijdig voorafgaande aan de verkiezing van ledenraadsleden voor een vacature in de 

Iedenraad worden leden die zich kandidaat vvillen stellen voor het Iidmaatschap van de 
Iedenraad, door middel van het verenigingsblad en/of andere communicatiemiddelen 
opgeroepen om zich te melden bij de ledenraadscommissie. 

2. 	De ledenraadscommissie toetst vervolgens aan de hand van een door de Iedenraad 
vastgesteld profiel wie van de aangemelde belangstellenden daaraan in voldoende mate — 
voldoet en het meest geschikt wordt geacht om te worden voorgedragen aan de ----
ledenvergadering ter verkiezing als ledenraadslid, en stelt een voordracht op.--------
Bij het opstellen van de voordracht houdt de ledenraadscommissie rekening met de ------
samenstelling van de ledenraad als bedoeld in artikel 16 lid 4 almede met diversiteit, -----
cultuur en regionale spreiding van de ledenraad als geheel. De voordracht gaat vergezeld -
van een persoonsbeschrijving van de betreffende kandidaten. 

3. 	Bij de voordracht geeft de ledenraadscommissie een voorkeursvolgorde aan voor de -------
beschikbare zetels en, voor het geval bij tussentijdse vacatures nog personen beschikbaar 
zijn van de laatste voordracht, voor de in de toekomst beschikbare zetels. 	- 

Artikel 19  
1. 	Toegang tot de vergadering van de ledenraad hebben de leden van ledenraad die niet 	- 

geschorst zijn, de bestuursleden, de leden van de raad van toezicht aismede degenen, die 
daartoe door het bestuur en/of de Iedenraad zijn uitgenodigd. Leden van de raad van 
toezicht hebben tijdens de vergadering van de Iedenraad een raadgevende stem. -- 

2. 	In de vergadering van de ledenraad heeft ieder niet geschorst lid van de ledenraad het 
recht om een stem uit te brengen. 

3. 	Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel worden alle besluiten waaromtrent bij de 
wet geen grotere meerderheid is voorgeschreven genomen bij volstrekte meerderheid van 
de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over taken is het voorstel verworpen. 
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. 

4. 	De volgende besluiten kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten — 
minste twee derde van het aantal stemmen dat uitgebracht zou kunnen worden indien alle 
ledenraadsleden aanwezig of vertegenwoordigd zouden zijn: 
a. een besluit tot statutenwijziging, fusie, splitsing en ontbinding van de vereniging; ----- 
b. een besluit tot benoeming, ontslag, het opheffen van een schorsing of het verlengen -.- 

van een schorsing ten aanzien van een lid van de raad van toezicht; 	 
c. een besluit tot goedkeuring van een bestuursbesluit met betrekking tot de missie ais --

bedoeld in artikel 9 lid 4; en 
d. een besluit als bedoeld in artikel 16 lid 4. 

5. 	Blanco en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet to zijn uitgebracht. 
6 	De voorzitter van de vergadering van de Iedenraad wordt door de ledenraad gekozen met - 

inachtneming van het regiement van de Iedenraad. 	 
7. 	De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering van de ledenraad 

worden gehouden. Zijn ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een --
stemming, is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van - 

9 
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de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming pleats, indien de 
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of - 
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe —
stemming vervallen mogelijke rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

8. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door 
een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de -----
eerstvolgende vergadering vastgesteld. 

9. Een besluit met aigemene stemmen van ale Iedenraadsleden, ook al zijn zij niet in 	 
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, deze!fde kracht 
als een besluit van de ledenraad. Eon dergelijk besluit wordt schriftelijk vastgelegd en bij - 
de notulen van de vereniging gevoegd. 	 

10. Een iedenraadslid kan aan een ander ledenraadslid volmacht verlenen om de vergadering 
van de ledenraad bij te wonen, aldaar het woord te voeren en een stem uit te brengen. 	 

11. Het Ildmaatschap van de ledenraad is onverenigbaar met de functie van bestuurslid, de - 
functie van lid van raad van toezicht of het werknemerschap van een (commerciele) - - 
omroep, een concurrerende organisatie binnen de mediabranche of een organisatie die op 
andere wijze concurreert met de vereniging. Een onverenigbaarheid els bedoeld in de — - 
vorige volzin leidt tot van rechtswege defungeren van de betreffende persoon als lid van de 
ledenraad tenzij enders is bepaald bij een reglement.- 

LEDENVERGADERING  

	

Artikel 20 	 
1. De ledenvergadering wordt gevormd door de leden van de vereniging. 
2. De ledenvergadering komt slechts in vergadering bijeen indien het bestuur dit wenst. 	 -- 
3. De ledenvergadering is belast met het kiezen van ledenraadsleden uit de voordracht van 

de ledenraadscommissie, zuiks met inachtneming van het door de ledenraad op voorstel 
van het bestuur vastgestelde verkiezingsreglement. 

4. Het bestuur stelt de leden in de gelegenheid om zowel in als buiten vergadering het 
stemrecht uit te oefenen. 

BOEKJAAR -- 
Artikel 21  
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 16 lid 6 wordt ten minste eon vergadering van de • 

ledenraad gehouden binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, behoudens - 	- -- 
verlenging van deze termljn door de ledenraad. In doze vergadering van de ledenraad --- • 
brengt het bestuur zijn versiag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het - • 
gevoerde beleid. Het bestuur legt de jaarrekening met een toelichting ter vaststelling aan -
de ledenraad over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden. Ontbreekt 
de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen 
melding gemaakt. De jaarrekening wordt tevens ondertekend door de leden van de raad - -
van toezicht. Ontbreekt de ondertekening van den of meer van hen, dan wordt daarvan - 
onder opgave van redenen melding gemaakt. 

3. De ledenraad stelt de jaarrekening vast. 
4. De vereniging verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. 

Tot het verlenen van de opdracht is de ledenraad bevoegd. Gaat de ledenraad na daartoe 
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te zijn uitgenodigd niet op de eerstvolgende vergadering van de ledenraad tot aanwijzing --
over dan komt de bevoegdheid aan de raad van toezicht toe. De aanwijzing van een 
accountant wordt door generlei voordracht beperkt. De opdracht kan enkel am gegronde --
redenen worden ingetrokken door de ledenraad en door degene die de opdracht heeft 

5. Het bestuur is verplicht aan de accountant ten behoeve van zijn onderzoek alle door hem - 
gevraagde inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas en de waarden te tonen en 
inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 

6. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur, de raad van — 
toezicht en via het bestuur aan de ledenraad; hij geeft - zo hij daartoe op grond van de wet 
bevoegd is - de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring van getrouwheid weer. --- 

7. Het bestuur is op grond van artikel 2:10 lid 3 BW verplicht de in de vorige Ieden van dit --
artikel bedoeide bescheiden ten minste zeven (7) jaren lang te bewaren.------

STATUTENWIJZIGING, FUSIE, SPLITSING  
Artikel  

Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de ledenraad, --
waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden 
voorgesteld. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met - 
inachtneming van het bepaalde in artikel 19 lid 4. 

2. Zij, die de oproeping tot de ledenraad ter behandeling van een N.iocrstel tot statutenwijziging 
hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een 	- 
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordetijk is opgenomen, op 
een daartoe geschikte pleats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, 
waarop de vergadering werd gehouden. 

3. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariele akte is -------
opgemaakt. leder bestuurslid is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden. 

4. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de 
ledenraad alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging 
met algemene stemmen wordt genomen. 

5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging 
en voor zover niet in die akte opgenomen een volledig doorlopende tekst van de statuten, - 
zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamers van --
Koophandel gehouden register. 

6. Het in dit artikel bepaalde geldt overeenkomstig voor juridische fusie en juridische splitsing. 
ONTBINDING 
Artikel 23  
1. De ledenraad is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de vereniging, welk besluit slechts 

kan worden genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 19 lid 4. 
2. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan een of meer door de ledenraad aan te 

wijzen algemeen nut beogende instellingen met een soortgelijke doelstelling of aan een - - 
buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en 
die een soortgelijke doelstelling heeft. 

3. De vereffening geschiedt door een door het bestuur aan te wijzen (rechts)persoon, tenzij --
door de ledenraad enders wordt bepaald. 
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4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar --
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening bliJven de bepalingen van de statuten zoveel 
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten 
aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 	 

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar(s) bekende baten 
meer aanwezig zijn. 

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard 	--- 
gedurende zeven (7) jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de 
vereffenaar(s) als zodanig is aangewezen. 

SLOTBEPALING 	 
Artikel 24  
Aan de Iedenraad komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet, de 
statuten of een bestuursreglement aan andere organen zijn opgedragen. 	  
Overeandsbepalinq 
Artikel 25 	 
1. Ten tijde van de oprichting van deze verenigng zijn de eerste leden van de raad van 	 

toezicht nog net bekend. Zolang geen raad van toezicht is ingesteld, worden haar 
bevoegdheden, zoals bepaald in deze statuten, uitgeoefend door het bestuur. De eerste - 
drie (3) leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur. 	 

2. Zolang er geen voltallige Iedenraad is ingesteld, worden de bevoegdheden van de 	 
ledenraad, zoals bepaald in deze statuten, uitgeoefend door de ledenvergadering. -.- 

3. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel vervalt nadat drie (3) leden van de raad van toezicht —
zijn benoemd en zijn ingeschreven in het handeisregister van de Kamer van Koophandel. .- 

4. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel vervalt indien en zodra de ledenraad tenminste elf 
leden telt. 	  

SLOTBEPALINGEN   	 - 
Als lid van de vereniging treden toe de genoemde oprichters. De leden benoernen als eerste - 
bestuursleden: 
1. de heer Akwasi Owusu Ansah, geboren te Amsterdam op zes maart negentienhonderd 

achtentachtig, als voorzitter;- 
2. de heer Gianni Carlo Grot, geboren te Amsterdam op achtentwintig oktober 	 

negentienhonderd achtentachtig, als vice-voorzitter 
3. de heer Pieter Johannes Abraham Adriaanse, geboren te Breda op twaalf oktober 	 

negentienhonderd vierenvijftig, als bestuurslid; en 
4. mevrouw Frederieke Elisabeth Frouke Sanders, geboren te Amersfoort op negenentwintig 

juli negentienhonderd eenentachtig, als bestuurslid. 	-- 
Woonolaatskeuze 	- 
Voor de tenuitvoerlegging van deze akte verklaarden de verschenen personen woonplaats te 
kiezen ten kantore van de bewaarder van deze akte. 
SLOT --
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE 	 
s verleden te Utrechtse Heuvelrug op de datum in het hoofd van deze akte gemeld. De 	 
zakelijke inhoud van doze akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. 



II r. A CHRIFT: 
art 10 26 

Qj 	31 1.:3,'3.,(.:1! 

De verschenen personen hebben verklaard: -- 
dat partijen tijdig voor het verlijden een concept van deze akte hebben ontvangen, van de 
inhoud hebben kennisgenomen en daarmee instemmen; 
dat op volledige vooriezing van deze akte geen prijs wordt gesteld. 

Deze akte is beperkt voorgelezen 	onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de — 
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. 
(Volgt ondertekening) 
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Intentieverklaring Omroepvereniging BNNVARA en Vereniging Omroep Zwart 

De ondergetekenden 

1. De omroepvereniging Omroepvereniging BNNVARA, gevestigd aan het Wim T. Schippersplein 3 to 

Hilversum en hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Lonneke van der Zee, Algemeen 

Directeur, hierna te noemen: BNNVARA 

en 

2. De omroepvereniging Vereniging Omroep Zwart, gevestigd aan de Wibautstraat 150 te 

Amsterdam en hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Akwasi Owusu Ansah, voorzitter, 

hierna te noemen: Omroep Zwart 

Hierna gezamenlijk genoemd: "Partijen" en individueel "Partij" 

Considerans 

i. 	Omroep Zwart streeft ernaar de status van aspirant-omroep te verkrijgen en toe te treden tot het 

publieke omroepbestel per de aanstaande concessieperiode van 2022-2026; 

Als Omroep Zwart erin slaagt een voorlopige erkenning en daarmee de status van aspirant-

omroep te verkrijgen, dan is Omroep Zwart conform de vigerende Mediawet art. 2.26 verplicht de 

verzorging van het media-aanbod, in-ondersteunende organisatorische zin, onder te brengen bij 

een andere publieke omroep; 

BNNVARA en Omroep Zwart hebben elkaar toegezegd de intentie te hebben daartoe een 

samenwerking aan te gaan, waarbij BNNVARA de verzorging van het media-aanbod van Omroep 

Zwart op de wijze zoals de wet in voornoemd artikel voorschrijft op zich wil nemen, onder in elk 

geval de voorwaarden: 

a. dat (de organisatie van) Omroep Zwart aantoonbaar voldoet en zal biijven voldoen aan alle 

(mediawettelijke) eisen van een goede (bestuurlijke) governance; 

b. dat (de organisatie van) Omroep Zwart in al haar uitingen en gedragingen de vrijheid van 

meningsuiting en de persvrijheid zoals vastgelegd in art. 7 van de Grondwet en artikel 10 lid 1 

van het EVRM zal respecteren en uitdragen; 

c. dat partijen elkaars missie en kernwaarde(n) respecteren en zich over en weer (zullen) 

onthouden van handelingen die strijdig zijn met de missie of kernwaarde(n) van de andere partij. 

iv 	Partijen wensen de hiervoor beschreven voorgenomen samenwerking voor de volgende 

concessieperiode vast te leggen in onderhavige intentieverklaring. 

Intentie 

1. 	Partijen hebben de intentie dat Omroep Zwart bij het verkrijgen van een erkenning als aspirant: 

omroep voor de duur van deze aanstaande concessieperiode aan BNNVARA de opdracht zal 

verstrekken in de zin van het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, Titel 7, afdeling 1, om uitvoering te 

geven aan haar van de Minister verkregen voorlopige erkenning tot het verzorgen van het media-

aanbod voor de landelijke publieke mediadienst in de zin van artikel 2.26 Mediawet 2008 (de 

"Opdracht"); 
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2. BNNVARA zal in dat geval in opdracht van Omroep Zwart de verzorging van het media-aanbod 

van Omroep Zwart, in ondersteunende organisatorische zin, voor de landelijke publieke 

mediadienst uitvoeren, met Bien verstande dat Omroep Zwart de volledige financiele, 

redactionele en inhoudelijke eindverantwoordelijkheid behoudt over zijn eigen media-aanbod en 

met inachtneming van de tussen Partijen overeen to komen opdrachtovereenkomst (de 

"Opdrachtovereenkomst"). 

3. Partijen zullen in de Opdrachtovereenkomst de hiervoor beoogde afspraken nader uitwerken en 

vastleggen. 

4. Partijen zullen, ook indien er uiteindelijk geen samenwerking tot stand komt c.g. na afloop van 

hun eventuele samenwerking op geen enkele wijze vertrouwelijke informatie van de ander 

verstrekken aan derden of deze openbaar makers. Vertrouwelijk is in ieder geval informatie die als 

zodanig door een Partij is gemarkeerd en alle andere informatie waarvan het vertrouwelijk 

karakter kenbaar is of redelijkerwijs zou moeten zijn. 

5. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan gegevens of andere informatie die (a) 

(anders dan door een gedraging in strijd met deze intentieverklaring van de Partij op wie de 

verplichting tot geheimhouding rust) reeds openbaar en algemeen beschikbaar is, (b) 

voorafgaand aan de ontvangst daarvan van de andere Partij al rechtmatig in het bezit was van de 

Partij op wie de verplichting tot geheimhouding rust, vrij van eventuele beperkingen met 

betrekking tot het gebruik of de onthulling daarvan, of (c) van een derde wordt verkregen en ten 

aanzien waarvan tussen Partijen geen geheimhouding overeengekomen is, en die derde niet uit 

hoofde van een contractuele-, wettelijke- of vertrouwensverplichting verboden was am die 

informatie beschikbaar to stellen. 

6. Partijen behoeven geen geheimhouding to betrachten voor zover het verstrekken van informatie 

noodzakelijk is voor de uitwerking van deze intentie of een wettelijke plicht, of voor zover die 

informatie wordt verstrekt aan de in het volgende-bepaling bedoelde door geheimhouding 

gebonden adviseurs, vertegenwoordigers, werknemers, opdrachtnemers of andere 

(rechts)personen. 

7. Partijen zien crop toe dat haar adviseurs, vertegenwoordigers, werknemers, opdrachtnemers of 

andere (rechts)personen aan wie door of via haar vertrouwelijke informatie van de ander ter 

beschikking is of zal worden gesteld aan de hierin verwoorde geheimhoudingsplicht zullen zijn 

gebonden. 

8. Abe persberichten en andere vormen van publiciteit en mededelingen omtrent deze 

intentieverklaring en eventueel daaropvolgende (opdracht)overeenkomst(en) behoeven 

voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen. 



Bestuursreglement Vereniging Omroep Zwart 

Vastgesteld door het Bestuur op 29 januari 2021 

In dit document zijn de werkwijze en besluitvorming van het bestuur van Vereniging Om-
roep Zwart nader uitgewerkt, aismede de onderlinge verdeling van taken en de verhou-
ding tot de Raad van Toezicht. De bepalingen uit dit document (hierna: dit "Reglement") 
zijn mede gebaseerd op de Governancecode Publieke Omroep 2018 en de Beleidsregels 
Governance en interne beheersing 2017 van het Commissariaat voor de Media. 

DEFINITIES 

Artikel 1 
In dit Reglement wordt verstaan onder: 

a. Bestuur: het bestuur van Vereniging Omroep Zwart. 
b. Bestuursleden: de leden van het Bestuur. 
c. Ledenraad: het orgaan zoals bepaald in artikel 4 aanhef, sub b van de Statu-

ten. 
d. Raad van Toezicht: de raad van toezicht van Vereniging Omroep Zwart zoals 

bepaald in art. 4 aanhef, sub de van de Statuten. 
e. Secretaris: de secretaris van de Vereniging. 
f. Statuten: de statuten van de Vereniging. 
g. Vereniging: de Vereniging Omroep Zwart. 
h. Voorzitter: de voorzitter van het Bestuur. 

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 

Artikel 2 
1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging. 
2. Het Bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht, na voorafgaande 

goedkeuring door de Ledenraad. 
3. Bestuursleden kunnen to alien tijde worden geschorst of ontslagen overeen-

komstig artikel 8 lid 2 Statuten. 
4. Het Bestuur is ingevolge artikel 9 lid 1 Statuten belast met het besturen van 

de Vereniging, het bepalen van het beleid, het vaststellen van financiele richt-
lijnen en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. Onder 
besturen wordt - onder andere - verstaan het verantwoordelijk zijn voor en 
bevoegd zijn tot (in overeenstemming met principe 4 Governancecode Publie-
ke Omroep 2018): 
a. zorgvuldige besluitvorming wat betreft procedure, proces en inhoud; 
b. het realiseren van de doeistellingen, de strategie en het (financiele) beleid; 
c. het realiseren en borgen van de transparantie, onafhankelijkheid en inte-

griteit van de Vereniging; 
d. het (laten) naleven van alle relevante wetten en regels, waaronder de Me-

diawet 2008, de Governancecode Publieke Omroep 2018 en de Beleidsre-
gels governance en interne beheersing 2017; 

e. het beheersen van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten 
en voor de juiste besteding van de middelen van de Vereniging; 

f. de verslaggeving en jaarlijkse rapportage over de prestaties van de Ver-
eniging; 

g. de tijdige en adequate informatievoorziening naar de Raad van Toezicht. 
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COLLEGIAAL EN DESKUNDIG BESTUUR 

Artikel 3 
1. Het Bestuur bestuurt collegiaal. Dit houdt in dat sprake is van een gedeelde 

verantwoordelijkheid van de afzonderlijke Bestuursleden voor het gehele re-
sultaat. 

2. Het Bestuur draagt zorg voor een heldere scheiding van redactionele en zake-
lijke leiding van de Vereniging. Het Bestuur heeft de gezamenlijke verant-
woordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de Vereniging. 

3. Het Bestuur is aan de Raad van Toezicht rechtstreeks verantwoording ver-
schuldigd over de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden. Het Bestuur 
verstrekt de Raad van Toezicht alle informatie die de Raad van Toezicht daar-
voor nodig acht. 

4. Het Bestuur treedt naar buiten toe op als eenheid. 
5. Elk lid van het Bestuur dient te beschikken over specifieke deskundigheid die 

noodzakelijk is voor de vervulling van zijn/haar taak, binnen zijn/haar rol zoals 
beschreven in de profielschets. Het Bestuur dient zodanig te zijn bemenst, dat 
het zijn taken goed kan vervullen. 

PORTEFEUILLES 

Artikel 4 
1. Het Bestuur bestaat uit minstens 2 Bestuursleden. 
2. De individuele Bestuursleden bereiden besluiten die tot zijn portefeuille beho-

ren, voor en voeren deze uit; de formele beslissing behoort tot de verantwoor-
delijkheid van het Bestuur als geheel. 

3. In elk geval volgende portefeuilles worden verdeeld onder de Bestuursleden: 
Zakelijk Directeur en Creatief Directeur. De Zakelijk Directeur is tegelijkertijd 
ook de Penningmeester en vervult tevens de functie van Secretaris. De Crea-
tief Directeur is tegelijkertijd ook de Voorzitter van het Bestuur. 

4. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van het Bestuur, is binnen 
het Bestuur de Voorzitter primair verantwoordelijk voor de beheersing en het 
monitoren van de aan de Bestuursleden toegewezen portefeuilles. 

VERGADERINGEN EN WERKWIJZE 

Artiket 5 
1. Het Bestuur komt wekelijks in vergadering bijeen. De vergadering wordt voor-

gezeten door de Voorzitter. 
2. De Bestuursleden wonen in beginsel alle vergaderingen bij. 
3. De Voorzitter van het Bestuur bepaalt de agenda van de vergaderingen, leidt 

deze en ziet toe op het goed functioneren van het Bestuur. 
4. Elk Bestuurslid kan onderwerpen voor agendering aandragen voor de vergade-

ring. 
5. De Secretaris draagt zorg voor zorgvuldige notulering en agendering van ver-

gaderingen van het Bestuur of delegeert deze taken aan een beleidsmedewer-
ker. Agenda en agendastukken worden tenminste twee dagen voor de afge-
sproken vergadering door de Secretaris in het bezit gesteld van het Bestuur. 
Van deze termijn kan bij spoedeisende omstandigheden worden afgeweken. 

6. Van de vergaderingen van het Bestuur wordt een verslag en een besluitenlijst 
gemaakt. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering besproken 
en vastgesteld. 
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BESLUITVORMING BESTUUR 

Artikel 6 
1. Het Bestuur en de afzonderlijke Bestuursleden besluiten in onderlinge consen-

sus. 
2. Het Bestuur kan buiten vergadering besluiten te nemen als alle Bestuursleden 

daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastleg-
ging opgenomen in het versiag van de daaropvolgende bestuursvergadering. 

3. Besluiten die op grond van de wet- en regelgeving en of de Statuten zijn on-
derworpen aan de instemming of goedkeuring van de Raad van Toezicht of de 
Ledenraad, worden uitsluitend genomen in een vergadering van het Bestuur. 

4. Als de Bestuursleden over een besluit geen overeenstemming bereiken, dan 
wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de eerstvolgende vergade-
ring 

5. Bij blijvende stagnerende besluitvorming in een volgende vergadering heeft de 
stem van de portefeuillehouder de doorslag, waaraan de Bestuursleden zich 
zullen committeren. De Voorzitter informeert in dit laatste geval de voorzitter 
van de Raad van Toezicht direct na de besluitvorming dat er op deze wijze een 
besluit genomen is en wat dit besluit beheist. 

6. Een Bestuurslid is bevoegd om binnen zijn portefeuille buiten vergadering be-
sluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door het Bestuur is vastge-
steld. Het Bestuurslid streeft ernaar op voorhand de andere Bestuursleden 
over zijn in dit artikel aan de orde zijnde besluiten te informeren en maakt 
hiervan tevens melding in eerstvolgende Bestuursvergadering. 

7. Een Bestuurslid treedt niet besluitvormend en uitvoerend op in het functione-
ren van een organisatieonderdeel dat onder de portefeuille van zijn medebe-
stuurder valt, tenzij dit naar het oordeel van het Bestuurslid in het belang van 
de organisatie is of in situaties waarin besluitvorming of uitvoering niet kan 
wachten. Hierover vindt met de medebestuurder vooraf overleg plaats, tenzij 
dit feitelijk onmogelijk is. 

8. Elk Bestuurslid kan de beleidsvoorbereiding en uitvoering van zijn medebe-
stuurder in de Bestuursvergadering aan de orde stellen. 

9. Het Bestuur bespreekt tenminste eenmaal per kalenderjaar zowel het eigen 
functioneren als dat van de individuele Bestuursleden en legt deze evaluatie -
en de conclusies die daaraan verbonden moeten worden - schriftelijk vast. 

TRANSPARANTIE 

Artikel 7 
1. Bestuursleden zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelij-

ke positie en voorbeeldfunctie en zullen als zodanig geen handelingen verrich-
ten of nalaten die de reputatie van de Vereniging kunnen schaden op welke 
manier ook. Het Bestuur bevordert dat medewerkers van de Vereniging zich 
eveneens volgens deze norm gedragen en creeert een cultuur die bijdraagt 
aan de onafhankelijkheid en integriteit van de Vereniging, gericht op het ver-
vullen van de publieke mediaopdracht. 

2. Bestuursleden vermijden elke schijn van belangenverstrengeling. Van belan-
genverstrengeling is sprake als er vermenging is van het belang van de uit 
publieke middelen gefinancierde mediaorganisatie met het persoonlijk of zake-
lijke belang van een Bestuurslid. Naast belangenconflicten kunnen zich ook 
conflicten van plichten voordoen ("dubbele pet"). 

3. Als een Bestuurslid voorziet dat sprake is van (de schijn van) een belangen-
verstrengeling zoals bedoeld in dit artikel voor zichzelf of een ander Bestuurs-
lid, meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. 

3 



RELATIE BESTUUR RAAD VAN TOEZICHT 

Artikel 8 

1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de 
algemene gang van zaken binnen de Vereniging. 

2. Het Bestuur informeert de Raad van Toezicht op adequate wijze over alle ma-
jeure onderwerpen die voor het beleid en de uitvoering daarvan van belang 
zijn 

3. In artikel 9 lid 3 van de Statuten is opgenomen welke besluiten van het Be-
stuur de goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht. 

4. De Raad van Toezicht stelt de profielen vast voor het Bestuur. 
5. De Raad van Toezicht bepaalt welke Bestuursleden voorzitter, secretaris en 

penningmeester zijn, waarbij de functie van secretaris en penningmeester 
door een persoon kan worden vervuld. 

6. De vaststelling van de bezoldiging en de regeling van de overige arbeidsvoor-
waarden van het Bestuur geschiedt door de Raad van Toezicht. De volledige 
bezoldiging van de individuele Bestuursleden wordt vastgesteld conform het 
bepaalde in de Wet Normering Topinkomens (WNT). 

GESCHILLEN 

Artikel 9 
1. Indien zich een aanhoudend inhoudelijk verschil van mening voordoet tussen 

de Bestuursleden, hebben de individuele Bestuursleden de mogelijkheid het 
geschil voor te leggen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzit-
ter van de Raad van Toezicht kan proberen partijen tot elkaar te brengen. In 
het geval dat niet lukt, neemt het Bestuurslid wiens portefeuille het betreft, 
gehoord hebbende het advies van de voorzitter van de Raad van Toezicht, een 
finaal besluit in de kwestie. 

2. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan besluiten het geschil ter informatie 
te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht. 

OVERIG 

Artikel 10 
1. Dit Reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het Bestuur. Het be-

sluit behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht en dient schriftelijk 
vastgelegd te worden. 

2. In voorkomende gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het Be-
stuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en Statuten. 

4 
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Beschrijving van de beheersprocessen; ledenadministratie en financiele administratie 

Onderstaande informatie beschrijft de meest belangrUke beheersprocessen van de 
vereniging Omroep Zwart. 

Ledenadministratie 

Leden schrijven zich in op de website via een formulier via https://omroepzwart.nl/word-
lid/. Wanneer er op betalen wordt geklikt opent er een Mollie betaalscherm, na betaling is 
het lid ingeschreven en slaan we de data op in de website. Leden kunnen ervoor kiezen om 
'anger lid te zijn dan 1 jaar middels een doorlopende automatische afschrijving. Leden die 
niet betaald hebben worden niet opgeslagen. 

De data wordt eerst opgeslagen in de website, waarna er via een CSV import een overdracht 
plaats vind naar ons ledenadministratie software TribeCRM.nl. Het e-mailadres wordt ook 
toegevoegd aan onze nieuwsbrief dienst Mai!chimp, mits het lid dit toestaat. 

De ledenadministratie wordt gehost in de cloud door TribeCRM. De gegevens die in hun 
infrastructuur zijn opgeslagen, worden automatisch gecodeerd op de server. Deze servers 
staan in Eemshaven, Nederland. De ICT dienst van TribeCRM heeft geen toegang tot onze 
omgeving en ledenbestand, ze kunnen wel tijdelijk uitgenodigd worden om problemen te 
verhelpen. 

Naast ledenadministratie zal TribeCRM ook dienen als ons klantenservice dashboard. 
Wanneer een lid mailt met een adreswijziging of vraag, wordt het lid automatisch herkent 
en verschijnen de juiste gegevens. 

Zodra een lid betaald heeft worden de voor en achternaam, lidnummer en bankgegevens 
opgeslagen door onze betaalprovider Mollie. Het bedrag wordt vastgehouden door Mollie 
en op de le maandag van de maand uitbetaald op de rekening van Omroep ZWART. 

Vanuit Omroep ZWART hebben maar een beperkt aantal werknemers toegang tot de 
verschillende platformen. 

Financiele administratie 

Administratieve verwerking 
Voor de financiele administratie wordt gebruik gemaakt van de financiele en 
administratieve diensten van Kamphuis & Berghuizen. Dit is een betrouwbare en ervaren 
organisatie binnen de culturele- en entertainmentsector. De bestuursleden van omroep 
ZWART staan in nauw contact met de medewerkers van Kamphuis & Berghuizen als het gaat 
om de financiele administratie. 

De boekhouding van omroep ZWART is door Kamphuis & Berghuizen ingericht binnen een 
online omgeving 'Exact Online'. Dit is een bekende en betrouwbaar boekhoudprogramma 



waar vele, zowel kleine als grote organisaties mee werken. Exact Online is gekoppeld met de 
bankrekeningen van Omroep Zwart bij de Bunq Bank. 

Inkoopproces 
Inkopen en afspraken met derden worden door bestuursleden van omroep ZWART 
gezamenlijk geaccodeerd. Crediteuren versturen vervolgens hun facturen naar 

oencry, : _ die door de bestuursleden wordt beheerd. Via dit emailadres 
warden de facturen gecontroleerd en doorgestuurd naar een emailadres binnen Exact 
Online. De medewerkers van Kamphuis & Berghuizen boeken de factuur in Exact Online. 
Vervolgens krijgen 3 bestuursleden de factuur te zien via de app van Exact Online. De app 
stuurt een push notificatie dat er facturen ter goedkeuring klaar staan. Indien goedgekeurd 
door alle 3, wordt de factuur betaalbaar gesteld. Indien dit wordt afgekeurd door 1 van de 
bestuursleden, wordt de factuur afgekeurd. 

Betaalproces 
Wekelijks worden de betaalbaar gestelde facturen, waarvan de vervaldatum is verstreken, 
opgenomen in een betaalbatch. Met Kamphuis & Berghuizen is afgesproken dat iedere 
vrijdag een betaalbatch wordt verstuurd naa 	 De betaalbatch 
wordt door een bestuurslid van Omroep Zwart geopend in de app van de Bunq Bank waarna 
de betaling geschied. De bankmutaties worden dagelijks door middel van een 
bankkoppeling verwerking in Exact Online. Een medewerker van Kamphuis & Berghuizen 
stelt wekelijks de juiste administratieve verwerking van de inkomende en uitgaande 
geldstromen vast. 

Informatievoorziening 
Elke 2 weken is een vergadering met de bestuursleden waarbij de financiele begroting 
wordt besproken om een verantwoord financieel beleid te bewaken. Daarbij wordt de 
huidige financiele stand van taken uit de administratie afgezet tegen de begroting. 
Eventuele verschillen tussen de begroting en realisatie worden geanalyseerd en indien 
nodig opgevolgd met passende maatregelen. 

Externe dienstverlening 
Naast de financiele administratie verzorgt Kamphuis & Berghuizen ook het samenstellen van 
de jaarrekening, de aangifte omzetbelasting en een rapport van feitelijke bevindingen bij de 
ledentelling. 
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Aanbeveling Omroep Zwart 24-12-2020 

Omroep Zwart voegt wat toe aan het publieke bestel. 
In een prettige kennismaking met Akwasi, Frederieke en Gianni 
kwamen we tot de conclusie dat zij het voorbeeld zijn van een 
(inclusieve) publieke omroep die een goede representatie van alle 
kijkers van Nederland biedt. 
Omroep Zwart bereikt nu al een grote groep kijkers die bijvoorbeeld 
door de AVROTROS moeilijk te bereiken zijn. Dit o.a. door hun 
goede campagne en door er te zijn waar hun doelgroep zich 
bevindt. 

Ook bij de AVROTROS streven we ernaar om inclusief te 
worden wat voor Omroep Zwart een intrinsieke waarde is. 
Zowel achter de schermen als in onze programmering. 

We blijven graag in gesprek met het bestuur van Omroep Zwart. 
Om hen te ondersteunen als het gaat em de ruime ervaring die wij 
hebben binnen de NPO maar vooral om van hen te leren. We 
onderzoeken de mogelijkheid om gezamenlijk een programma te 
produceren. 

Laat Omroep Zwart een voorbeeld zijn van hoe het heart anno 
2021. Zowel binnen de NPO als naar buiten toe. 

Mede namens Eric van Stade, 
Algemeen directeur AVROTROS 



ro 
cry 

Commissariaat voor de Media 
Hoge Naarderweg 78 
1217 AH HILVERSUM 

Hilversum, 7 januari 2021 

Betreft: ondersteuning KRO-NCRV aanvraag voorlopige erkenning Omroep Zwart 

Geacht College, 

Zoals bekend, is Omroep Zwart van plan om een aanvraag in te dienen voor een voorlopige 
erkenning voor de verzorging van media-aanbod voor de landelijke publieke mediadienst 
voor de periode 2022 — 2026. lk heb inmiddels kennis mogen maken met de oprichters van 
Omroep Zwart en heb het gesprek met hen over hun plannen voor Omroep Zwart als zeer 
inspirerend ervaren. 

Voordat de Minister een besluit zal nemen over het verlenen van een voorlopige erkenning 
aan Omroep Zwart, zal hij onder meer aan het Commissariaat voor de Media vragen om te 
adviseren over die aanvraag. Daarbij zal u onder meer gevraagd warden om advies uit te 
brengen over de vraag of Omroep Zwart zich naar stroming en naar voorgenomen media-
aanbod wat betreft genre, inhoud en doelgroepen zodanig onderscheidt van de erkende 
omroeporganisaties, dat de verscheidenheid van het media-aanbod van de landelijke 
publieke mediadienst wordt vergroot en een vemieuwende bijdrage wordt geleverd aan de 
uitvoering van de publieke mediaopdracht op Iandelijk niveau. lk meen dat dit het geval is en 
wil u daarom laten weten dat KRO-NCRV de aanvraag van Omroep Zwart van harte 
ondersteunt. 

Aan deze aanbeveling ligt in de eerste plaats ten grondslag dat Omroep Zwart er in zeer 
korte tijd in is geslaagd om vanuit een positieve en inclusieve invalshoek, meer dan 50.000 
leden te werven. Dit betekent dat binnen een deel van de samenleving een sterke behoefte 
bestaat om dit initiatief te steunen. Daarnaast geldt dat de landelijke publieke omroep al 
decennia lang probeert om meer een afspiegeling te zijn van de samenleving. Juist op het 
gebied van veelkleurigheid is dat tot op heden onvoldoende gelukt. Voor de komende 
concessieperiode bevat het Concessiebeleidsplan van de NPO als belangrijke ambitie het 
verzorgen van veelkleurig aanbod zodat verschillen in culturele en etnische achtergrond, in 
visies en leefwijzen en de gevolgen daarvan voor de maatschappelijke samenhang, 
uitgesproken en besproken warden. Daar ligt een belangrijke rol en verantwoordelijkheid 
voor de landelijke publieke omroep. KRO-NCRV wil, afzonderlijk maar zeker ook in 



ter Kuipers 
ett4Cioorzitter KRO-NCRV 

samenwerking met andere omroeporganisaties, nadrukkeiijk haar steentje bijdragen aan het 
realiseren van deze ambitie. Elke andere organisatie die eraan wil en kan bijdragen dat de 
landelijke publieke omroep er in slaagt am dit to realiseren, zou wat ons betreft dan oak van 
harte welkom moeten zijn. 

Met vriendeli'ke roe en, 

1 ri 



Evangelisctle Onirc>ep eV 

Hilversum, 22 januari 2021 

Betreft: Aanbeveling Omroep Zwart 

Geachte heer, mevrouw, 

De publieke omroep wil betekenisvol zijn voor alle Nederlanders en van waarde voor het publiek in al 
zijn diversiteit. Omroepen hebben daarin een essentiele rot als het gaat om binding met het publiek 
door hun achterban en hun contacten met maatschappelijke organisaties. 

Daarom zijn we als EO blij dat het aspirant-omroep Zwart is gelukt om 50.000 leden aan zich te 
binders. Als EO willen we graag een warme aanbeveling doen voor de komst van omroep Zwart in het 
publieke bestel. 
Met de komst van omroep Zwart is er de kans om een nieuwe doelgroep te bereiken. Omroep Zwart 
kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van diversiteit en inclusiviteit in de 
programmering en de organisatie van de publieke omroep. 
Dit draagt bij aan een publieke omroep die relevant is en toekomstbestendig. 

Wij zien daarom de komst van omroep Zwart in het publieke bestel met een positieve en open 
houding tegemoet. Wij gaan graag de samenwerking aan, oak omdat wij een gedeelde missie 
hebben. 
Als Omroep Zwart gaat participeren in de publieke omroep en een bijdrage gaat leveren aan het 
geheel is dat een verrijking van het bestel. 
Met elkaar kunnen we vormgeven aan een diverse en pluriforme publieke omroep. 

Metv'ne-ndelijke groet, 
Evan•elisohe Omroe• 

art 1 G.2e 

Apfriock 
dvotarzitter Raa van Bestuur 

Als je gekx)ft 



Vriendelijke groeten 

Lennart van der Meu 
Directeur 

vpro 

AANBEVELINGSBRIEF OMROEP ZWART 

De publieke omroep moet diverser worden, dat lezen we al jaren in vele beleidsstukken. Het is een 
voornemen dat omroepen volmondig onderschrijven. In de praktijk zetten we stappen maar lukt het 
onvoldoende er echt voor iedereen te zijn. Dat de bestaande omroepen en de NPO voor de komende 
beleidsperiode een tandje bijzetten is veelbelovend, maar de komst van Omroep Zwart kan echt een 
verschil maken. Diversiteit, inclusiviteit en veelstemmigheid staan aan de basis van de identiteit van 
deze omroep. Zwart wil dat culturen elkaar ontmoeten, dat smaken worden verkend, geproefd, 
gemengd. Met als centraal doel meer gemengde redacties en gemengde boardrooms. 

Daarmee is Omroep Zwart een aanwinst voor het omroepbestel. De gesprekken die wij gevoerd 
hebben met de omroep geven ons het vertrouwen dat Zwart in staat is echt lets te bereiken op dit 
vlak. We blijven dan ook graag met Omroep Zwart in gesprek om mee te denken, ervaringen uit te 
wisselen en samen te werken wanneer dat relevant is. 

Wij wensen Omroep Zwart heel veel succes, we kijken uit naar het beleidsplan en we hopen ze in 
2022 terug te vinden op radio, tv en online en als inspirerende partner. 

vpro 	 t 088 20 58 911 
postbus p.o. box 11 	infoevpro.n1 
1200 JC Hilversum 	www.vpro.nl  
The Netherlands 	k.v.k.: 32023697 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Media en Creatieve Industrie 
ROnstraat 
Den Haag 
Postas 16375 
2500 W Den Haag 
www.rijksoverneid.ro  

. ,P.etc,radres Postbus 16375 2500 B1 Den Haag 

Commissariaat your de Media 

Hoge Naardenweg 78 
1717 AN HILVERSUM 

Contactpersoan 
art 10.2e 

ninocw.ni 

Onze referentie 

Datum — it FEB, 2021 
Betreft 	Adviesaanyraag erkenningen 

Geacht 

De aanvragen voor een erkenning of voorlopige erkenning voor de verzorging van 
media-aanbod voor de landehjke oublieke rnediadienst zijn op 1 februari 2021 
ingediend. Graag ontvang ik over elk van deze aanvraor.n uw advies. 

Procedure 
Op 1 januari 2022 vangt een n euwe concessieperiode aan. Abe omroepen, zowel 
de huidige omroepen als potentieel nieuwe aspiranten, moeten voor 1 februari 
2021 een erkenning of voorlopige erkenning aanvragen am tot het publieke bestel 
toegelaten te warden. Nadat een ornroep een erkenning heeft aangevraagd, 
brengen de NPO, de Read voor Cultuur en het Commissariaat voor de Media 
daarover leder een eigen advies Let. Vervolgens beslist de minister mede op basis 
van de adyiezen welke omroepen een erkenning of voorlopige erkenning krijgan. 
In do wet is vastgelegd dat de minister maximaal zes erkenningen ken 
verstrekken. Dit betekent voor de huidige aspirant-omroepen PowNed, WNL en 
HUMAN dat zij dienen aan te sluiten bij een andere bestaande omroep. Voar 
nieuwe aspirant-omroepen geldt geen maximum. 

Volledigheid aanvraag 
Do aanvraag voor een (voorlopige) erkenning dient vergezeld to gaan van een 
aantal docurnenten, waaronder een beleidsplan, statuten, notariele akten en 
ondertekende overeenkomsten en/of intentieverkiaringen your de sarnenwerktng 
met andere omroepen. 

Indien een bepaald document niet bij de aanvraag is geyoegd zal, de betreffende 
aanvrager door het Commissariaat your de Media in de gelegenheid gesteld 
warden de aanvraag binnen een redelijke termijn aan te vullen. Het 
Commissariaat voor de Media vraag ik vervolgens kopieen van dit document 
ander de adviseurs te verspreiden. 

Toetsing 
De basis voor de toetsing is de Mediawet 2008, meer in het bijzonder, maar niet 
uitsluitend, afdeling 2.2.2. Ik vraag uw specifieke aandacht voor de onderstaande 
punten. • 
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On=e referentie 

Ledeneis 
Het Commissariaat stelt de Iedenaantallen vast op de door de minister 
vastgestelde peildatum. De peildatum is vastgesteld op 31 december 2020. Dit 
betekent dat de omroepen op die datum het minimum vereiste aantal betalende 
leden moeten hebben, die op dat moment 16 jaar of ouder zijn, in Nederland 
wonen en minima& € 5,72 aan contributie hebben betaald. 

Voor de bestaande omroepen met een erkenning geldt dat zij ten minste 100.000 
leden moeten hebben om een nieuwe erkenning te kunnen verkrijgen. Voor de 
huidig aspirant-omroepen PowNed, WNL en HUMAN en nieuwe aspiranten geldt 
dat zij ten minste 50.000 leden moeten hebben. 

Vereniging 
Een erkenning kan enkel worden verleend aan een omroepvereniging of een 
samenwerkingsomroep waarin twee of meer omroepverenigingen 
vertegenwoordigd zijn. Een omroepvereniging is een rechtspersoon met volledige 
rechtsbevoegdheid die zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk 
bezighoudt met de uitvoering van de publieke media-opdracht op landelijk niveau. 
Een omroepvereniging geeft haar leden op een democratisch aanvaardbare wijze 
invloed op het beleid. Het Commissariaat is in de beste positie om te beoordelen 
of een omroep heeft voldaan aan de formele vereisten van de aanvraagprocedure 
en aan de diverse wettelijke eisen voor het functioneren van de vereniging. 

Stromingseis 
Een omroepvereniging of samenwerkingsomroep vertegenwoordigt een bepaalde, 
in de statuten aangeduide maatschappelijke, culturele, godsdienstige of 
geestelijke stroming. De stromingseis is altijd Iicht getoetst. Ik vraag u ook nu 
vooral te beoordelen of uit de zeif omschreven identiteit van de omroep blijkt dat 
hij werkt vanuit een samenhangende maatschappijvisie of overtuiging die 
bijdraagt aan de pluriformiteit van de publieke omroep. 

Identiteit vertegenwoordigd in programmabeleid 
In het verlengde daarvan is er de eis dat de identiteit van de aanvrager voldoende 
tot uiting dient te komen in het (voorgenomen) programmabeleid. Ook dient het 
beleidsplan de voornemens en afspraken te bevatten over de samenwerking met 
andere aanvragers van een erkenning of voorlopige erkenning, de NPO, de NOS 
en de NTR ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst. 

Voor alle omroepverenigingen vraag ik verder uw advies of zij voldoen aan de eis 
dat de doelstellingen en het (voorgenomen) programmabeleid bijdragen aan de 
uitvoering van de publieke mediaopdracht zoals omschreven in artikel 2.1 van de 
Mediawet 2008. 

Na!eving Mediawet 
Het Commissariaat en de raad van bestuur van de NPO vraag ik beiden te 
beoordelen of het mede op basis van het beleidsplan en het handelen in het 
verleden aannemelijk is dat de aanvragende omroep zich zat houden aan de 
Mediawet, de richtlijnen van het Commissariaat, de interne gedragscodes en de 
overige bindende regels van de raad van bestuur van de NPO. 
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Onze referentie Governance 
Het Commissariaat vraag ik daarnaast de governancestructuur te beoordelen. In 
het bijzonder op basis van de voorschriften die zijn opgenomen in artikel 2.142a 
van de Mediawet 2008. Daar wordt de eis gesteld dat een helder onderscheid 
moet bestaan tussen het dagelijks bestuur en het toezichthoudend orgaan, dat er 
deugdelijk, onafhanketijk en deskundig toezicht wordt uitgeoefend en dat de leden 
van het toezichthoudend orgaan worden benoemd op basis van vooraf 
vastgestelde openbare profielen. 

De omroepverenigingen die samen een aanvraag tot erkenning hebben ingediend 
en samengaan in een nieuwe rechtspersoon (samenwerkingsomroep) moeten hun 
samenwerking aantonen aan de hand van notarie.le akten en de bestuurlijke 
structuur inzichtelijk maken. Het Commissariaat vraag ik te toetsen of er 
daadwerketijk sprake is van bundeling van beide bedrijven. De organisatie van de 
samenwerkingsomroep en de daaraan verbonden omroepverenigingen dient 
deugdelijk te zijn ingericht, waarbij zoveel mogelijk de aanbevelingen uit de 
governancecode NPO worden. gevolgd. 

Aanvullende eis voor de bestaande en nieutve aspiranten 
De huidige aspirant-omroepen PowNed, VINL en HUMAN, moeten voldoen aan de 
eis dat zij in de afgelopen erkenningperiode hun toegevoegde waarde hebben 
bewezen. Nieuwe aspirant omroepen die een voorlopige erkenning hebben 
aangevraagd, moeten van toegevoegde waarde. zijn. Met betrekking tot de 
toegevoegde waarde is de kernvraag of de aanvragende omroep zich naar 
stroming en naar voorgenomen media-aanbod wat betreft genre, inhoud en 
doelgroepen zodanig onderscheidt van de andere omroeporganisaties dat de 
verscheidenheid van het media-aanbod van de landelijke publieke mediadienst 
wordt vergroot en een vernieuwende bijdrage wordt geleverd aan de uitvoermg 
van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau. 

Te toetsen is dus of de zeif ornschreven identiteit en prograrnmavoornemens van 
de aanvrager van toegevoegde waarde zijn ten opzichte van die van andere 
omroepen en voldoende is uitgewerkt in het voorgenomen programmabeleid. 

Nieuwe aspirantomroepen die voldoen aan de voorwaarden dienen de verzorging 
van hun media-aanbod op te dragen aan de NTR of een andere aanvrager van 
een erkenning, zijnde een samenwerkingsomroep of zelfstandige 
ornroepvereniging. Tussen de NTR of de omroeporganisatie en de aspirant-
omroep moet een overeenkomst of inchen een vastgestelde overeenkomst nog 
niet mogelijk is, intentieverktaring, zijn opgesteld waarin de wederzijdse 
verantwoordelijkheden worden geregeld, waaronder de wijze waarop de aspirant-
ornroep door de NTR of de andere omroeporganisatie wordt vertegenwoordigd in 
de diverse overlegorganen en de wijze waarop recht wordt gedaan aan de 
urenindeling van de aspirant. Ik vraag u in uw advies in te gaan op deze 
overeenkomst of intentieverkiaring. 

Tot slot 
Een zorgvuldige erkenningsprocedure is cruciaal voor de legitimiteit en de 
bestuurbaarheid van de landelijke publieke omroep. U heeft daarin als 
onafhankelijke en deskundige adviserende instantie een belangrijke rol. Graag 
ontvang ik uw advies uiterlijk 30 april 2021. 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

NPO 

Bart de Graaffweg 2 
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Media en Creatieve Industrie 
P,Iinstraat 50 
Den Haag 
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2500 8.1 Den Haag 
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Onze referentie 

Datum — FEB, 2021 
Betreft 	Adviesaanvraag erkenningen 

Geacht11111.1.111111111111111, 

Qa aanvragen voor een erkenning of voorlopige erkenning voor de verzorging van 
media-aanbod voor de landelijke publieke mediadienst zijn op 1 februari 2021 
ingediend. Graag ontvang ik over elk van deze aanvragen uw advies. 

Procedure 
Op 1 januari 2022 vangt een nieuwe concessieperiode aan. Alle omroepen, zowel 
de huidige omroepen als potentieel nieuwe aspiranten, moe.ten voor 1 februari 
2021 een erkenning of voorlopige erkenning aanvragen om tot het publieke bestel 
toe.gelaten te worden. Nadat een omroep een erkenning heeft aangevraagd, 
brengen de NPO, de Raad voor Cuituur en het Commissariaat voor de Media 
daarover leder een eigen advies ult. Vervolgens beslist de minister mede op basis 
van de adviezen vvelke omroepen een erkenning of voorlopige erkenning krijgen. 
In de wet is vastgelegd dat de minister maximal zes erkenningen kan 
verstrekken. Dit betekent voor de huidige aspirant-omroepen PowNed, WNL en 
HUMAN dat zij dienen aan te sluiten bij een andere bestaande omroep. Voor 
nieuwe aspirant-omroepen geldt geen maximum. 

Volledigheid aanvraag 
Ile aanvraag voor een (voorlopige) erkenning dient vergezeld te gaan van een 
aantal documenten, waaronder can beieidsplan, statuten, natariele akten en 
ondertekende overeenkomste.n en/of intentieverklaringen your de samenwerkmg 
met andere omroepen. 

Indien een bepaald document niet bij de aanvraag is gevoegd zal, de betreffende 
aanvrager door het Commissariaat voor de Media in de gelegenheid gesteld 
warden de aanvraag binnen een redelijke termijn aan te vullen. Het 
Commissariaat voor de Media vraag 1k vervolgens kopieen van dit document 
onder de adviseurs te verspreiden. 

Toetsing 

pagma 1 va 



Onze referenne De basis voor de toetsing is de Mediawet 2008, meer in het bijzonder, maar niet 
uitsluitend, afdeling 2.2.2. Ik vraag uw specifieke aandacht voor de onderstaande 
punten. 

Ledeneis 
Het Commissariaat stelt de ledenaantallen vast op de door de minister 
vastgestelde peildatum. De peildatum is vastgesteld op 31 december 2020. Dit 
betekent dat de omroepen op die datum het minimum vereiste aantal betalende 
leden moeten hebben, die op dat moment 16 jaar of ouder zijn, in Nederland 
wonen en minimaal C 5,72 aan contributie hebben betaald. 

Voor de bestaande omroepen met een erkenning geldt dat zij ten minste 100.000 
leden moeten hebben om een nieuwe erkenning te kunnen verkrijgen. Voor de 
huidig aspirant-omroepen PowNed, WNL en HUMAN en nieuwe aspiranten geldt 
dat zij ten minste 50.000 leden moeten hebben. 

Vereniging 
Een erkenning kan enkel worden verleend aan een omroepvereniging of een 
samenwerkingsomroep waarin twee of meer omroepverenigingen 
vertegenwoordigd zijn. Een omroepvereniging is een rechtspersoon met volledige 
rechtsbevoegdheid die zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk 
bezighoudt met de uitvoering van de publieke media-opdracht op landelijk niveau. 
Een omroepvereniging geeft haar leden op een democratisch aanvaardbare wijze 
invloed op het beleid. Het Commissariaat is in de beste positie om te beoordelen 
of een omroep heeft voldaan aan de formele vereisten van de aanvraagprocedure 
en aan de diverse wettelijke eisen voor het functioneren van de vereniging. 

Stromingseis 
Een omroepvereniging of samenwerkingsomroep vertegenwoordigt een bepaalde, 
in de statuten aangeduide maatschappelijke, cufturele, godsdienstige of 
geestelijke stroming. De stromingseis is altijd Licht getoetst. Ik vraag u ook nu 
vooral te beoordelen of uit de zelf omschreven identiteit van de omroep blijkt dat 
hij werkt vanuit een samenhangende maatschappijvisie of overtuiging die 
bijdraagt aan de pluriformiteit van de publieke omroep. 

Identiteit vertegenwoordigd in programmabeleid 
In het verlengde daarvan is er de eis dat de identiteit van de aanvrager voldoencie 
tot citing dient te komen in het (voorgenomen) programmabeleid. Ook dient het 
beleidsplan de voornemens en afspraken te bevatten over de samenwerking met 
andere aanvragers van een erkenning of voorlopige erkenning, de NPO, de NOS 
en de NTR ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst. 

Voor alle omroepverenigingen vraag ik verder uw advies of zij voldoen aan de eis 
dat de doelstellingen en het (voorgenomen) programmabeleid bijdragen aan de 
uitvoering van de publieke mediaopdracht zoals omschreven in artikel 2.1 van de 
Mediawet 2008. 

Naleving Mediawet 
Het Commissariaat en de raad van bestuur van de NPO vraag ik beiden te 
beoordelen of het mede op basis van het befeidsplan en het handelen in het 
verleden aannemelijk is dat de aanvragende omroep zich zal houden aan de 
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Onze referentie Mediawet, de richtlijnen van het Cornmissariaat, de interne gedragscodes en de 
overige bindende regeis van de raad van bestuur van de NPO. 

Governance 
Het Cornmissariaat vraag ik daarnaast de governancestructuur te beoordelen. In 
het bijzonder op basis van de voorschriften die zijn opgenomen in artiket 2.142a 
van de Mediawet 2008. Daar wordt de eis gesteld dat een helder onderscheid 
met bestaan tussen het dagelijks bestuur en het toezichthoudend orgaan, dat er 
deugdelijk, onafhankelijk en deskundig toezicht wordt uitgeoefend en dat de leden 
van het toezichthoudend orgaan worden benoemd op basis van vooraf 
vastgestelde openbare profielen. 

De omroepverenigingen die samen een aanvraag tot erkenning hebben ingediend 
en samengaan in een nieuwe rechtspersoon (samenwerkingsomroep) moeten hun 
samenwerking aantonen aan de hand van notariefe akten en de bestuurlijke 
structuur inzichtelijk maken. Het Comrnissariaat vraag ik te toetsen of er 
daadwerkelijk sprake is van bundeling van beide bedrijven. De organisatie van de 
samenwerkingsomroep en de daaraan verbonden omroepverenigingen dient 
deugdelijk te zijn ingericht, waarbij zoveel mogelijk de aanbevelingen uit de 
governancecode NPO worden gevolgd. 

Aanvullende eis voor de bestaande en nieuwe aspiranten 
De huidige aspirant-ornroepen PowNe.d,NI_ en HUMAN, moeten voldoen aan de 
eis dat zij in de afgelopen erkenningpe.node hun toegevoegde waarde hebben 
bewezen. Nieuwe aspirant omroepen die een voorlopige erkenning hebben 
aangevraagd, moeten van toegevoegde waarde zijn. Met betrekking tot de 
toegevoegde waarde is de kernvraag of de aanvragende ornroep zich naar 
stroming en naar voorgenomen media-aanbod wat betreft genre, inhoud en 
doelgroepen zodanig onderscheidt van de andere omroeporganisaties dat de 
verscheidenheid van het media-aanbod van de landelijke publieke mediadienst 
wordt vergroot en een vernieuwende bijdrage wordt geleverd aan de uitvoering 
van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau. 

Te toetsen is dus of de zelf ornschreven identiteit en programmavoornemens van 
de aanvrager van toegevoegde waarde zijn ten opzichte van die van andere 
omroepen en voldoende is u tgewerkt in het voorgenomen prograrnrnabeleid. 

Nieuwe aspirantomroepen die voldoen  aan de voorwaarden dienen de verzorging 
van hun media-aanbod op te dragen aan de NTR of een andere aanvrager van 
een erkenning, zijnde een sarnenwerkingsomroep of zeifstandige 
omroepvereniging. Tussen de NTR of de ornroeporganisatie en de aspirant-
ornroep moet een overeenkomst of inden een vastgestelde overeenkomst nog 
niet mogelijk is, intentieverklaring, zijn opgesteld waarin de wederzijdse 
verantwoordelijkheden worden geregeld, waaronder de wijze waarop de aspirant-
omroep door de NTR of de andere ornroeporganisatie wordt vertegenwoordigd in 
de diverse overlegorganen en de wijze waarop recht wordt gedaan aan de 
urenindeling van de aspirant. 1k vraag u in uw advies in te gaan op deze 
overeenkomst of intentieverklaring. 

Tot slot 
Een zorgvuldige erkenningsprocedure is cruciaal voor de legitimiteit en de 
bestuurbaarhe;d van de landelijke publieke omroep. U heeft daarin als 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Media en Creatieve Industrie 
R:instraat 50 
Den Haag 
Postbus 1.6375 
2500 53 Den Haag 
www,rijksoverheid 

>:,,etouraites Postous 153,5 2500 53 Den Haag 

Read voor Cultuur 
T.a.v11111. 
Prins Willem-Alexanderhof 20 
2595 BE DEN HAAG 

Contactpersoon 

1111E12111111 

Onze referentie 

iin0.2`et 

Datum 	— 4 FEB, 2021 
Betreft 	Adviesaanvraag erkenningen 

Geachte  art 10.2e 

De aanvragen voor een erkenning of voorlopige erkenning voor de verzorging van 
media-aanbod voor de landelijke publieke mediadienst zijn op 1 februari 2021 
ingediend. Graag ontvang ik over elk van deze aanvragen uw advies, 

Procedure 
Op 1 januari 2022 vangt een nieuwe concessieperiode aan, Alle omroepen, zowel 
de huidige omroepen als potentieel nieuwe aspiranten, moeten voor 1 februari 
2021 een erkenning of voorlopige erkenning aanvragen om tot het publieke bestel 
toegeiaten te worden. Nadat een omroep een erkenning heeft aangevraagd, 
brenden de NPO, de Read voor Cultuur en het Commissariaat voor de Media 
daarover ieder een eigen advies uit. Vervolgens beslist de minister mede op basis 
van de adviezen welke omroepen een erkenning of voorlopige erkenning krijgen. 
In de wet is vastgelegd dat de minister maximaal zes erkenningen kan 
verstrekken. Dit betekent voor de huidige aspirant-omroepen PowNed, WNL en 
HUMAN dat zij dienen aan te sluiten bij een andere bestaande omroep. Voor 
nieuwe aspirant-omroepen geldt geen maximum. 

Volledigheid aanvraag 
De aanvraag voor een (voorlopige) erkenning dient vergezeld te gaan van een 
aantal documenten, waaronder een beleidsplan, statuten, notariele akten en 
ondertekende overeenkomsten en/of intentieverkiaringen voor de samenwerking 
met andere omroepen. 

Indien een bepaatd document niet bij de aanvraag is gevoegd zal, de betreffende 
aanvrager door het Commissariaat voor de Media in de gelegenheid gesteld 
worden de aanvraag binnen een redelijke termijn aan te vullen. Het 
Commissariaat voor de Media vraag ik vervolgens kopieen van dit document 
onder de adviseurs te verspreiden. 

Toetsing 
De basis voor de toetsing is de Mediawet 2008, meer in het bijzonder, maar niet 
uitsluitend, afdeling 2,2.2. 1k vraag uw specifieke aandacht voor de onderstaande 
punten. 

Pagina I van 4 



Onze referentie 

Ledeneis 
Het Commissariaat stelt de ledenaantallen vast op de door de minister 
vastgestelde peildatum. De peildatum is vastgesteld op 31 december 2020. Dit 
betekent dat de omroepen op die datum het minimum vereiste aantal betalende 
leden moeten hebben, die op dat moment 16 jaar of ouder zijn, in Nederland 
wonen en minimaal C 5,72 aan contributie hebben betaald. 

Voor de bestaande omroepen met een erkenning geldt dat zij ten minste 100.000 
leden moeten hebben om een nieuwe erkenning te kunnen verkrijgen. Voor de 
hutdig aspirant-omroepen PowNed, WNL en HUMAN en nieuwe aspiranten geldt 
dat zij ten minste 50.000 leden moeten hebben. 

Vereniging 
Een erkenning kan enkel worden verleend aan een omroepvereniging of een 
samenwerkingsomroep waarin twee of meer omroepverenigingen 
vertegenwoordigd zijn. Een omroepvereniging is een rechtspersoon met volledige 
rechtsbevoegdheid die zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk 
bezighoudt met de uitvoering van de publieke media-opdracht op landelijk niveau. 
Een omroepvereniging geeft haar leden op een democratisch aanvaardbare wijze 
invloed op het beleid. Het Commissariaat is in de beste positie om te beoordelen 
of een omroep heeft voldaan aan de formele vereisten van de aanvraagprocedure 
en aan de diverse wettelijke eisen voor het functioneren van de vereniging. 

Stromingseis 
Een omroepvereniging of samenwerkingsomroep vertegenwoordigt een bepaalde, 
in de statuten aangeduide maatschappelijke, culturele, godsdienstige of 
geestelijke stroming. De stromingseis is altijd Iicht getoetst. Ik vraag u ook nu 
vooral te beoordelen of uit de zeif omschreven identiteit van de omroep blijkt dat 
hij werkt vanuit een samenhangende maatschappijvisie of overtuiging die 
bijdraagt aan de pluriformiteit van de publieke omroep. 

Identiteit vertegenwoordigd in programmabeleid 
In het verlengde daarvan is er de eis dat de identiteit van de aanvrager voldoende 
tot uiting dient te komen in het (voorgenomen) programmabeleid. Ook dient het 
beleidsplan de voornemens en afspraken te bevatten over de samenwerking met 
andere aanvragers van een erkenning of voorlopige erkenning, de NPO, de NOS 
en de NTR ten behoeve van de landelijke publieke mediadienst. 

Voor alle omroepverenigingen vraag ik verder uw advies of zij voldoen aan de eis 
dat de doelstellingen en het (voorgenomen) programmabeleid bijdragen aan de 
uitvoering van de publieke mediaopdracht zoals omschreven in artikel 2.1 van de 
Mediawet 2008. 

1Valeving Media wet 
Het Commissariaat en de raad van bestuur van de NPO vraag ik beiden te 
beoordelen of het mede op basis van het beleidsplan en het handelen in het 
verleden aannemelijk is dat de aanvragende omroep zich zal houden aan de 
Mediawet, de richtlijnen van het Commissariaat, de interne gedragscodes en de 
overige bindende regels van de raad van bestuur van de NPO. 
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Ooze referentie Governance 
Het Commissariaat vraag ik daarnaast de governancestructuur te beoordelen. In 
het bijzonder op basis van de voorschriften die zijn opgenomen in artikel 2.142a 
van de Mediawet 2008. Daar wordt de eis gesteld dat een helder onderscheid 
moot bestaan tussen het dagelijks bestuur en het toezichthoudend orgaan, dat er 
deugdelijk, onafhankelijk en deskundig toezicht wordt uitgeoefend en dat de leden 
van het toezichthoudend orgaan worden benoemd op basis van vooraf 
vastgestelde openbare profielen. 

De omroepverenigingen die samen een aanvraag tot erkenning hebben ingediend 
en sarnengaan in een nieuwe rechtspersoon (samenwerkingsomroep) moeten hun 
samenwerking aantonen aan de hand van notariele akten en de bestuurlijke 
structuur inzichtelijk maken. Het Commissariaat vraag ik te toetsen of er 
daadwerkelijk sprake is van bundeling van beide bedrijven. De organisatie van de 
samenwerkingsomroep en de daaraan verbonden omroepverenigingen dient 
deugdelijk te zijn ingericht, waarbij zoveel mogeiijk de aanbevelingen uit de 
governancecode NPO worden gevolgd. 

Aanvullende eis voor de bestaande en nieuwe aspiranten 
De huidige aspirant-omroepen PowNed, MIL en HUMAN, moeten voldoen aan de 
eis dat zij in de afgelopen erkenninyperiode hun toegevoegde waarde hebben 
bewezen. Nieuwe aspirant omroepen die ecn voorippige erkenning hebben 
aangevraagd, moeten van toegevoegde waarde zijn. Met betrekking tot de 
toegevoegde waarde is de kernvraag of de aanvragende omroep zich naar 
stroming en naar voorgenomen rnedia-aanbod viat betreft genre, inhoud en 
doeigroepen zodanig onderscheidt van de andere omroeporganisaties dat de 
verscheidenheid van het media-aanbod van de landelijke publieke mediadienst 
wordt vergroot en een vernieuwende bijdrage wordt geleverd aan de uitvoering 
van de publieke mediaopdracht op landelijk niveau. 

Te toetsen is dus of de zelf omschreven identiteit en programmavoornemens van 
de aanvrager van toegevoegde waarde zijn ten opzichte van die van andere 
omroepen en voldoende is uitgewerkt in het voorgenomen programmabeleid. 

Nieuwe aspirantomroepen die voldoen aan de voorwaarden dienen de verzorging 
van hun media-aanbod op to dragen aan de NTR of een andere aanvrager van 
con erkenning, zijnde een samenwerkingsomroep of zelfstandige 
omroepvereniging. Tussen de NTR of de omroeporganisatie en de aspirant-
omroep moet een overeenkomst of indien een vastgestelde overeenkomst nog 
niet mogetijk is, intentieverklaring, zijn opgesteld waarin de wederzijdse 
verantwoordelijkheden worden geregeld, waaronder de wijze waarop de aspirant-
omroep door de NTR of de andere omroeporganisatie wordt vertegenwoordigd in 
de diverse overiegorganen en de wijze waarop recht wordt gedaan aan de 
urenindeling van de asprant. Ik vraag u in uw advies in to gaan op doze 
overeenkomst of intentieverklaring. 

Tot slot 
Een zorgvuldige erkenningsprocedure is cruciaal voor de legitimiteit en de 
bestuurbaarheid van de landelijke publieke omroep. U heeft daarin als 
onafhankelijke en deskundige adviserende instantie een belangrijke rol. Graag 
ontvang ik uw advies uiterlijk 30 april 2021. 

Paqina 3 van 4 



1k kijk uit naar uw advies over de aanvragen. 	 Onze referentie 

Met vriend 	- • roet, 
ari 10 2e 

de nitntster v 	asis- en Voortgezet Onderwijs en Media, 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen:  

FW: verdere uitwerking inpiug Ongehoord Nederland 
maandag 17 mei 2021 15:34:41 
Ult,,,,ierkirika i i mei 2021.clocx 
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Hoi, 
Bijgaand intern memo van NTR over opzet samenwerking met ON. Is mijn aanbod om 
deze week nog een overleg met de NTR te hebben akkoord? 
Groet, 

Van: 
	

@ntr.nl> 
Verzonden: dinsdag 11 mei 2021 14:36 
Aan 
	

@minocw.nl> 
Onderwerp: FW: verdere uitwerking inpiug Ongehoord Nederland 
Hoag" 
Hierbij mijn interne uitwerking. 
gr 

Van:  
Verzonden: dinsdag 11 mei 2021 14:33 
Aan: art 10.2e 

''> art 10.2e 	 antr.nl> 

Onderwerp: verdere uitwerking inpiug Ongehoord Nederland 
Beste 
In de bijlage de uitwerking die ik eerder had gemaakt. Daze heb ik geactualiseerd naar aanleiding van de recente 
gesprekken/mailwisseling met OH. 
Daarnaast heb ik ook de input toegevoegd van gesprekken met NPO/OCW/CvdM. 
Ondertussen heeft 	 gisteren aan 	aangegeven dat zij niet met ON in zee gaan, omdat Omroep 
Max druk is met de samenwerking met WNL. 
De hoofdlijn is nog steeds dat de NTR alleen de programmaproductie organiseert. ON moet zelf haar Bestuurlijke 
Organisatie in richten, hier heeft de NTR formeel geen rol in. Zij zijn als omroepvereniging ook zelf 
verantwoordelijk voor hun kennis van de regels, regelingen e.d. Heel veel is online beschikbaar en dit hebben we 
vaker gecommuniceerd met hun (CvdM, NPO, CIPO). Hierover zouden ze ook met het bestuurlijk onderdeel van 
de NPO in overleg moeten gaan 	 ...) 

(OCW) heeft aangegeven desgewenst een overleg te organiseren (volgende week?) tussen de NTR en bij 
dit dossier betrokken collega's van OCW. Met name hoe om te gaan met de uitwerking van de onderbrenging in 
de periode voor 1 aug. Mede gezien de wens om voor 1 aug. een uitgewerkte (concept) overeenkomst tussen NTR 
en ON rond te hebben 
Graag jullie reactie hierop. 

Wij zouden ON kunnen aangeven dat voor hun omroeporganisatie opbouw zij expertise kunnen inhuren om hun 
te helpen (met een deel van hun ledengelden, conform de Mediawet). 
In de bijlage heb ook ook gepoogd antwoord te geven op de concrete vragen die zij stellen in hun laatste mail. 
Graag jullie spoedige reactie voor de volgende stap(pen). 
gr 

NTR 

contact NTR  disclaimer 





Uitwerking op basis van eerdere stukken en overleg met ON/OCW/NPO/CvdM 
k in rood: concrete ‘iragen/wensen/aandachtspunten/acties) 

Volgens artikel 2.26 lid 1 sub f , kan de NTR worden opgedragen het media-aanbod te 
verzorgen van een omroepvereniging met een voorlopige erkenning; 

Hoofdlijn: Inhoud volledig Aspirant (ON) - organisatorisch/productioneel NTR 

De NTR doet alteen activiteiten voor de aspirant als die toe te rekenen zijn aan de 
programmaverzorging (hun hoofdtaak). Alles voor hun vereniging valt hier buiten. 
In de vereniging mogen geen activiteiten plaatsvinden in verband met programmaproductie. 

Sinds de periode van WNL/Powned is het toegestaan dat inhoudelijk personeel in dienst mag zijn 
bij de vereniging. 

Indien nodig kan de aspirant kantoor/huur werkpiekken/ICT/Telefonie(doen) inhuren uit hun 
middelen voor programmaverzorging. 

Verdere uitwerking: 

1.1 	Formele rolverdeling Aspirant en NTR 

Aspirant vraagt en verkrijgt van het Ministerie van OCW een voorlopige erkenning ten behoeve van 
de verzorging van media-aanbod ten behoeve van het publieke mediabestel. 
Op grond van het uitgangspunt dat aspirant volledig verantwoordelijk blijft voor de inhoud 
(inclusief de woordvoering hierover) is de verantwoordelijkheid voor alle zaken betreffende de 
programma-inhoud voorbehouden aan aspirant 
Aspirant blijft als houder van de voorlopige erkenning formeel verantwoordelijk, onder meer naar 
het CvdM toe. 

De uitvoering van de voorlopige erkenning (programmaverzorging) zal door aspirant worden 
ondergebracht bij NTR middels een Overeenkomst van Opdracht waarbij ook de taakverdeting 
tussen de NTR (productioneel-organisatorisch) en aspirant (inhoudelijk) wordt vastgelegd. 

1.2 	Financien 

De aan de erkenning van aspirant gekoppeide toegewezen financien ten behoeve van de 
programmaverzorging worden door de NPO direct en geoormerkt overgemaakt aan NTR. 
Uitgangspunt is dat de financien van aspirant en de NTR strikt gescheiden zijn. Atte kosten ten 
behoeve van de verzorging van de zendtijd van aspirant worden gefinancierd uit dit geoormerkte 
budget. 

Het recht op de financiele middelen komt toe aan aspirant, maar wordt uitgekeerd aan de NTR. 
Aspirant blijft zowel in financiete als inhoudelijke zin eindverantwoordelijk. 
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NTR kan de aspirant ondersteunen bij het opstellen van de jaarrekening. Aspirant heeft de 
eindverantwoordelijkheid. Het betreft hier de jaarrekening van de houder van de erkenning te 
weten aspirant. 

Aspirant dient verantwoording te of te leggen over het ontvangen budget (op basis van de 
erkenning) conform het handboek. 

Ook aspirant zal aan de geld op schema systematiek meedoen. De hoofdredactie van de aspirant 
zal zelfstandig aan de intekening meedoen. 

We dienen te werken conform het Handboek Financiele Verantwoording. 

De NTR kan ondersteunen bij het reatiseren van huisvesting/werkplekken/telefonie/ICT/P&O. 
Marketing/Communicatie. Dat hoeft niet per se in het kantoor de NTR (mag wet). 
De beoogde aspirant ON heeft aangegeven zelf kantoorruimte gehuurd te hebben en wenst daar 
btijven. 

De NTR kan ondersteunen met het inrichten en verzorgen van de administratie (voor de 
programmaverzorging, niet voor verenigingsactiviteiten). 
Dit zai de NTR 	zorgen t.b v. ON.  

De NTR kan ondersteunen met het inrichten en verzorgen van de techniek (voor de 
programmaverzorging). 

1.3 	Hoofdredacteur ON 
Verantwoordelijkheid aspirant en doet zelf de Bila's en de intekening 
De aspirant zit zelf in het CvO. 

1.4 	Personeel 
Alle inhoudetijke medewerkers kunnen direct in dienst komen van de aspirant. 

1.5 	Redactiestatuut 
Verantwoordelijkheid aspirant 

1.6 	Werkwijze binnen NTR 
Nog in te vutien door de NTR! v;a I centrate contaapersoon..,,CP producer? 

1.7 	Escalatiemodet 'dit moet desgewenst verder uitgewerkt wordeni) 

A. Indien er een conflict is ontstaan tussen de NTR en aspirant, dan zal de NTR dit escateren 
naar de Raad van Toezicht van aspirant. lndien hier geen -voor Partijen bevredigende-
oplossing uit voortkomt, dan vragen Partijen bemiddeling aan de Raad van Bestuur van de 
NPO. 



B. Partijen zulten bindende aanwijzingen van het Commissariaat voor de Media en de Raad 
van Bestuur van de NPO, voortvloeiend uit hun respectievelijke wettelijke taken en 
bevoegdheden, opvolgen. 

C. Juridische procedure indien conflict niet op te tossen is. 

OCW adviseert ook (nu at) de RvB van de NPO te betrekken gezien haar rot. De omroepen 
moeten meewerken aan het bestel en vanuit dit perspectief kan/mag de NPO 
ingrijpenlsancV,weren, indien partijen niet (votdoende) meewerken, 

1.8 	Verzekeringen 
De aspirant moet relevante verzekeringen afsluiten. 

1.9 	Nevenactiviteiten en Verenigingsactiviteiten 
Dit doet de aspirant volledig zelf. 

1.10 	Auteursrecht 
in de productie opdrachtovereenkomst zat het auteursrecht op de gemaakte producties volledig 
overgedragen aan de aspirant. 

1.11 	Tijdspad 

Uiterlijk in januari moet de intentieverklaring getekend zijn, zodat de aspirant het kan meesturen 
met haar aanvraag. 0C,v geeft aan ddt 	latve de intentie, ook een concept a irei--,riKorrst 

witten ontvangen. 
Daarna concretere uitwerking aspirant en NTR (feb -juli) 
Uitvoering nadat de aspirant de tijdelijke erkenning heeft verkregen (vanaf aug 2021) 

Update: 11 mei 2021 

De NTR is alleen verantwoordelijk voor de productionele programmaverzorging. 
Wat dit onderdeel betreft kunnen we de volgende onderdelen organiseren: 
- NTR richt administratie in en verzorgt de overige ondersteunende/staftaken. 
- NTR besteedt de programmaproductie zoveet uit via externe producenten (keuze in 
samenwerking met de Aspirant). 

Dit gedeelte op basis van de punten in dit memo werken we uit in het convenant. 

ON is zelf verantwoordetijk van de inhoud van hun media aanbod en de deugdelijke inrichting van 
de bestuurlijke organisatie (na overleg met CIPO/NPO/CvdM) 

ON moet zich zelf vergewissen van de diverse regels/regelingen beleidskaders op het gebied van 
programma's/programmaptaatsing/ activiteiten m b t aanbodkanaten en sociale media. Hiertoe is 
het verstandig zelf voldoende kennis te nemen van de regetingen en zich te verhouden tot de NPO 



11111 (het bestuurlijke onderdeet: 	 / 	e.d.)  
ON kan conform de media wettelijke regels middelen van haar tedencontributie hiertoe inzetten 
(opbouw bestuurtijke organisatie van de omroepvereniging). 
NTR adviseerde at eerder dat ON zetf deskundigheid inhuurt om hen te helpen dit gedeette op te 
bouwen. 

We zulten het concept van de uitwerking voorteggen aan OCW 

De recente concrete vragen ON en de mogelijke antwoorden van de NTR (in het rood): 

Concreet willen ON het hebben over het onderbrengen van de volgende bedrijfsonderdelen bij de 
NTR: 

1. Financien / boekhouding (NTR: dit zetten we op....) 
2. Personeetszaken / salarisadministratie (NTR: dit zetten we op....) 
3. Juridische zaken (o.b.v. gebruik) (NTR: mogetijk op basis van de tarievenkaart) 

lk verwacht daarnaast nog de volgende mensen/functies in te vulten: Omroepbestuur: 3 personen: 
een directeur/hoofdredacteur, een hoofd media en een hoofd zakelijk. NTR: Bestuurtijke 
organisatie.: ON zelt ism CIPO) 

Verder denken we aan nog een administratieve kracht (NTR: graag uitteg. waarvoor?, ats de 
administratie via de NTR gait?) , een marketing/office manager en een editor(NTR: graag uitleg; 
valt onder programmaproductie?!), 

Voor onze ICT hebben we op dit moment een goede ICT-er, die we graag willen houden. (NTR: 
gezien de eigenkantoorruimte lijkt dit Been probieern) 

De HRM willen we door jultie laten verzorgen (NTR: akkoord mogetijk op basis van de tarievenkaart. 
NTR zal een professional inhuren). 

Onze boekhouding hebben we op dit moment uitbesteed aan administratiekantoor Vatkering in 
Zwanenburg. Het kantoor bevalt goed, maar dit kunnen we eenvoudig overhevelen naar jutlie. Zo 
ook de controterend accountant. (NTR: akkoord, de boekhouding za[ door de NTR vvorden gedaan) 

De tedenadministratie willen we uitbesteden aan een gespecialiseerde organisatie (NTR: akkoord) 

Vooralsnog denken we dat het handig is ats we in ons kantoor aan de Lage Naarderweg blijven. De 
kantoorruimte die we momenteet huren is geschikt voor 7 personen, uitbreiding lijkt mogelijk. 

.(NTR: akkoord) 

Inkoop van kantoorartikelen kunnen we via jultie doen. PC's en laptops hebben we al, alleen de 
vervanging zou via jultie kunnen.(NTR: dat is mogetijk) 



Voor ingewikkelde juridische zaken hebben we goed contact met een gerenommeerd 
advocatenbureau. Voor de eenvoudige juridische zaken zouden we een beroep op jullie 
witten/kunnen doen {NTR: mogetijk op basis van de tarievenkaart, NTR huurt een professiona l  

11 mei 2021 
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Media en Creatieve Industrie 
Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 53 Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

Datum 2 7 MEI 2021 
Betreft 	Aanvraag voorlopige erkenning 

Onze referentie 

Bijiagen 
3 

rlijk 3 juni 2021 te berichten. 

Voortgezet Onderwijs en Media, 

Arid Slob art 10 'Le 

>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag 

Omroepvereniging Ongehoord Nederland 
Postbus 12830 
1100 AV AMSTERDAM 

Contactpersoon 

Geachte heer Karskens, 

De Raad voor Cultuur, het Commissariaat voor de Media en de NPO hebben 
geadviseerd over uw aanvraag voor een voorlopige erkenning voor 
omroepvereniging Ongehoord Nederland (hierna: ON!). Deze adviezen treft u als 
bijiage aan. 

Bij mijn besluitvorming moet ik mij richten op de vraag of ON! voldoet aan de 
wettelijke criteria. 1k zal mij daarbij mede baseren op de adviezen. Hoewel de 
adviseurs positief adviseren over het verlenen van een voorlopige erkenning aan 
ON!, plaatsen zij in hun adviezen enkele kritische kanttekeningen met betrekking 
tot uw journalistieke inzet in relatie tot de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid 
van de publieke informatievoorziening. Om tot een goede beoordeling van uw 
aanvraag te komen, verzoek ik u te reflecteren op de kanttekeningen van de 
adviseurs dienaangaande en daarnaast nader aan te geven op welke wijze u de 
samenwerking binnen de publieke omroep, in het bijzonder de NOS, voor u ziet. 
Dit in het licht van berichten en informatie waarnaar de adviseurs verwijzen die 
zowel op 	Is het YouTube-kanaal van ON! zijn verschenen. 

Pagina 1 van 1 
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Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Omroepvereniging Zwart 
T.a.v. het bestuur 
Wibautstraat 150 
1091 GR AMSTERDAM 

Media en Creatieve Industrie 
Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

Contactpersoon 

Onze referentie 

art 10 2e 
a 11 ©minocw,n1 

Arii SIobi./ 

>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag 

Bijlagen 
3 Datum 2 7 MEI 2021 

Betreft 	Aanvraag voorlopige erkenning 

Geacht bestuur, 

De Raad voor Cultuur, het Commissariaat voor de Media en de NPO hebben 
geadviseerd over uw aanvraag voor een voorlopige erkenning voor Omroep 
Zwart. Deze adviezen treft u als bijlage aan. 

Bij mijn besluitvorming moet ik mij richten op de vraag of omroepvereniging 
Zwart voldoet aan de wettelijke criteria. Ik zal mij daarbij mede baseren op de 
adviezen. De adviseurs adviseren positief over het verlenen van een voorlopige 
erkenning aan Omroep Zwart. Niettemin piaatsen zij in hun adviezen enkele 
kritische kanttekeningen met betrekking tot de journalistieke inzet in relatie tot 
de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de publieke informatievoorziening. 
Om tot een goede beoordeling van uw aanvraag te komen, verzoek ik u te 
reflecteren op de kanttekeningen van de adviseurs dienaangaande, mede in het 
licht van het door een van de adviseurs aangehaalde recente incident met een 
prominent betrokkene bij Omroep Zwart. 

Ik verzoek/.6./rnij,t4terlijk 3 juni 2021 te berichten. 

de rpfnisterlo,*Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, 

Pagina 1 van 1 
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art 10.2e 
art 10.2e 
FW: Samenwerking BNNVARA en Omroep Zwart 
dinsdag 8 juni 2021 09:24:56 
image00 I gif 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 
Bijlagen: 

Dag 	, 
Dank voor het fijne gesprek gisteren aan de telefoon. Hierbij stuur ik je mijn contactgegevens. 
Hieronder vind je bovendien de mailadressen van onze BNNVARA juriste 	 en 
de projectleider voor de samenwerking art 1 0.2e 	). 
Wat ik gisteren vergat te vragen: ik zou voor mijn directie graag een afspraak maken om kennis 
te maken met ar s 0 2e 	. Heb jij voor mij wellicht de contactgegevens voor de secretaresse 
die dat kan regelen? 
Vriendelijke groet, 

IMEM1111111 
art 0.2 
	

BNNVARA I 
+31 (0)6 — 22 62 62 03 I 	  
BNNVARA 
Bezoek: Wim T. Schippersplein 3 
Post: Postbus 175 I 1200 AD I Hilversum 
KvK: 58742638 
signature_59911824 

Van 	 @bnnvara.nl> 
Datum: dinsdag 1 juni 2021 om 14:11 
Aan: art 10.2e 	 @bnnvara.nl>, 
NIMMIll@bnnvara.nl> 
CC 	 @bnnvara.nl> 
Onderwerp: FW: Samenwerking BNNVARA en Omroep Zwart 

Van: 	 @minocw.nl> 
Verzonden: dinsdag 1 juni 2021 13:17 
Aan: 	 @bnnvara.nl> 
Onderwerp: Samenwerking BNNVARA en Omroep Zwart 
Hi 
Enige tijd geleden hebben wij vanuit OCW een gesprek gevoerd met de NTR en Ongehoord Nederland in 
verband met de rol als host-omroep die de NTR voor Ongehoord zal vervullen. Naar aanleiding van dit gesprek 
vroeg ik mij of hoe de samenwerking tussen BNNVARA en Omroep Zwart verloopt. Is er behoefte aan een 
gesprek over de rol die BNNVARA naar alle waarschijnlijkheid zal gaan vervullen? 
lk hoor het graag. Als het handig is om hier even over te bellen, kan dat uiteraard ook! 
Groet, 
art 10 

De informatie verzonden met en of in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerdel;n). Gebruik 
van deze informatie door anderen dan geadresseerde(n) is verboden, behoudens indien en voorzover enders is 
aangegeven. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreidina, en/of verstrekking van deze informatie aan 



der den is NIET toegestaan, behoudens indien en voorzover enders is aangegeven. BNNVARA staat niet in voor de 
juiste en volledige overbrenging van de inhoud van can verzonden 	noch voor tijdige ontvangst daarvan. 

The information contained in this e-mail is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the 
use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the 
intended recipient, you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance 
on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful, unless and as far as otherwise is 
indicated in the contents. ONNVARA is neither liable for the proper nor complete transmission of the information 
contained in this communication nor for any deiay in its receipt. 



Omroepvereniging Ongehoord Nederland 
Lage Naarderweg 45 
1217 GN Hilversum 

Hilversum, 2 juni 2021. 

Geachte heer Slob, 

Hartelijk dank voor uw brief. Wij zijn verheugd dat de Raad voor Cultuur, het Commissariaat 
voor de Media en de NPO positief hebben geadviseerd over het verlenen van een voorlopige 
erkenning aan omroep Ongehoord Nederland. Deze drie instanties hebben geconcludeerd 
dat omroep Ongehoord Nederland (hierna: Omroep ON!) een toevoeging is aan het landelij-
ke publieke bestel, omdat het geluid en de visie van onze leden en doelgroep thans nog on-
voldoende aan bod komen binnen de publieke omroep. 

In antwoord op uw verzoek kunnen wij u allereerst bevestigen dat Omroep ON! zich te alien 
tijde zal conformeren aan de Mediawet en alle interne gedragscodes, beleidslijnen en bin-
dende regels van de NPO en het Commissariaat voor de Media. Als omroep houden wij ons 
aan Internationale journalistieke maatstaven, zoals de Code van Bordeaux, en hebben wij als 
enige omroepvereniging in onze Statuten staan dat we geen 'embedded journalistiek' bedrij-
ven, om zo geheel los staan van de invloed van voorlichters. Wij werken mee aan het realise-
ren van de overkoepelende doelen in het belang van de NPO als geheel en stellen ons op als 
een loyale en betrouwbare partner binnen het publieke bestel. Dus ook richting de NOS. 

In specifieke reactie op de mening van het Commissariaat voor de Media, Raad voor Cultuur 
en de NPO in hun adviezen aan u, delen wij u op uw verzoek het volgende mede: 

Onze journalistieke inzet is erop gericht bij te dragen aan de pluriformiteit en onafhankelijk-
heid van de publieke informatievoorziening. Immers, in onze missie-beleidsplan staat op pa-
gina 10: "Het doel van omroep ON! is om mensen die zich bij de publieke omroep (nu) niet 
gehoord voelen zichtbaar te maken en een stem te geven en hun mening respectvol naar de 
huiskamer te brengen." Deze journalistiek betekent dat we namens onze achterban, die za-
ken soms anders beleeft dan vertolkt wordt vanuit Hilversum, het werk van politiek, bedrijfs-
leven maar ook van de media indien nodig belichten en becommentarieren. Daarin sluiten 
wij niemand uit. En zoals het Commissariaat voor de Media terecht meldt: ( 	) "moeten 
publieke omroepen kritisch kunnen zijn ten opzichte van elkaar". Ook Omroep ON! krijgt kri-
tische opmerkingen van collega's en dat is helemaal prima. Immers, een weerbaar en krach-
tig publiek bestel, waar ook ON! grote waarde aan hecht, kan alleen overeind blijven als in-
terne kritiek mogelijk is. Het huis van de publieke omroep heeft vele kamers en juist die plu-
riformiteit maakt het bestel sterk, duurzaam en houdbaar. 

22 



art 10.2 

Om die reden delen we niet de kritiek van de Raad voor Cultuur die vindt dat opmerkingen 
van omroep ON! een "structurele diskwalificatie van de NOS als onafhankelijke nieuwsvoor-
ziening" inhouden of die van de NPO die stelt dat omroep ON! "de journalistieke integriteit 
van de NOS ter discussie" stelt. Juist de andere zijde van de nieuwsbol belichten is voor ons 
belangrijk, niet zozeer "afkraken" wat anderen doen. In onze benadering van de maatschap-
pij zijn wij inderdaad kritisch, maar professioneel, ook richting NOS. Dat betekent dat we 
kanttekeningen plaatsen, net zoals de NOS en anderen het volste recht hebben om bij ons 
kanttekeningen te plaatsen en we hen bepaald niet ontmoedigen dat te doen. Die wederzijd-
se kritische reflectie is voor ON! een wezenlijk onderdeel van een gezond publiek bestel. 

Kortom: als omroep ON! benutten we alle ruimte die een democratische samenleving biedt, 
om deze te beschermen. Als veelvuldig ontvanger van mensenrechtenprijzen in Nederland 
-en buitenland- sta ik persoonlijk garant dat ON! juist, feitelijk en netjes opereert. 

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geInformeerd aangaande onze intenties. Mocht u 
nog verder vragen hebben, dan zijn wij gaarne bereid deze te beantwoorden. Wij verheugen 
ons op uw positieve besluit aangaande onze toetreding tot het publieke bestel. 

Met vrie deli'ke roet, 

Arnold Karskens, 

Voorzitter omroepvereniging Ongehoord Nederland 
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Z ART 
Geachte heer Slob, 

Dank voor uw brief van 27 mei 2021 waarin u verzoekt om te reflecteren op de kanttekeningen 
van de adviseurs voor onze erkenningsaanvraag, te weten het Commissariaat voor de Media, de 
Raad voor Cultuur en de NPO. 

We zijn allereerst enorm verheugd dat zij u adviseren ons toe te laten tot het publieke landelijke 
mediabestel. Wij hopen dat u dit positieve advies overneemt waardoor wij in een omgeving ko-
men waar wij van toegevoegde waarde kunnen zijn. 
Tegelijkertijd zijn wij ons zeer bewust van de zware verantwoordelijkheden en taken die er binnen 
dit bestel voor alle omroepen, wijzelf incluis zijn. We benutten uw verzoek graag om ons stand-
punt op twee gemeenschappelijke kanttekeningen in de adviezen te expliceren. 

1. Betrouwbaarheid en onafhankelijkheid publieke informatievoorziening 

Wij zien het publieke mediabestel als als kloppend hart van betrouwbare en onafhankelijke infor-
matievoorziening. Dat betekent onder andere dat binnen de publieke omroep geen plaats is voor 
verspreiding van onbetrouwbaar nieuws of desinformatie. Wij nemen deze verantwoordelijkheid 
zonder meer heel serieus. Dat doen wij door professionele / ervaren journalisten in dienst te ne-
men en talenten te trainen binnen de kaders van de NPO standaarden. Wat we zelf nog niet weten 
of kunnen, vragen wij aan onze partner BNNVARA, de NOS of andere collega's. Wij zijn voorne-
mens, voor alle zekerheid, de NOS hierbij om een 'second opinion' te vragen. 
Zo denken wij elkander te kunnen versterken. 

2. Journalistieke waarden 

Helaas hebben wij aan het begin van dit jaar een uiterst onaangenaam incident meegemaakt met 
een journalist van de EO. Een harde les waarover we gelukkig na de eerste schrik een verbindend 
gesprek hebben gehad met de EO. Wij hebben onze excuses aangeboden. De EO heeft daarop 
zelfs een aanbevelingsbrief geschreven, waarin zij onderstrepen dat zij achter de komst van 
ZWART staan. 

Wij zijn blij dat BNNVARA ons aanmoedigt, ondersteunt en openstaat om kennis te delen. Daarbij 
zijn wij bereid om met alle omroepen samen te werken, omdat wij erin geloven dat wij alleen sa-
men de idealen van de NPO kunnen realiseren. 

Tot slot hebben wij inmiddels een Raad van Toezicht geInstalleerd voor het interne toezicht. Dit 
toezicht ziet er ook op toe hoe wij ons gedragen en welke uitstraling wij als bestuurder willen 
hebben. De raad zal ons scherp houden op de naleving van de interne regels, het beleid en de 
codes van de NPO. 

Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geInformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Abigail Norville (Voorzitter Raad van Toezicht) 

Gianni Grot (Bestuurder) 
	

Akwasi Ansah (Bestuurder) 



Deelnemers: Arie Slob (MBVOM), art 10.2.e 
MenC) art 1 0 2  P 	 A 	art 10 '2 P. 

art - 	 u 	art 10,2,e 	 10.2 
art 10.2.e 	 MenC), 
Da urn: 	uni 121 
Kenmerk: 
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bLiiten r_ wijdte 5 

Verslag M&C/Beleidsstaf MBVOM 

Punt Omschrijving 
1 	Vaststelling agenda, Opening en mededelingen 

Opening van de vergadering om 15.00 uur. 
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4 	Erkenning verlening Ongehoord en Omroep Zwart (mondelinge toelichting) 

r is an woord ontvangen van zowel Omroep Ongehoord Nederland en Omroep Zwart 
op de kanttekening van de adviseurs op de erkenningsaanvraag. 
Zij hebben voldaan om de reacties binnen de gestelde periode op te stellen. 
Het is ingewikkeld om deze omroepen of te wijzen omdat er van drie adviseurs 
positieve adviezen liggen. Het gesprek wordt gevoerd over hoe om kan worden 
gegaan met de reacties van Ongehoord en Omroep Zwart. Er wordt een interne 
brainstorm georganiseerd en volgende week wordt het gesprek gevoerd met MBVOM. 

6 	Rondvraag / Sluiting 
De vergadering wordt gesloten om 15.30 uur. 


	Stukken deel 1 Wob Erkenningsprocedure
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98

	Stukken deel 2 Wob Erkenningsprocedure ON! en Omroep Zwart
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68

	Stukken deel 3 Wob Erkenningsprocedure ON! en Omroep Zwart
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54


