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Advies Commissariaat toewijzing zendtijd 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I . het Commissariaat voor de Media positief te adviseren over toewijzing van zendtijd aan 

Stichting Omroep Organisatie Groningen (OOG) voor de periode 22 juni 2014 tot en met 
21juni2019; 

II . debriefhierover aan het Commissariaat te versturen. 



(Pubiiel<s-)samenvattjng 

Op grond van de Mediawet moet de gemeenteraad bij aanvraag van een nieuwe zendmachtiging van 
de lokale omroep gemotiveerd advies uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media over deze 
aanvraag. Kern van de advisering van de gemeenteraad betreft de representativiteit van het orgaan 
dat het programmabeleid van de omroep bepaalt. De gemeente moet aangeven of dit orgaan zodanig 
is samengesteld, dat het representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende 
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. 
De Groningse burgers mogen verwachten dat de gemeente een kwalitatief goede omroep bekostigt, 
die van lokaal belang is. Op basis van de Omroepnota Mediabeleid 2011 - 2015 toetsen wij daarom 
daamaast voorafgaand aan dit advies ook het functioneren van de omroep. 

Wij zijn van oordeel dat het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) voldoende representatief is. 
Wel verzoeken we de vacatures voor de stromingen werknemers en werkgevers alsnog in te vulien 
en de statuten te actualiseren. Op basis onze beoordeling van de representativiteit en de prestaties 
van de omroep stellen wij voor het Commissariaat positief te adviseren over toewijzing van zendtijd 
aan OOG voor de periode 22 juni 2014 tot en met 21 juni 2019. 

Inleiding 

Het, Corrmiissariaat voor de Media heeft uw raad een verzoek gestuurd om te adviseren over de 
vraag of de lokale omroep OOG, die een aanvraag heeft ingediend voor een zendmachtiging voor de 
komende vijf jaar, voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt. Elke vijf jaar moet een zendtijd-
toewijzing opnieuw worden beoordeeld. De huidige periode eindigt op 21 juni 2014. 
Het Commissariaat neemt een beslissing over de aanvraag van de omroep, nadat uw gemeenteraad 
advies heeft uitgebracht. 

Beoogd resultaat 

Een nieuwe zendmachtiging voor een kwalitatief goede omroep, die van lokaal belang is met een 
representatief Programmabeleid Bepalend Orgaan. 

Kader 

Op grond van de Mediawet moet de gemeenteraad bij aanvraag voor een nieuwe zendmachtiging 
van de lokale omroep gemotiveerd advies uitbrengen aan het Commissariaat voor de Media over 
deze aanvraag. Het advies van de gemeenteraad betreft op grond van artikel 2.61 lid 3 juncto artikel 
2.61 lid 2 van de Mediawet de vraag of de instelling voldoet aan de volgende eisen: 

a de lokale omroepinstelling is een rechtspersoon naar Nederiands recht met volledige 
rechtsbevoegdheid; 

b de lokale omroepinstelling stelt zich blij kens haar statuten uitsluitend of hoofdzakelijk tot doel 
het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-
aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de gemeente 
leven en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te 
vervullen; 

c de lokale omroepinstelling heeft volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het media-
aanbod bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende 
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. 

De wetgever heeft het begrip representativiteit niet nader omschreven. Volgens het Commissariaat 
kunnen in het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) afgevaardigden van instellingen of 
organisaties zitting hebben, die de volgende stromingen vertegenwoordigen: 



1. maatschappelijke zorg en welzijn; 
2. cultuur en kunst; 
3. kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag; 
4. onderwijs en educatie; 
5. werkgevers; 
6. werknemers; 
7. etnische en culturele minderheden; 
8. sport en recreatie; 
9. agrarische sector; 
10. jongeren; 
11. ouderen; 
12. vrouwen. 

Deze opsomming is niet limitatief. De gemeenteraad bepaalt uiteindelijk door middel van zijn advies 
aan het Commissariaat welke stromingen voor de lokale gemeenschap van zoveel belang zijn, dat zij 
in ieder geval een stem moeten hebben in het orgaan dat het media-aanbodbeleid van de media-
instelling vaststelt. 

De Groningse burgers mogen verwachten dat de gemeente een kwalitatief goede omroep bekostigt, 
die van lokaal belang is. Op basis van de Omroepnota Mediabeleid 2011 - 2015 toetsen wij daarom 
daamaast voorafgaand aan dit advies ook de prestaties van de omroep. We beoordelen de financiele 
doelmatigheid, het bereik en waardering van de programma's en het aantal uitzendminuten. 
De resultaten hiervan zijn opgenomen in bijiage 1. 

Argumenten/afwegingen 

Uit de statuten van OOG blijkt dat OOG voldoet aan de eisen zoals opgenomen in artikel 2.61 lid 2 
sub a, b en c, eerste zin. 

Per gemeente komt slechts een omroep in aarmierking voor zendtijdtoe wij zing. Belangrijk is daarom 
de representativiteit van de omroep, die tot uitdmkking moet komen in de samenstelling van het 
orgaan dat het programma bepaalt. 

Uit het overzicht van de leden van het Programmabeleid Bepalend Orgaan van OOG bij de aanvraag 
blijkt dat het PBO op dit moment bestaat uit zeven leden, waarvan zes leden een organisatie 
vertegenwoordigen die past bij in de statuten van OOG genoemde stromingen. Daamaast maakt een 
lid op persoonlijke titel deel uit van het PBO. De stromingen werknemers, werkgevers en landbouw 
zijn niet vertegenwoordigd. OOG geeft aan dat de sector landbouw per abuis in de statuten is 
opgenomen en wil dit schrappen. De stromingen Maatschappelijke zorg en welzijn en Cultuur en 
kunst worden vertegenwoordigd door voormalige (adjunct)directeuren van instellingen. 

De representativiteit van het PBO hoeft niet in het geding te komen als enkele stromingen niet 
vertegenwoordigd zijn. Het Commissariaat hecht eraan dat teruninste vijf stromingen vertegen
woordigd zijn. Het gaat om een weging tussen een brede vertegenwoordiging en een PBO dat niet 
zo groot wordt, dat het niet kan functioneren. 

Het is toegestaan dat in het PBO leden zitting hebben, die niet een van de negen in artikel 9 van de 
statuten genoemde stromingen vertegenwoordigen. In de statuten moet dan worden opgenomen dat 
het is toegestaan leden op persoonlijke titel te benoemen. Dat is op dit moment niet het geval. 



OOG dient dit aan te passen in de statuten. Aan de voorwaarde dat de representatieve leden ten 
opzichte van de leden op persoonlijke titel een ruime meerderheid vormen, wordt ruimschoots 
voldaan. 

Hoewel de vertegenwoordigers van de stromingen Maatschappelijke zorg en welzijn en Cultuur en 
kunst sinds kort niet meer werkzaam zijn bij de instellingen Het Kopland en Kunstencentmm, 
vertegenwoordigen zij in praktijk nog steeds deze stromingen (o.a. als zelfstandig ondememer kunst 
en cultuur). 

Wij zijn van mening dat de representativiteit van het PBO van OOG voldoende is, omdat de leden 
van dit orgaan meer dan vijf van de belangrijkste in Groningen voorkomende maatschappelijke, 
culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen vertegenwoordigen. Wel verzoeken wij OOG de 
vacatures voor de stromingen werknemers en werkgevers in te vulien en de mogelijkheid om een lid 
op persoonlijke titel te kunnen benoemen op te nemen in de statuten. 

De Groningse burgers mogen verwachten dat de gemeente een kwalitatief goede omroep bekostigt, 
die van lokaal belang is. Uit de toetsing van de prestaties van de omroep blijkt dat OOG hier aan 
voldoet. OOG heeft in grote lijnen voldaan aan de prestatie-eisen in het Programma van Eisen. 
OOG presteert naar behoren, voldoet aan de vereisten en beiangrijke elementen van de bekostiging 
wijken niet significant af van het landeiijke beeld. Als het Commissariaat de zendmachtiging 
verlengt, geeft Groningen niet alleen invuUing aan de wettelijke bekostigingsplicht ten aanzien van 
een lokale omroep, maar committeert Groningen zich de facto ook aan stichting OOG. 

Dat is niet geheel zonder risico voor de OOG-organisatie en de continuiteit in de uitvoering van de 
activiteiten, maar de risico's zijn beheersbaar, worden onderkend en er wordt aan gewerkt. 
De risico's betreffen voomamelijk de financiele voomitzichten (de afschaffing van de voordelige 
belastingregeling, de subsidieverlaging per 1 januari 2014 en de gevolgen van het wegvallen van de 
loonkostensubsidies (opheffing M-banen). OOG werkt aan verhoging van de reclameopbrengsten. 
De effecten daarvan zijn in het tweede half)aar van 2013 zichtbaar geworden. De gevolgen van het 
wegvallen van M-banen kuimen deels door nieuwe technlsche ontwikkelingen worden ondervangen. 
Deels kan het aantrekken van vrijwilligers wellicht soelaas bieden. OOG zal in april 2014 een 
toekomstplan presenteren waarin deze en andere maatregelen verder worden uitgewerkt. Op basis 
hiervan vinden wij de risico's aanvaardbaar en zijn er voldoende gronden aanwezig om positief te 
adviseren. 

Op basis van de toetsing van de representativiteit en de prestaties van de omroep stellen wij voor het 
Commissariaat positief te adviseren over toewijzing van een nieuwe periode van zendtijd aan OOG. 

Maatscliappeli jk draagvlal</participatie 

Maatschappelijk draagvlak ligt ten grondslag aan de eis van een representatief Programmabeleid 
Bepalend Orgaan. Het media-aanbod van de lokale omroep moet relevant zijn voor de samenleving. 
Criteria waaraan de gemeente de prestaties van de omroep toetst zijn daarom onder andere het 
bereik van de burgers en de waardering van de programma's (zie hierboven en bijiage 1). 

Financiele consequenties 

Op basis van het advies van de gemeenteraad neemt het Commissariaat voor de Media een 
beslissing over een nieuwe zendmachtiging voor de lokale omroep voor vijf jaar. De gemeente 
draagt op grond van de Mediawet zorg voor bekostiging van de aangewezen omroep voor dezelfde 
periode. 



Realisering en evaluatie 

Uw gemeenteraad brengt advies uit aan het Commissariaat voor de Media binnen de wettelijk 
gestelde termijn, dat wil zeggen uiterlijk op 3 juni 2014. 

Bijlagen: 
1. Toetsing fiinctioneren OOG op basis van de Omroepnota Mediabeleid 2011 - 2015; 
2. Brief Advies lokale publieke media-instelling van het Commissariaat voor de Media aan het 

gemeentebestuur van 23 januari 2014; 
3. Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale publieke media-instelling; 
4. Brief van OOG aan het Commissariaat voor de Media van 19 december 2013 betreffende 

aanvraag voor zendtijd voor de periode vanaf 22 juni 2014 met bijlagen: 
A: aanvraag aanwijzing lokale publieke media-instelling; 
B: overzicht leden Programmabeleid Bepalend Orgaan; 
C: afschrift akte houdende fusie tussende stichtingen: Omroep Organisatie Groningen (OOG); 
Stichting OOG Radio en Stichting OOG Televisie Werk- en Leerprojecten; 
D: uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel (NB: stichting geattendeerd op actualiseren 
gegevens bestuurssamenstelling); 

5. Brief Advies lokale publieke media-instelling aan het Commissariaat voor de Media; 
6. Formulier uitgaande brief bij brief Advies lokale publieke media-instelling. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgeihdester 
dr. R.L. (kl 

de secretaris, 
drs. M.A en) Ruys 



BULAGE 

Beoordeling Stichting OOG BULAGE 1 
11 maart 2014 

Inleiding 
Op basis van de Omroepnota Mediabeleid 2011 - 2015 toetsen wij voorafgaand aan het advies in het 
kader van een nieuwe zendmachtiging aan het Commissariaat voor de Media (CvdM) de prestaties van 
de lokale omroep. We beoordelen de financiele doelmatigheid, het bereik en waardering van de 
programma's en het aantal uitzendminuten. De resultaten hiervan zijn opgenomen in deze bijiage. 

Financiele doelmatigheid 
Onder financiele doelmatigheid verstaan we de mate van doelrealisatie afgezet tegen de daarvoor 
ingezette financiele en personele middelen. De doelen die OOG moet realiseren staan in de 
omroepnota en zijn uitgewerkt in het Programma van Eisen (PvE) dat onderdeel is van de 
subsidieverstrekking. 

Zorgplicht, financierings- en activiteitenniveau 
Door invoering van de zorgplicht in de Mediawet per 1 januari 2010 kreeg de gemeente de wettelijke 
taak om zorg te dragen voor bekostiging van het functioneren van de lokale omroep, zodat op lokaal 
niveau in een toereikend media-aanbod kan worden voorzien en continuiteit van bekostiging is 
gewaarborgd. In de Omroepnota is voor de prestatie-indicatoren het activiteitenniveau van december 
2009 als uitgangspunt genomen. Idee is dat bij gelijkblijvend subsidieniveau (continuiteit van 
bekostiging) minimaal een vergelijkbaar niveau van activiteiten met betrekking tot radio-
televisieprogramma's, intemet en teletekst wordt verwacht. 

Prestaties 
In opdracht van de gemeente wordt een keer per twee jaar een uitgebreid kijk- en luisteronderzoek 
uitgevoerd. Het laatst gehouden onderzoek dateert van december 2013. We hebben aan de hand van 
dat onderzoek in onderstaand overzicht de PvE-afspraken vergeleken met de realisatie. Het beeld is als 
volgt: 

Omschrijving Afspraak Realisatie 

Aantal (unieke) bezoekers van de website van OOG 331.309 1.005.798 
Aantal unieke uitzendminuten (zelfgeproduceerd en inkoop) per week 150 210 
Percentage Groningers dat bekend is met OOG TV 89 94 
Percentage Groningers dat bekend is met OOG radio 63 74 
Percentage Groningers > 13 jaar dat wekelijks kijkt naar OOG TV 31 24 
Percentage Groningers van 13-29 jaar dat wekelijks kijkt naar OOG TV 25 18 
Percentage Groningers > 13 jaar dat wekelijks luistert naar OOG Radio 7 8 
Percentage Groningers van 13-29 jaar dat wekelijks luistert naar OOG Radio 6 4 
Gemiddeld rapportcijfer voor Tv-uitzendingen van OOG 6,6 6,5 
Gemiddeld rapportcijfer voor radio-uitzendingen van OOG 6,2 6,5 



De voomaamste conclusies uit het kijk- en luisteronderzoek zijn als volgt: 
Het aantal bezoekers van de website van OOG is explosief gestegen. 

= OOG produceert veel meer unieke uitzendminuten dan in 2009 en heeft daarmee ruimschoots 
voldaan aan dit criterium. 

• Nagenoeg alle inwoners van de gemeente Groningen (94%) geven aan bekend te zijn met 
OOG TV. Dat percentage is stabiel. 

» OOG Radio is bekend bij ongeveer driekwart van de Groningers (74%). Dat percentage stijgt 
licht (2011: 68%, 2009: 63%). 

• 73% van de ondervraagde Groningers geeft aan wel eens naar uitzendingen van OOG gekeken 
te hebben. Het totale bereik laat daarmee weinig verschil zien met vorige metingen (varieert 
van 67% in 2009 tot 79% in 2011). 

• Het gemiddelde weekbereik (24%) ligt iets lager dan voorgaande metingen. Het weekbereik is 
relatief hoog onder 50-plussers maar relatief laag in de leeftijdscategorie 13-29 jaar. 

• Het totale bereik van OOG Radio, gebaseerd op het gecombineerde bereik van radio en het 
geluid van Tekst TV, komt uit op 33% (2011: 31%, 2009: 18%, 2007: 28%, 2005: 41%). 

• Het gemiddeld weekbereik van OOG Radio in 2013 is nagenoeg gelijk aan dat van 2011 en 
2009. 

• In 2013 geeft 46% van de OOG TV-kijkers aan de uitzendingen doorgaans (zeer) de moeite 
waard te vinden. Dat percentage is gelijk aan 2011 maar lager dan in de jaren 2005-2009 
(66%). 
De waardering uitgedrukt in een rapportcijfer lijkt stabiel te zijn op een 6,5. 

= De waardering voor de programma's van OOG Radio (2013: 6,5) laat tussen de jaren weinig 
verschil zien (2011: 6,4; 2009: 6,2). 

° In 2013 gaf 28%) van de inwoners van Groningen aan bekend te zijn met de website van OOG 
TV. Dat percentage is exact gelijk aan 2009. Van diegenen die weten dat OOG TV een eigen 
website heeft, geeft een op de drie (37%) aan deze website nog nooit te hebben bezocht. In 
2009 was dat nog driekwart (73%)). Hieruit kan worden geconcludeerd dat het bezoek van de 
website van OOG TV in 2013 ten opzichte van 2009 is gestegen. 

Onze conclusie is dat OOG voor wat betreft bereik, kijk- en waarderingscijfers en websitebezoek in 
grote lijnen heeft voldaan aan de prestatie-eisen in het PvE. 
Uitgangspunten in de Omroepnota en de daaruit voortvloeiende de prestatieafspraken (PvE) met 
betrekking tot Stadjers TV zijn mede door recente en toekomstige ontwikkelingen aan herijking toe. 
OOG is zich daarom in nauw overleg met de gemeente aan het bezinnen op rol, fiinctie en 
vormgeving van Stadjers TV. 

Ten behoeve van deskundigheidsbevordering, kwaliteit van de programma's, versterking van de 
organisatie en het publieksbereik zijn tevens afspraken gemaakt met OOG over samenwerking. Uit 
toetsing hiervan blijkt dat OOG in behoorlijke mate aan de samenwerkingseis heeft voldaan. 

Middeleninzet 
Financieel 
VERGELIJKING MET ANDERE GEMEENTEN 

Door invoering van artikel 2.170a Mediawet hebben gemeenten de zorgplicht (zie vorige pagina). Het 
CvdM evalueert de werking van dit wetsartikel eens per drie jaar. De evaluatie 2009-2012 is de eerste 
die het Commissariaat heeft uitgevoerd. We hebben in deze paragraaf de financiele bevindingen van 
de evaluatie vergeleken met de cijfers van OOG. 



De voomaamste bevindingen zijn: 
1. In 2012 ontving 41,2% van de media-instellingen een gemeentelijke bekostiging gelijk aan of 

hoger dan het richtsnoerbedrag*. Dat is ongeveer gelijk aan 2011 en 2010 maar iets hoger dan in 
2009 (31,7%)). Ook in Groningen is de gemeentelijke bekostiging hoger dan het richtsnoerbedrag. 

2. De subsidiebaten van OOG bedroegen in 2013 65% van de totale baten. Landelijk was dat in 2011 
iets lager, nl. gemiddeld 55,6% (2010: 55,8%; 2009: 52,6%). De gemeentelijke subsidie is 
vanwege de bezuinigingsnoodzaak per 1 januari 2014 met € 42.900 verlaagd. 

3. De reclamebaten van OOG bedroegen in 2013 23% van van de totale baten. Dat is ongeveer 
gelijk aan het landelijk gemiddelde van 2011. Dat landeiijke gemiddelde is in de afgelopen jaren 
gedaald (2011: 22,6%; 2010: 23,9%; 2009: 27,1%). OOG heeft in 2013 extra inspanningen 
geleverd om de reclameopbrengsten te verhogen. Dat heeft resultaat gehad: de 
reclameopbrengsten waren in het tweede half] aar van 2013 ongeveer de helft hoger dan in het 
eerste half] aar. 

Onze conclusie is dat de bekostiging van OOG licht afwijkt van het landelijk gemiddelde (aandeel 
subsidie verhoudingsgewijs iets hoger), maar dat deze afwijking geleidelijk kleiner wordt omdat 
landelijk het subsidieaandeel stijgt en de reclameopbrengst daalt, terwiji bij OOG zich het omgekeerde 
voordoet. 

We hebben het subsidieniveau van OOG over 2012 vergeleken met dat van enkele andere lokale 
omroepen in gemeenten met een vergelijkbare bevolkingsomvang. Dat levert het volgende beeld op: 

Gemeente Inwoners Subsidie 
Groningen 195.000 516.000 
Eindhoven 218.000 400.000 
Tilburg 209.000 118.000 
Breda 178.000 107.000 
Enschede 159.000 190.000 

De subsidies van Tilburg en Breda zijn niet hoger dan het richtsnoerbedrag (6 1,30 per huishouden). 
De subsidies van de gemeenten Enschede, Eindhoven en Groningen zijn wel hoger dan dat bedrag.. 

VERGELIJKING IN DE TIJD 
In de omroepnota Mediabeleid 2011-2015 staat dat OOG gedurende de looptijd bij gelijkblijvend 
financieringsniveau minimaal een vergelijkbaar activiteitenniveau met betrekking tot radio, tv, 
teletekst en intemet moet uitvoeren. OOG voldoet daaraan. De kijk- en luistercijfers, bezoekers van de 
OOG website en de waardering van de radio- en tv-programma's liggen in lijn met de 
prestatieafspraken. Ook het subsidieniveau was in 2013 vergelijkbaar met dat in 2009 (€ 566.000 in 
2013 tegenover € 559.000 in 2009; beide bedragen indusief Stadjers TV). 
NB Per 1 januari 2014 is de subsidie vanwege de bezuinigingen met € 42.900 verlaagd. 

Personeel 
De personele inzet van OOG kan als volgt worden samengevat: 
Afgerond op 0,1 fte 

Functieomschrijving Fte's 
- Directie 2,0 

Redactie 5,5 

' Circa € 1,30 per woonruimte. In 2012 was het richtsnoerbedrag € 1,29 per woonruimte (Bron: Evaluatie van de 
Financiering van de Lokale Publieke Media-instellingen in de jaren 2009-2012 (juni 2013 - CvdM). 



Technisch personeel 5,8 
- Overhead 3J 
- Totaal 17,8 

Dit betreft betaalde krachten. Onder overhead wordt verstaan verkoop, gebouwbeheer en een van 
lederz ingehuurde kracht voor planning en facturering. De directie bestaat uit een directeur en een 
adjunct-directeur, die mede belast is met taken die ook kunnen worden gerubriceerd onder redactie en 
overhead. 
De receptie van het gehele pand Akkerstraat wordt verzorgd door de verhuurder en wordt 
doorberekend in de servicekosten. 

De personele inzet van OOG kan ook als volgt worden weergegeven: 
Afgerond op 0,1 fte 

Soort baan Fte's 
Reguliere banen 9,9 
Maatschappelijke ('M-')banen 6,1 
Ingehuurd personeel 0,9 
Totaal 16,9 
Vrijwilligers 15.6 

- Totaal 32,5 

Het aantal vrijwilligers en hun werktijden fluctueren sterk. Het weergegeven aantal fte's is daarom een 
calculatie. De loonkostensubsidies voor maatschappelijke banen komen te vervallen. Daardoor 
verdwijnen deze M-banen. Welke impact dat heeft op de OOG-organisatie en de uitvoering van de 
gesubsidieerde activiteiten brengt OOG aan de hand van een toekomstplan in beeld. Een financieel 
meerjarenperspectief zal daarvan deel uitmaken. 

Financiele beoordeling 
Actueel 
Per 31 december 2012 (= peildatum laatst verschenen jaarrekening) voldoen vermogenspositie, 
liquiditeit en solvabiliteit aan de norm. Ook het exploitatieresuhaat was positief. Dit is voor een 
belangrijk deel het gevolg van een eenmalige belastingmeevaller. Zonder die meevaller zouden 
vermogenspositie en exploitatieresuhaat nog altijd (licht) positief zijn, maar zouden alle andere 
kengetallen slecht zijn. 

Het CvdM heeft in zijn evaluatie 2009-2012 de financiele gezondheid van lokale media-instellingen 
als problematisch gekwalificeerd op basis van drie criteria, namelijk een negatief eigen vermogen, een 
liquiditeitsratio kleiner dan 1 en een negatief resultaat groter dan 75% van het eigen vermogen. 
Op basis hiervan beoordeelde het CvdM over 2011 de financiele gezondheid van 31,5% van de lokale 
media-instellingen als zorgelijk. De situatie per 31-12-2012 (laatst verschenen jaarrekening) van OOG 
was echter als volgt: Het eigen vermogen van OOG was positief, de liquiditeitsratio per 31-12-2012 
bedroeg 1,9 en het exploitatieresuhaat 2012 van OOG was niet negatief maar positief 
Op basis van deze criteria zouden we OOG niet als een financieel ongezonde instelling kwalificeren. 
Maar we moeten bedenken dat deze kengetallen een momentopname zijn. Op basis van voorlopige 
cijfers geeft OOG aan over 2013 een verlies te zullen lijden van ongeveer € 25.000, welk bedrag nog 
in het eigen vermogen kan worden opgevangen. Voor de beoordeling moeten we bovendien ook naar 
de vooruitzichten kijken. Die zijn minder gunstig. 



Vooruitzichten 
OOG heeft over de periode 2013 - 2016 een meerjarenbegroting opgesteld. 
De ontwikkelingen op korte en middellange termijn zijn: 
• de afschaffing van de voor OOG voordelige belastingregeling per 1 januari 2015, 
• de bezuiniging op de structurele subsidie van de gemeente die op 1 januari 2014 is ingegaan*, 
• extra kapitaallasten in verband met toekomstige noodzakelijke investeringen in met name 

technlsche en intemet gerelateerde voorzieningen, 
• het wegvallen van loonkostensubsidies* 
• een tijdelijke (jaren 2014 en 2015) huurverlaging waartoe de verhuurder van de locatie 

Akkersttaat besloten heeft. 
OOG heeft de met * gemerkte ontwikkelingen al in het meerjarenbeeld 2013-2016 verwerkt. 

Het gecombineerde effect van deze ontwikkelingen op het verwachte exploitatieverloop is negatief. 
De inspanningen om extra reclameopbrengsten te verwerven en die in in het tweede halfiaar 2013 
succes hebben gehad, is niet in het meerjarenbeeld 2013-2016 verwerkt, omdat nog niet zeker is of 
deze positieve ontwikkeling een blijvend karakter heeft. 

Vermogensontwikkeling 
Op basis van het door de Raad van Toezicht goedgekeurde begrotingssaldo 2014 en bovenstaande 
vooruitzichten zal het eigen vennogen waarover OOG momenteel beschikt dalen en kan aan het eind 
van de nieuwe licentieperiode negatief worden. OOG heeft aangegeven in het voorjaar van 2014 een 
toekomstplan te zullen presenteren met maattegelen ter versterking van de exploitatie. 

Administratieve verslaglegging 
De accountant van OOG heeft over 2012 een goedkeurende verklaring zonder beperkingen bij de 
jaarrekening afgegeven. Hieruit kan worden afgeleid dat de inteme controie en administratieve 
organisatie op orde zijn. OOG voldoet hiermee aan de Algemene subsidieverordening. 
De accountant heeft verklaard dat de jaarrekening van OOG is opgesteld in overeenstemming met 
het Handboek Financiele Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen. 
De jaarrekening van OOG is niet ingedeeld in de diverse productgroepen die binnen het bedrijf 
zijn te onderscheiden (radio en tv, intemet, teletekst/tekst tv en Stadjers tv). Hierdoor is de 
financiele impact van eventuele toekomstige beleidsbeslissingen of andere exteme ontwikkelingen 
op de OOG-exploitatie niet zonder meer vast te stellen. Wij zijn hierover met OOG in gesprek. 

Regiefunctie gesubsidieerde instellingen 
De gemeente Groningen bewaakt de contmuiteit van activiteiten die zij voor haar burgers van belang 
acht of die een wettelijke taak vormen, zoals de bekostiging van een lokale omroep. Daarvoor is het 
voortbestaan van de uitvoerende instellingen onontbeerlijk. Om deze reden monitort de gemeente de 
financiele gezondheid van een aantal beiangrijke gesubsidieerde instellingen, waaronder OOG. In dat 
monitoringsysteem onderscheidt Groningen vier niveaus (regime 1 t/m 4, waarbij 1 het meest strikte 
toezicht omvat). OOG zit in niveau 2. Dat betekent dat OOG elk kwartaal rapporteert over het 
exploitatieverloop en over de voortgang in de ontwikkeling, implementatie en effect van maatregelen 
ter verbetering van de financiele positie en de exploitatie. 



Eindoordeel 
Conclusies 
• Bekendheid, kijkdichtheid en waardering van OOG radio en tv voldoen in grote lijnen aan de 

norm die in het PvE is beschreven. 
• OOG produceert meer unieke uitzendminuten dan in 2009 (tevens criterium PvE).. 
• OOG wint met enige regelmaat landeiijke onderscheidingen, waaruit blijkt dat de waardering ook 

onder vakgenoten in het algemeen op orde is. 
• De huidige balanspositie van OOG geeft nog geen aanleiding tot grote bezorgdheid. 
" De exploitatie verloopt enigszins verlieslatend. De financiele vooruitzichten zijn per saldo negatief 

waardoor het aanwezige eigen vermogen van OOG aan het eind van de komende licentieperiode 
(2019) is verdwenen tenzij OOG daartegen tijdig maatregelen neemt. Daartoe stelt OOG in 
overleg met de gemeente een toekomstplan op waarvan een gedetailleerd financieel 
meerjarenperspectief deel zal uitmaken. Voomitlopend daarop heeft OOG een acquisiteur 
aangetrokken die tot taak heeft de reclameopbrengsten te verhogen. Het effect daarvan is in het 
tweede halQaar 2013 zichtbaar geworden. 

• De subsidiering van OOG is afgezet tegen enkele lokale omroepen in andere steden van 
vergelijkbare omvang en ook afgezet ten het landelijk gemiddelde (niet G4-gemeenten!) 
verhoudingsgewijs aan de hoge kant. De reclameopbrengsten zijn verhoudingsgewijs laag. 

• In het kader van de regiefunctie van de gemeente op gesubsidieerde instellingen zijn met OOG 
afspraken gemaakt over periodieke rapportages over de voortgang in ontwikkeling en 
implementatie van het toekomstplan, het meerjarenperspectief en over het monitoren van de 
effecten. 

Samenvatting 
Een positief advies over de verienging van de zendmachtiging van OOG is naar ons oordeel op zijn 
plaats. 
OOG presteert naar behoren, voldoet aan de vereisten en beiangrijke elementen van de bekostiging 
wijken niet significant af van het landeiijke beeld. Als het CvdM de vergunning verlengt, geeft 
Groningen niet alleen invulling aan de wettelijke bekostigingsplicht ten aanzien van een lokale 
omroep, maar committeert Groningen zich de facto ook aan stichting OOG. Dat is - gezien de 
financiele voomitzichten - niet geheel zonder risico, maar de risico's zijn beheersbaar, worden 
onderkend en er wordt aan gewerkt. 
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Geacht bestuur, 

Op 21 juli 2009 heeft het Commissariaat voor de Media Stichting Omroeporganisatie 
Groningen voor vijf jaar aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente 
Groningen. Bij deze aanwijzing heeft het advies van uw gemeenteraad van 17 juni 2009 een 
beiangrijke rol gespeeld. De hiervoor genoemde periode van vijf jaar is Ingegaan op 
22 juni 2009 en eindigt op 21 juni 2014. De instelling heeft ons bij brief van 19 december 2013 
laten weten dat zij in aanmerking wenst te kortien voor aanwijzing als lokale publieke media-
instelling in een aansluitende periode. Voordat wij een beslissing nemen over deze aanvraag, 
dient de gemeenteraad ons op grond van artikel 2.6^, eerste lid, van de Mediawet 2008 te 
adviseren over de vraag of instelling voldoet aan de eisen die deze wet stelt. 

Ten behoeve van deze advisering brengen wij het volgende onder uw aandacht. Artikel 2.61, 
tweede lid, van de Mediawet 2008 formuleert de volgende eisen: 

Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking instellingen die: 
a. rechtspersoon naar Nederiands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn; 
b. zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op regionaal 

respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen 
van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die 
in een provincie, een gemeente of een deel van de provincie waarop de instelling zich 
richt leven, en het verrichten van alle aictiviteiten die nodig zijn om daarmee een publieke 
taak te vervullen; en 

c. volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en 
dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente 
voorkiamende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. 

Aan de hand van de bijgevoegde Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing 
als lokale publieke media-instelling en de door de instelling overgelegde gegevens, die u 
tevens bijgaand aantreft, dient uw gemeenteraad een gemotiveerd advies uit te brengen over 
de aanvraag. 

Artikel 6, tweede lid, van de Mediaregeling 2008, bepaalt dat de gemeenteraad binnen 
achttien weken, advies uitbrengt, Wij verzoeken u deze termijn niet te overschrijden. 
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Indien er zich wijzigingen voordoen die van invloed zijn op de aanwijzingsprocedure of op de 
advisering door uw gemeenteraad, dan stellen wij u daarvan op de hoogte. 

Het raadsbesluit, samen met het raadsvoorstel en de eventuele notulen van de 
raadsvergadering, zien wij graag binnen de daartoe gestelde termijn tegemoet. 

Wij stellen het op prijs als u de ontvangst van deze brief aan ons bevestigt en daarbij tevens 
aangeeft wie de behandelend ambtenaar is. 

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact met ons opnemen via bovenstaand 
telefoonnummer. 

Een afschrift van deze brief gaat naar het bestuur van de instelling. 

Hoogachtend, 
COMMISSARIAAT VOOR DEI 

drs.̂  
afdelingsmanager Onderzoek & Toegang 
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T O E L I C H T I N G A D V I E S G E M E E N T E R A A D B M A A N V R A A G 

A A N W I J Z I N G A L S L O K A L E P U B L I E K E M E D I A - I N S T E L L I N G 

1. Algemeen 
De wetgever heeft gekozen voor een systeem waarbij per gemeente, voor de termijn van vijf Jaar, 66n 
lokale publieke media-instelling kan worden aangewezen. De media-lnstelling dient hiertoe een 
aanvraag in te dienen bij het Commissariaat voor de Media. Een al bestaande instelling dlenl dit te 
doen zes maanden voor afloop van de aanwijzingstermijn van vijf jaar. De aan te wijzen media-
instelling wordt geacht lokaal gebonden informatie te verschaffen en te fungeren als 
communicatiemogelijkheid voor mensen uit de desbetreffende lokale gemeenschap. Met name omdat 
er slechts ruimte is voor 66n lokale media-instelling is het van groot belang dat deze representatief is 
voor de gehele gemeenschap. Deze representativiteit moet tot uitdrukking komen in de samenstelling 
van het orgaan dat het programmabeleid van de media-lnstelling bepaalt. Dit orgaan, het zogeheten 
pragrammabeleidbepalende orgaan (pbo), kan het algemeen bestuur van de media-instelling zijn, 
maar door de meeste media-instellingen is voor het bepalen van het media-aanbodbeleid een 
afzonderlijk orgaan in het leven geroepen. In beide gevallen dient dit pbo zodanig fe zijn 
samengesteld dat het representatief is voor de belangrijkste In de gemeente voorkomende 
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. 

Naar aanleiding van het voorstel Wet dualisering gemeentelijke medebewindbevoegdheden heeft de 
Raad van State geadviseerd, dat de gemeenteraad, als het representatieve orgaan van de gemeente, 
het aangewezen orgaan is en blijft om te adviseren over de representativiteit van de lokale media-
instelling. 

2. De advlesaanvraag 
Het Commissariaat streeft ernaar binnen vier weken na ontvangst van de complete 
aanwijzlngsaanvraag de raad van de betrokken gemeente(n) te verzoeken een advies uit te brengen 
over de vraag of de media-instelling voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt. 

3. Het advies van de gemeenteraad 
Ingevolge artfkel 2.62, eerste lid, van de Mediawet kan het Commissariaat pas een aanwljzingsbesluit 
nemen als de raad van de desbetreffende gemeente het Commissariaat heeft geadviseerd over de 
vraag of de instelling voldoet aan de eisen die de Mediawet In artikel 2.61, tweede lid stelt De 
gemeenteraad dient derhalve de volgende vragen te beantwoorden: 
a. is de lokale publieke media-lnstelling een rechtspersoon naar Nederiands recht met volledige 

rechtsbevoegdheid? 
b. stelt de lokale publieke media-lnstelling zich blijkens haar statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten 

doel het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van media-
aanbod dat gericht Is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een gemeente 
leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zljn om daarmee een publieke taak te 
vervullen? 

c. heeft de lokale publieke media-instelling een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod 
bepaalt? 

d. heeft het orgaan van de lokale publieke media-instelling dat het media-aanbodbeleid bepaalt, het 
pbo, een zodanige samenstelling dat het representatief is voor de belangrijkste in de gemeente 
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen? 

Aan de hand van de stukken die bij de adviesaanvraag aan de gemeente zijn gevoegd, kan de 
gemeenteraad op de bovengenoemde onderdelen een advies uitbrengen. 

Versfe: okt. 2010 
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Ad a. een rechtspersoon naar Nederiands recht met volledige rechtsbevoegdheid 
Er is sprake van een media-instelling met volledige rechtsbevoegdheid als de statuten van deze 
instelling zijn opgenomen in een notarieie akte en haar rechtsbevoegdheid - de bevoegdheid om 
subject van vermogensrechten te zijn •- niet statutair Is beperkt. Alvorens het Commissariaat advies 
vraagt aan de gemeente heeft het Commissariaat zich er al van vergewist dat aan deze eis wordt 
voldaan. Met andere woorden: de bij de advlesaanvraag meegezonden statuten voldoen aan deze 
eis. 

Ad b. de statutaire doelstelling van de lokale publieke media-instelling 
Indien deze doelstelling ontbreekt in de statuten van de media-instelling dan zal haar 
aanwijzlngsaanvraag niet om advies aan de gemeente worden gezonden. Bovendien zal het 
Commissariaat aan een andere formulering dan die van artikel 2.61, tweede lid, aanhef en onder b, 
van de Mediawet zijn goedkeuring onthouden. Met andere woorden: de bij de adviesaanvraag van het 
Commissariaat meegezonden statuten voldoen aan dit Vereiste. 

Ad c, de lokale publieke media-lnstelling heeft een pbo 
Indien de media-instelling in haar statuten niet heeft bepaald dat er een orgaan Is dat, met 
uitzondering van ieder ander orgaan, het media-aanbodbeleid bepaalt, dan zal haar aanvraag niet om 
advies aan de gemeente worden gezonden. Met andere woorden: de bij de adviesaanvraag van het 
Commissariaat meegezonden statuten voldoen aan dit vereiste. 

Ad d. hef pbo Is representatief sathengesteld 
De kern van de gemeentelijke advisering richt zich op de vraag of het orgaan van de media-instelling 
dat het media-aanbodbeleid bepaalt een zodanige samenstelling heeft dat het representatief Is voor 
de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en 
geestelijke stromingen. 

4. Het pbo en de representativiteit 
De representativiteit van het pbo komt tot uitdrukking in de samenstelling van dit orgaan. Hoewel de 
wetgever het begrip representativiteit niet nader heeft omschreven, kunnen de In artikel 2.61, tweede 
lid, aanhef en onder c, van de Mediawet genoemde hoofdstromlngen worden onderverdeeld in meer 
concreet aan te duiden sectoren van de samenleving binnen een gemeente. In het pbo kunnen 
afgevaardigden van instellingen/organisaties zitting hebben die de volgende stromingen 
vertegenwoordigen; 
- maatschappelijke zorg en welzijn; 
- cultuur en kunst; 
- kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag; 
- onderwijs en educatie; 
- werkgevers; 
- werknemers; 
- etnische en culturele minderheden; 
- sport en recreatie; 
-jongeren; 
- ouderen; 
- vrouwen; 
- agrarische sector. 

Deze opsomming is vanzelfsprekend niet limitatief. Het is uiteindelijk de gemeenteraad, door middel 
van zijn advies aan het Commissariaat over de representativiteit van het pbo, die bepaalt welke 
stromingen voor de lokale gemeenschap van zoveel belang zijn dat zij in Ieder geval een stem moeten 
hebben in het orgaan dat het media-aanbodbeleid van de media-lnstelling vaststelt. In het kader van 
het begrip representativiteit gaat het om een weging en niet slechts om het resultaat van een optelsom 
van de al dan niet vertegenwoordigde stromingen in het pbo. Daarbij merkt het Commissariaat op dat 
de media-instelling is aanbevolen, alvorens concreet aan te geven welke sectoren In het pbo 
vertegenwoordigd moeten zijn, in overieg te treden met het gemeentebestuur, Indien het 

Versie: okt. 2010 
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gemeentebestuur van oordeel is dat de statuten een andere opsomming behoeven - het kan zelfs zo 
zijn dat een van de genoemde stromingen niet voorkomt in de gemeente ~ dan dient dat In het advies 
te worden opgenomen. Uiteraard dienen alleen die stromlngen/sectoren In de statuten te worden 
vermeld die ook daadwerkelijk veritegenwoordigd kunnen worden. De media-instelling dient zich 
statutair de verplichting op te leggen dat de belangrijkste stromingen te alien tijde in het pbo 
vertegenwoordigd zullen zijn, opdat de representativiteit gegarandeerd is. 

Hoewel een brede vertegenwoordiging van het maatschappelijke spectrum belangrijk Is, moet worden 
voorkomen dat het pbo een zo grote omvang krijgt dat het niet kan functioneren. Waar mogelijk 
verdient het aanbeveling dat de media-instelling koepelorganisaties benadert om een afgevaardigde 
aan te wijzen. Desgewenst kunnen de statuten ruimte bieden om leden op persoonlijke titel in het pbo 
te benoemen. In dat geval dient de gemeente erop toe te zien dat de leden die een stroming 
vertegenwoordigen - de representatieve leden - een ruime meerderheid vormen ten opzichte van de 
leden op persoonlijke titel. 

a. de vertegenwoordiging van etnische en culturele minderheden 
Met betrekking tot de stroming etnische en culturele minderheden gaat het Commissariaat ervan uit 
dat deze blijvend wordt opgenomen in de statuten en daardoor in het pbo. Nederiand is in de loop van 
de laatste decennia een multiculturele samenleving geworden, wat zichtbaar hoort te zijn In, onder 
meer, het media-aanbod van de media-instellingen. Het Commissariaat streeft ernaar dat door middel 
van de vertegenwoordiging In het pbo de betrokkenheid van etnische en culturele minderheden, rnet 
name migranten, bij de lokale mediadiensten wordt bevorderd, Ook een afgevaardigde van Amnesty 
International of Vluchtelingenwerk kan als vertegenwoordiger van deze stroming zitting nemen In het 
pbo. Als niet direct een vertegenwoordiger van deze stroming Is te vinden, dringt het Commissariaat er 
bij de media-instelling op aan te blijven zoeken en alert te blijven volgen of er binnen de gemeente(n) 
ontwikkelingen plaatsvinden met betrekking totde minderheden. Het gemeentebestuur kan hierbij een 
initigrende of adviserende rol spelen. 

b. meerdere gemeenten of dorpskernen 
Indien de aanwijzlngsaanvraag betrekking heeft op meerdere gemeenten dan wel op een gemeente 
die bestaat uit meerdere dorpskernen, dient daarmee bij de samenstelling van het pbo rekening te 
worden gehouden. Het advies van het Commissariaat aan de media-instelling is in deze gevallen waar 
mogelijk te kiezen voor afgevaardigden van overkoepelende organisaties en te streven naar een 
evenwichtige (wellicht: evenredige) verdeling van de pbo-leden naar gemeente en/of dorpskern. Een 
aanvraag tot toewijzing van zendtijd voor meerdere gemeenten wordt mede beoordeeld aan de hand 
van de Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten. 

c. overheldsvertegenwoordiging in het pbo 
In verband met de noodzakelijke scheiding tussen overheid en media-instelling is het Commissariaat 
geen voorstander van de benoeming van gemeenteraadsleden of leden van een commissie als 
bedoeld in Hoofdstuk V van de Gemeentewet In het pbo. 

5, De beoordeling van de representativiteit 
a. advies inzake aanwijzlngsaanvraag 
Het Commissariaat is van mening dat het bij de aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke media-
instelling behorende overzicht van de samenstelling van het pbo door de gemeente kritisch 
onderzocht moet worden. Een overzicht met namen van personen en instellingen die hen hebben 
afgevaardigd geeft Immers geen inzicht in de wijze waarop deze personen zljn benaderd en wat hen Is 
voorgehouden met betrekking tot de werkzaamheden van het pbo. Zoals gezegd gaat het bij het 
begrip representativiteit niet slechts om het optellen en aftrekken van al dan niet in het pbo 
vertegenwoordigde stromingen maar om een weging. Het verdient dan ook aanbeveling om, al dan 
niet steekproefsgewijs, na te gaan of de leden van het pbo zich bewust zljn van hun taak en 
verantwoordelijkheid. De represenlalivitelt behoeft niet in het geding te komen indien het pbo 
gedurende een korte periode 66n vacature heeft. Het oordeel van de gemeente kan daarom positief 
zijn ondanks een niet volledig bezel pbo. 
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Aspecten die van belang kunnen zijn bij de beanhwoording van de vraag of een lokale media-instelling 
daadwerkelijk een draagvlak heeft binnen de lokale gemeenschap zijn vooriis de oorsprong en het 
oogmerk van de initiatiefnemers en/of bestuursleden. In het bijzonder als deze personen van buiten 
de gemeente afkomstig zijn is het van belang te weten waarom zij nu Juist in deze gemeente een 
media-instelling In het leven willen roepen. In dit geval stelt het Commissariaat de mening van het 
gemeentebestuur hierover op prijs. 

b. tussentijds advies 
De gemeenteraad brengt §6nmaal in de vijf jaar aan het Commissariaat advies uit over de vraag of de 
media-instelling naar zijn oordeel nog voldoet aan de in de Mediawet gestelde vereisten (zie hiervoor 
onder 3.). Als het Commissariaat hierop door de gemeente wordt gewezen, dan wel dit gebrek In de 
representativiteit uit eigen waameming constateert, dan kan het Commissariaat de gemeenteraad om 
een tussentijds advies vragen. Het Commissariaat trekt de aanwijzing namelijk In, Indien de media-
instelling niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In het geval dat niet meer voldaan wordt aan de 
representatlviteitseis (zle hiervoor onder 4.), dan stelt het Commissariaat de instelling gedurende vier 
maanden in de gelegenheid dit gebrek te herstellen. Het Commissariaat acht het In dit kader van groot 
belang dat in een vroeg stadium gebreken in de representativiteit aan het licht komen. 

6. E6n lokale media-lnstelling voor meerdere gemeenten 
Artikel 2.64, eerste lid, van de Mediawet bepaalt dat een instelling die de publieke mediaopdracht 
wil uitvoeren voor meer dan 66n gemeente, alleen dan wordt aangewezen als lokale media-instelling, 
Indien de desbetreffende gemeenteraden een (gezamenlijk) advies hebben uitgebracht. 

Uit dit (gezamenlijke) advies moet niet alleen blijken dat de media-instelling naar het oordeel van alle 
betrokken gemeenteraden al dan niet representatief is voor het meerdere gemeenten omvattende 
verzorgingsgebled, maar moet tevens uitdrukkelijk naar voren komen dat de betrokken 
gemeenteraden zich er rekenschap van hebben gegeven dat het gaat om een media-lnstelling die 
media-aanbod verzorgt dat bestemd is voor meerdere gemeenten; dat het derhalve een lokale media-
instelling betreft die zij gedurende vijf jaren moeten delen met 66n of meerdere gemeenten. 

7. Meerdere aanwijzingsaanvragen voor een gemeente 
Indien het Commissariaat aan de gemeenteraad een advies vraagt met betrekking tot de 
aanwijzingsaanvragen van meer dan 66n lokale media-lristelling die aan de eisen van de Mediawet 
voldoen, dan bevorderen burgemeester en wethouders ingevolge het bepaalde in artikel 2,63, eerste 
lid, van deze wet het samengaan van deze instellingen, Indien dit college er niet in slaagt de 
betrokken instellingen tot samengaan te bewegen, dan dient de gemeenteraad in zljn advies 
gemotiveerd aan te geven welke Instelling zijn voorkeur heeft, Nadat de gemeenteraad zijn advies aan 
hem heeft uitgebracht, wijst het Commissariaat e6n media-instelling aan. Het Commissariaat neemt 
ook onder deze omstandigheden alle factoren In aanmerking die voor het functioneren van die 
instelling van belang kunnen zijn. Alvorens een besluit te nemen dient het Commissariaat op grond 
van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht de aanvragers In de gelegenheid te stellen 
gehoord te worden, Het Commissariaat zal ook de betrokken gemeenteraad uitnodigen voor deze 
hoorzitting. 

In gevallen waarbij sprake Is van meerdere Instellingen die aan de eisen van de Mediawet voldoen en 
die niet tot samengaan zijn te bewegen geeft het Commissariaat in beginsel de voorkeur aan die 
instelling die zich met haar omroep en haar media-aanbod het meest op de betrokken gemeente richt: 
het meest lokale initiatief. Dit vioeit voort uit de bedoeling van de wetgever en de functie van de lokale 
media-instelling: het verschaffen van lokaal gebonden Informatie en het creSren van een extra 
communicatiemogelijkheid voor de lokale bevolking, Het uitgangspunt van de Mediawet is dat per 
gemeente 66n lokale media-instelling wordt aangewezen, die zich met haar programma dan ook richt 
op die gemeente, Het staat vast dat een lokale media-lnstelling voor 66n gemeente adequater kan 
reageren op actuele gebeurtenissen die belangrijk zijn voor de Inwoners van die gemeente dan een 
lokale media-instelling die zich met haar media-aanbod moet richten op meer dan een gemeente. 
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8. Gemeenteraadsbesluit 
Op grond van artikel 6, tweede lid, van de Mediaregeling ziet het Commissariaat binnen achttien 
weken na ontvangst van zijn verzoek het collegevoorstel en het raadsbesluit tegemoet. Het 
Commissariaat stelt er prijs op tevens de notulen van de raadsvergadering en - Ingeval de 
voorbereiding heeft plaatsgevonden In een raadscommissie - de notulen van de 
commissievergadering te ontvangen. 

In verband met de vergunnlngverlening voor een etherfrequentie dringt het Commissariaat er ten 
zeerste op aan dat de termijn van achttien weken niet wordt overschreden. Op grond van het besluit 
van het Commissariaat tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling verleent het Agentschap 
Telecom aan die Instelling een vergunning voor het gebruik van een etherfrequentie. Deze vergunning 
verioopt op het moment dat het aanwljzingsbesluit van het Commissariaat verioopt. Indien het 
Commissariaat nog geen aanwijzingsbesluit voor de aansluitende periode heeft kunnen nemen dan 
staat het Agentschap Telecom in beginsel niet toe dat gedurende deze overgangsperiode gebruik 
wordt gemaakt van de desbetreffende etherfrequentie, 

9. Bekostigingsplicht 
Vanaf 2010 hebben gemeenten een zorgplicht voorde bekostiging van de lokale publieke media-
instellingen. Als uitgangspunt kunnen de gemeenten daarbij een bedrag van ten minste € 1,30 (plus 
Index) per woonruimte hanteren, Het Commissariaat houdt toezicht op deze gemeentelijke zorgplicht. 
In een zogenoemde uitgangspuntennotitie lokale omroepen informeert het Commissariaat de media-
instellingen over hun rechten en plichten en die van de gemeentebesturen betreffende de zorgplicht. 

Als een gemeenteraad positief adviseert over de aanwijzlngsaanvraag van de lokale media-lnstelling 
maar weigert het met de zorgplicht gemoeide bedrag te begroten, dan kan het Commissariaat zich 
wenden tot Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie. Die kan het bedrag op de begroting 
van de gemeente een vaste bestemming geven. 

Het Commissariaat ziet er op toe dat de media-instelling zich houdt aan de Mediawet. Het toezicht 
richt zich ondermeer op de financien, de redactionele onafhankelijkheid en de programme's, Een 
belangrijk financieel toetspunt is of alle Inkomsten van de media-instelling worden gebruikt voor de 
uitvoering van de publieke mediaopdracht. Ook controleert het Commissariaat of de lokale media-
instelling zich niet voor het karretje van (commerciele) derden laat spannen en of voorgenomen 
nevenactiviteiten voldoen aan de mediawettelijke voorwaarden. In het Handboek Financiele 
Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen staat welke informatie in dit kader aan het 
Commissariaat verstrekt moet worden. 

De financiele controie door de gemeente Is van een andere orde, De gemeente verricht een 
jaarrekeningtechnische toetsing en kijkt naarde doelmatigheid en doeltreffendheid van de bestedlng 
van de gelden die in het kader van de gemeentelijke zorgplicht zijn verstrekt. Met andere woorden: Is 
het geld efficient en effectief ingezet? Ook gaat de gemeente na of aan de bekostigingsvoonvaarden 
Is voldaan. 

De gemeente legt de media-instelling geen voorwaarden op die te maken hebben met de vorm of de 
inhoud van haar media-aanbod. De redactionele autonomie en het onafhankelijk functioneren van de 
media-instelling moet zljn gewaarborgd. Ook als de gemeente aanvullende subsidies verstrekt of op 
basis van een overeenkomst als opdrachtgever fungeert, moet de redactionele onafhankelijkheid van 
de media-lnstelling zijn gegarandeerd, De media-lnstelling blijft altijd (eind)verantwoordelijk voor de 
inhoud van het media-aanbod dat zij ultzendl. 

De Mediawet, de uitgangspuntennotitie lokale omroepen en nadere regelgeving van het 
Commissariaat kunt u vinden op onze website (www.cvdm,nl). Mocht u nog vragen hebben, dan kunt 
u contact met ons opnemen via telefoonnummer (035) 77 37 700, 
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BULAGE 

O M R O E P 
B R O N I N G E N 

POSTBUS 1316 Q T O I BH j^GRONlNBEN 

REDACTIE 050 S718080 QwWW.OOGTV.NL 

Commissariaat voor de Media 
Postbus 1426 
1200 BK Hilversum 

betreft kemnerk: 615084/615102 

Gronmgen, 19 december 2013 

Geachte heer/mevrouw, 

-—^—^— 'urvT a. p. 
Nr.: 
Ingekomen 

:C 2013 

Class: 
Afd.: •" 

Blllaae: Afge-daan: 

Namens Stichting Omroeporganisatie Groningen dien ik een nieuwe aanvraag in voor de periode 22 
juni 2014 tot juni 2019. 
Onze omroep wil graag weet in aanmerking komen om ook voor de komende periode van vijf jaar, 
weer als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publiek mediadiensten in de 
gemeente Groningen te kunnen fiinctioneren. 

Stichting Omroeporganisatie Groningen (OOG) verzorgt de informatievoorziening voor kijkers en 
luisteraars in Groningen sinds 28 jaar en we streven er naar om daar ook de komende jaren en 
eeuwen mee verder te gaan. 

Hoogachtend en met vriendelijke groet, 

Evert Janse 
directeur/bestuurder Stichting Omroeporganisatie Groningen (OOG) 

Bijiage 
*Aanwijzing aanwijzing lokale publieke media-instelling 
*Overzicht leden PBO 
*Uittreksel Handelsregister kamer van Koophandel 
•Statuten 
*Redactiestatuut. 
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A 
(bijiage A) 

A A N V R A A B A A N W I J Z I N G L O K A L E P U B L I E K E M E D I A -
I N S T E L L I N G 

Statutaire naam: 

Statlon-oalt: 

Con-esDondentleadres: 

Studloadres: 

Telefoonnummer: 

Faxnummer: 

E-mailadres: 

Internetadres: 

Contactpersoon: 

Telefoonnummer: 

Xh.skLur-:^...:..m.L.. 
.tVi. <^pmc\}^ 

}9tk^^!&^^......^c.. 
!^^:L:^.....\!^2.......(^^^d^ 

3̂$l̂ ,,T...t:$..L,:̂ .i,<s?.a.,.' 
nvx. 

...^.\^pOr\^.<;^...Q^y..-..^^^ 
.W,.îW..̂ ..a<?̂kw......-....\aL 

S,V.iE,T,..,,̂ ila.E..,,,6Afecb̂ ^ 
<^?,^.plS^0.I^.,V.^.2.0. (tijdens kantooruren) 

Voor de gemeente(n): 

Deze aanvraag gaat vergezeld van: 

^uittreksel Inschrijving bij de Kamer van Koophandel 

^samenstelling programmabeleldbepalend orgaan (bijiage B) 

^notarieel vastgestelde statuten 

• voorstel tot statutenwijziging K W 

^edactiestatuut 

, • huishoudeiijk reglement VWJ^ 

0 overeenkomst{en) V T 

DMurm \.^,..i3r..:3:9<!h\ h 

Handtekening voorzitter: J..,..,,.V.,>n..v6r t̂t;.„. 
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K i i i a g e h^ottbij 

Doc%, nr.: 

DIA-6 

(bijiage B) 
O V E R Z I C H T V A N D E L E D E N V A N H E T 
P R O G R A M M A B E L E I D B E P A L E N D O R G A A N ( P B O ) 

Voorzitter: 

Adres: 

Tel. nr. 

!S?=!̂ .k.,.!Sc«??r>,'OC>.ec, , 

.o.L-..l<>^..Qiq..'^:^. 
stroming Naam en adresgegevens Organisatie/lnstelling en 

adresgegevens 

Maatschappelijke zorg en 
welzijn 

Cultuur en kunst 

Kerkgenootschappen en ge
nootschappen op geestelijke 
grondslag 

flc^uvx. Us,^cuVt:^A 

Werknemers 

• { 

— ^ 

Werkgevers 

— -

Onderwijs en educatie 

Sport en recreatie 

Etnische en culturele 
minderheden 

< 
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Leden op persoonliike titel: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

i\:....)J.c^^.]al^.. 
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Afschrift Van de akte houdende • -

fusie tussen de stichtingen ' - -

Stichting Omroeporganisatie Groningen,-- ' ' 
Sticliting Oog-Radio en 

Stichting Oog Televisie Werk- en Leerproject, " ' 

c 
h®6rt bi 

DOG. nr.: 

Verleden voor 

mr. drs. F.A. Keuning 

notaris te Groningen 

op 31 detemberZOO? 

Paterswoldseweg 802 

9728 BM Groningen 

Telefoon +31 (0)50- 521 43 33 

Telefax +31 (0)50- 525 88 pO 

notarls8eri@Dla8bosslnad6.n1. 
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Fusie 

Heden, de een en dertigste december -—.-— -̂ : 
tweeduizend zeven, verscheen voor mij, mr. Meinette Petra Venema, kandidaat-notaris, 
waameemstervan nnr, drs. Fpkko Aleid Kfeuning, notaris te Groningen: —-----.- r-— 
de heer Jan Evert Janse, directeur, wdnende te 9724 EL Groningen, Kwinllaan 23, geboren te 
's-Gravenhage op zes en twlntig September negentienhonderd zes en vijftig. ongehuwd en niet 
als partner geregistreerd, houder van pasjjobrt hummer N33086072, ' - r - . — — 
ten deze handelende ter vertegenwoordiging van; ~™ — 
I. de stichting: Stichting Omroeporganisatie Groningen, statutair gevestigd in de gemeente 
Groningen, feitelijk gevestigd te 9717 KZ Groningen, Akkerstraat 95, ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 41010513, hferna te noemen: Omroeporganisatie Groningen; 
II. de stichting: Stichting Oog-Radio, sfatutairgevestigd te Groningen, feitelijk gevestigd te 9717 
KZ Groningen, Akkerstraat 95, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41013274, 
hierna te noemen:. Opg-Radio;— — — ^ — 
III. de stichting: Stichting Oog Televisie Werk- fen Leerproject, statutair gevestigd te Groningen. 
feitelijk gevestigd te 9717 KZ Groningen, Akkerstraat 95, Ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 41013273, hierna te noemen; Oog Televisie. ^ r-
De comparant verklaarde:-——^ ~~—^r-—r-^-^—^-
Omroeporganisatie Groningen, Oog-Radio en Oog Televisie zljn voornefnens een juridische 
fusie aan te gaan als bedoeld in artikel 2;308 en volgende van het Burgeriijk Wetboek, hiema 
aangeduid als: de fusie, —• ,,J^™L:_-.;_^L..^...—^— —. 
Zij hebben daartoe een fusievoorstel opgesteld, waarvan de inhoud luidt als volgt: 
"De ondergetekenden: r — --^—-—^— ^ 
1. Stichting Omroeporganisatie Groningen, statutair gevestigd In de gemeente Groningen, 
feitelijk gevestigd tk 9717 KZ Groningen, Akkerstraat 95, ingeschraven in het handelsregister 
ondernummer4l'010513;̂ -~—-~—i— -̂—~—— --̂  — 
2. Stichting Oog-Radio, slatutair gevestigd te Groningen, .-feitelijk gevestigd te 9717 KZ 
Groningen, Akkerstraat 95, Ingeschreven In het handelsregister ondet nummer 4103274;-—— 
3. Stichting Oog Televfsie Werk- en Leerproject, statutair gevestigd te Groningen, feitelijk 
gevestigd te 9717 KZ Groningen, Akkerstraat 95, Ingeschreven in het handelsregister onder 
numm.er41013273r'̂ ----̂ ~----r-.--̂ --~̂  —; r-~—•—r™--™ r •-—— 
geven te kennen: - - r — ^ ~—~ • • ^-

via^li^ 3a aooA j.wi2dVSBiwiAjoo 
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be ondergetekenden zljn vein oordeel dat het gewenst is tussen hen: een Juridische fusie tot 

stand te brengen als bedoeld in artikel 2:308 e.v. van het Burgeriijk Wetboek, in die zin datde 

ondergetekende sub 1 de verkriiaende stichting zal zijn en de ondergetekenden sub 2en 3de 

verdwilnende stichtingen. ^-^-^—r •—--—r^.—-—-— — ~ 

De sub 1 genoerhda stichting werd opgericht Op 23 december 1983. — 

De sub 2 genoemde stichting werd opgericht bp 7 juli 1995. -—• ^—~- ——— 

De sub 3 genoemde stichting werd opgericht op 7; juli 1995: — : 

Conform artikel 2:312 van het Burgeriijk Wetbbekwordt het volgende ter kennis gebracht:— 

De statuten van de yeridjgende stichting zullen ter gelegenheid van de fusie warden gewijzigd, 

Aan geen der leden van de besturen der ondergetekenden noch aan enig .ander persoon is 

terzake van de beoogde fusie enig rechl of enige. vergoeding toegekend. 

De samenstelling van het bestuur van de varkrijgende stichting ondergaat door de beoogde 

fusie geen wijzigingen. -•—^^-.^.--.---^^-ri.—,.-„._-„..;...^' w.^. ^-...^—~.„..: 

De fmanciele gegevens van de verdwljnende stichtingen zullen vanaf 1 Januari 2007 fotaan de 

fusiedatum worden yerantwoord in de Jaarrekening 2007 van de verkrijgende stichting. 

De werkzaamheden van de verdwijnende stichtingen zullen ongewijzigd en Integraal worden 

voortgezet door dev&rkrtjgende s t i ch t i ng .—?- r~ - . -~ -¥ - . - ^ - i , ^— --^ii.^-^^^ ^ 

Hef besluit tot fusie zal op het daartoe volgens de wet geschikte tijdstip worden genomen door 

de besturen der ondergetekendem-rr—^ ; •— 

De besluiten tot hef aangaan van de fusie behoeven niet te worden goedgekeurd door een 

orgaan van de ondergetekenden of door derden^ — > — — — ' —>— • • -

Toelichting: '—-̂  • • --rr—•. r—r—^—-r , 

Het komt de ondergetekenden gewenst voor tot 66n organisatie te komen, aangezien de 

activiteiten van de drie stichtingen hetzelfde wericgebied betreffen. -— 

De besturen van de ondergetekenden zljn van oordeel dat als gevolg van de beoogde fusie hun 

instellingen, gebundeld binnen 66n organisatie, de gekwalificeerde dienstvertening optimaal 

kunnen verzorgen, hetgeen naast de kwaliteit der dienstveriening eveneens zal leiden tot een 

ttieer doelrriatlge wijze vari werken.-— — • 

Voorts kan als gevolg van de fusie de financiele administratie wofden samengevoegd en op 

meer praktlsche wijze worden ingerlcht, hetgeen zal leiden totkostenbesparing. 

Gezien het vorenstaande zijn de ondergetekenden van oordeel dat er geen Juridische of 

economische bezwaren bestaan ,tegen de voorgenomen fusie, hetgeen eveneens geldt 

wanneer deze fusie wordt bekeken vanuit financieel oogpunt" • •. —-

Hetfusievoorstel werd op twee oktober tweeduizend zeven gedeponeerd bij het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen, alwaar de genoemde stichtingen 



zljn ingeschreven. Van de bedoelde deponering blijkt uit de aangehechte ontvangstbevestiging 
van de Kamer van Koophandel. — —̂ — 
De bedoelde deponering werd aangekondigd in NRC-Handelsblad van acht oktober 
tweeduizend zeven. Een exemplaar van de desbetreffende katern van de genoemde krant Is 

Geen der credlteuren van de genoemde stichtingen heeft, blijkens de aangehechte bevestiging 
van de Griffier van de Rechtbank te.Groningen gebruik gemaakt van het recht om in Verzet te 
komen tegen de aangekondigde fusie door binneh de wet gestelde termijn, een maand na de 
dag waarop de neder legging van het voorstel tot fusie werd aangekondigd, een daartoe 
strekkend verzoek in te dienen bij genoemde rechtbank.-— -~—^ ~-——~— 
De besturen van de genoemde stichtingen hebben besloten tot het aangaan van de fusie, en 
wel als VPlgt: ^ : r—-. rr r—r--— 

a. Omroeporgariisatie Groningen heeft op achttien decernber ̂ hveeduizend zeven besloten tot 
het aangaan van de fusie; —~- — —f~.—•— •— 
b. Oog-Radio heeft op achttien december tweeduizend zeven besloten tof het aangaan van de 

c. Oog Televisie heeft op achttien december tweeduizend zeven besloten tot het aangaan van 
de fusie. — - — T - ~ :—-—•--— r̂-̂ ,—•— — 
Van een en ander blijkt uit de aangehechte stukken. Uit gemelde stukken blijkt tevens dat hij, 
comparant, bevoegd is tot het doen verlijden van deze akte. —• —-——-— 
Conform bedoeld fusievoorstel zal de fusie op zodanige wijze geschieden dat Oog-Radio en 
bog Televisie ophouden te bestaan en dat Omroeporganisatie Groningen de verkrijgende 
stichting zal zijn, waarbij de statuten van laatstgenoemde zullen worden gewijzigd: 
De comparant veri<laarde ven/olgens ter effectuering van de hiervoor aangegeven 
beslultvormihg dat de statuten van de verkrijgende stichting na fusie lulden als volgt: 
'DEFINITIES. 
Artikel! —— 
In deze statuten wordt verstaan ondei:-
a. stichting: de hierna in artikiel 2 genoemde Stichting Omroeporganisatie Groningen;^—• 
b. directeur- hoofdredacteur; het bestuur der stichting; ——~ •.—. • 
c. raad van toezicht: de hierna In artikel 7 genoemde raad van toezicht; • • 
d. het PBO: het hierna In artikel 9 genoemde programmabeleldbepalend orgaan; 
e. statuten: de statuten der stichting; —; 

f. ondernemingsfaad, de ondememlngsraad van de stichtirtg, ingesteld {in te stellen) op grond 
van-de-wet -- '^^^—...y.^.: .-—-^.^.^ ^ — — , ^—^ 
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N A A M E N Z E T E L -

Artlkel2. — - > — - — 

De stichting draagt de naam: "Stichting Omroeporganisatie Groningen" en is gevestigd in de 

gemeente Groningen. ^—~™™ , 

Artikel 3.——— - ™ — ~ — . — w..™,™_.™. ^ . 

1. De stichting stelt zich uitsluitend, althans hoofdzakelijk ten doel, haar zendtijd in het geheel te 

gebruiken voor radio- en televisieprogramma's, die in het bijzonder betrekking hebben op de 

bevrediging van de in gemeente Groningen levende maatschappelijke, culturele, godsdienstige 

en geestelijke behoeften. zodat de instelling geacht kan worden van algemeen nut te zijn, -—~ 

De stichting stelt zich tevens tot doel middels scholing en begelelding en 

werkervaringsprojecten, Individuele personen op te leiden naar betaalde functies In de audio-

visuele branche. ^ — , — ^ ™ — — ; • „ . . . . — — . . - ^ — . 

De stichting Is niet gericht op het maken van winst, doch heeft mede ten doel de voor de 

verwezenlijklng van haar doelstelling vereiste middelen bijeen te brengen. — ~ 

2. De organen van de stichting beslissen met Inachtneming van de aan hen statutair 

toegekende bevoegdheden en het overigens in de statuten bepaalde oyer de gevallen Waarin 

en de wljze waarop beschikbare middelen voor de venwezenlljking van het doel zullen worden 

3. De stichting kan trachten natuuriijke rechtspersonen bereid te vinden, zich tot het geven van 

periodieke bijdragen te verbinden.---~T 

DIRECTIE. - ~ — • —^- . ^ - - ^ — . _ . „ ^ „ ™ - ^—. -, 

Artikel 4, r- — — i . - - - — - — ^ — ;—• — 

1. De stichting kent een eenhoofdige directie: de directeur-hoofdredacteur. — — 

2. De directeur-hoofdredacteur wordt benoemd door de raad van toezicht, voor een 

zittingsperiode die in het benoemlngsbesluit wordt vastgesteld, -

3, Het salaris en de overige; arbeidsvoonwaarden van de directeur-hoofdredacteur worden 

Vastgesteld doorde raad van toezicht. —• —^-^—••—" 

4, De raad van toezicht kan de directeur-hoofdredacteur ontslaan wegens venwaarlozlng van 

zljn taak of andere gewlchtige redenen; een beslult tot ontslag kan door de raad van toezicht 

sledhts worden genomen met twee derden van de stemmen die kunnen worden uitgebracht in 

een vergadering waarin alle leden aanwezig ztjn, — — — 

Indien niet zoveel leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig zijn, dat het In de 

vorjge zin bedoelde aantal stemmen kan worden uitgebracht, wordt een tweede vergadering 

gehouden binnen dertig dagen na de eerste vergadering; In deze tweede vergadering kan 



I: ongeacht het aantal aanwezlgen lot ontslag van een directeur-hoofdredacteur worden besloten, 

mits met tenminste twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen, - — ^ — — — — 

5. De directeur-hoofdredacteur defungeert voorts: — ™ ... — 

t ' a. door.bedanken; ' ^ ^—^— 

• b. doordat hlJ onder curatele wordt gesteld of over hem op grond van de wet een bewindvoerder 

wordt a'angesiteld; —. ^ • ; —^—• — 

: c, doordat hij In staat van faillissement wordt verklaard, surs6ance van betaling aanvraagt of 

/ doordat de Wet op de Schuldsanering op hem van toepasslng wordt; —• 

d. doordat hij overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:298 Burgeriijk Wetboek wordt ontslagen 

door de rechtbank,-—T—^—--—• ™—,—^ ••- ^ ^— 

De directeur-hoofdredacteur die door de rechtbank wordt ontslagen kan niet opnieuw tot 

. .: directeur-hoofdredacteur worden benoemd. — .-w.^-.. . 

6. Bij ontstentenls van de directeur-hoofdredacteur is de raad van toezicht verplicht zo spoedig 

: mogelijk in de vacature te voorzien, Voor de tijd dat geen directeur-hoofdredacteur in functie is 

wijst de raad van toezicht een persoon aan die de directletaken waarneemt ~ 

: BEVOEGDHEDEN DIRECTEUR-HOOFDREDACTEUR. — 

Artikel 5. ~^—^ — — — — ^ — —-•— 

1, De raad van toezicht stelt een reglement vast waarin de taken en bevoegdheden van de 

directeur-hoofdredacteur worden vastgesteld.- — '• 

2, De directeur-hoofdredacteur heeft, onverminderd zijn opdrachten bevoegdheden als statutair 

bestuur der stichting, ondermeer tot taak: —-

a, het vaststellen casu quo wijzigen van een meerjarig beleidsplan, voorzien van een opzet ten 

I behoeve van de voor de realisering van het plan benodigde financierihg en pereonete 

b, het tijdig, zo mogelijk v66r oktober, opstellen van een begroting voor het eerstvolgende 

c, het op basis van de beleidsplannen tot stand brengen van de activiteiten van de stichting 

alsmede hel oritwikkeleri, vaststellen en uitvoeren van een yerantwoord sociaal beleid. 

3, De directeur-hoofdredacteur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten als bedoeld in 

f artikel 2:291 lid 2 van het Burgeriijk Wetboek, ——r~ •• •— 

I 4. Oe directeur-hoofdredacteur heeft de voorafgaande toestemming van de raad van toezicht 

nodig yoor besluiten strekkende tot: ^ — — — — — • — • — — — • — - — 

a. het verkrijgen, ven/reemden, bezwaren, Ixsuwen en verbouwen, huren en verhuren van 

|, teglstfrgoederen; —• ~ — ' — - — 

h b. hel voeren en het beSindigen van rechlsgedingen, met uitzondering van het in rechte • 
viasiAjSaa W O O A X W I M V S S I W W O O 
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incasseren van vorderingen, het nemen van conservatoire maatregelen en het optreden in korte 

gedingen en In belastinggeschlllen; ——— 

c, het opdragen van het beslechten van geschillen aart scheidslieden en het aangaan van 

dadlngen en compromlssen; ———• —~— 

d. het aangaan van kredletovereenkomsten met bankinslellingen; —— — 

e. het aangaan van geldleWrigen, daarin niet begrepen hel opnemen van gelden bij de bankrer 

van de stichting binnen de grenzen van het overeengekomen krediet; - — —̂ 

f. het vestlgen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende zaken; — 

g. het verienen van procuratie; — — —'-~ 

h. het verblnden van de stichting als borg of op andere wijze voor de verplichtingen van derden; 

L het aangaan van overeenkomsten betreffende de sarhenwertdng met of het deelnemen in 

andere rebhtspersonen, alsmede het aanbrengen van wijzigingen In en/of het beSlndigen Van 

zodanige overeenkomsten; „ * — - — 

J, in het algemeen alle handelingen waarvan het onderwerp de som of de waarde van het door 

de (Bad van toezicht vastte stellen bedrag te boven gaat,-— ~— 

4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid. kan de raad van toezicht besluiten dat bepaalde 

andere^ nauwkeurig omschreven. bestuursbesluiten eveneens de voorafgaande goedkeuring 

van de raad van toezicht behoeven. ™ . ^ . _ , « - . — — _ 

Tevens kan de raad ,van toezicht bepaalde categoriegn van bestuursbesluiten waarvoor 

krachtens lid 3 goedkeuring vereist is, voor bepaalde of onbepaalde lljd van het desbetreffende 

goedkeuringsvereiste uitzonderen, -f—'-̂  ' — — " — '— 

5. Ieder beslult tot uitbreiding of beperking Van de goedkeuringsvereisten uit hoofde van het 

vorige ltd zal onverwijid aan de directeur-hoofdredacteur worden meegedeeld,—^ — 

6. De directeur-hoofdredacteur is gehouden tijdig alle Inlichtingen en gegevens te verschaffen 

aande raad van toezicht, opdat deze zljn taak behooriljk kan vervullen. 

VERTEGENWOORDIGING. — .-^ —>-—— •• 

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door de directeur-hoofdredacteur. ̂  

2. De directeur-hoofdredacteur kan aan personen In dienst van de stichting volledige of 

beperkte pnjcuratie verienen.-— 

3. Ingeval van een tegenstrijdig belang tussen de directeur-hoofdredacteur en de stichting, wijst 

de raad van toezicht een persoon aan die de stichting vertegenwoordigt. 

RAAD VAN TOEZICHT. —— ~ 

Artikel ?. — •- . ™ _™ 

l,f De sttc*iting kent een raad van toezicht, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste zeven 
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leden. De raad van toezicht bepaalt het aantal leden.--^ 

2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezfcht zelve; — 

a. 66n lid wordt benoemd op voordracht van de ondememlngsraad;—^ -— 

b. de overige leden worden benoemd door de raad van toezicht zelve. • 

3, Bij de samenstelling van de raad van toezicht dient er naar te worden gestreefd ze bestaat uit 

personen die op grond van persoonlijke bekwaamheld en maatschappelijke en^artng geacht 

kunnen worden de hierna in lid 7 bedoelde taken van de raad te kunnen uitvoeren; voorts dient 

In de raad diverslteit van deskundigheid aanwezig te zljn, met name op financieel-economisch, 

organisatorisch en arbeidsrechtelljk gebied. —~ 

4, Uitgesloten van het lidmaatschap van de raad van toezicht zljn:—- ~ — 

a. zij die zelf of wier echtgenoot of een levenspartner in dienst zijn van de stichting, met haar 

een zakelijke relatie onderhouden;—— .-—^ -r-—— — 

b. leden van het PBO. r——-— —— 

Indien 66n van de situaties zich gaat voordoen met betrekking tot een zittend lid Van de raad 

van toezicht, defungeert hij In de eerstvolgende vergadering.— --^ • 

5, De zittingsperiode van de leden Van ds raad van toezicht bedraagt vijf jaren. Aftreden vindl 

plaats overeenkomstig een door de raad van toezicht op te stellen rooster, Aftredehden zijn 

terstond herbenoembaar, Een lid van de raad van toezicht kan niet voor meer dan twee 

aan^engesloten zittingsperioden deel uitmaken van de raad van toezicht. ^ 

6, Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt in de situaties omschreven In artikel 4 lid 

Voorts kan een lid van de raad van toezicht in het belang van de stichting door de raad van 

toezicht worden ontslagen. Een besluit tot ontslag dient te worden genomen met algemene 

stemmen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig zijn, met dien 

verstande dat de aanwezigheid van het betrokken lid nlel is Vereist en dat zljn stem niet wordt 

meegerekend. Het betrokken Hd wordt in de gelegenheid gesteld zich In de raad van toezicht te 

verdedigen en zich desgewenst door een raadsman te doen bljstaan. — ••— 

Een lid van de read van toezicht kan in het belang van de stichting door de raad worden 

geschorst. met dien verstande dat Indien een beslult tot schorslng niet binnen twee maanden 

wordt gevolgd door een beslult tot ontslag, de schorslng van rechtswege is opgeheven, Voor 

een beslult tot schorsing gelden dezelfde eisen als voor een besluit tot on ts lag . -———-—-

7, De /aad van toezicht heeft tot taak de uitoefening van de hem in de statuten toegekende 

bevoegdheden; hij adviseert en stimuleert yoorfs de directeur-hoofdredacteur, desgevraagd of 

uit eigSn beweging, en houdt toezicht op het beleid en het functioneren van de directeur-

hoofdredacteur. r— - ~ -r- r-̂ . i™..,-™—..--,. . _ 
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VERGADERINGEN. — 

Artikel 8 . - — — — - r -

1. De raad van toezicht vergadert zo dikwiJIs de voorzitter of twee leden of de directeur-
hoofdredacteur dit wenselijk acht(en), doch tenminste. twee maal per Jaar, met dien verstande 
dat telkenjare voor 66n april de Jaarvergadering moet worden gehouden waarin de Jaarrekening 
betreffende het verstreken boekjaar v/ordt behandeld, ™ — 
2. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk, De termijn van oproeplng bedraagt 
tenminste zeven dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet 
meegerekend, -— • T— • 
BIj de oproeping worden de te behandelen onden/verpen venneld, -—̂— • — 
3. De vergaderingen worden gepresldeerd door de voorzitter of bij diens ontstentenls of 
afweZigheid door zijn plaatsvervanger, met dien verstande dat Ingeval van ook diens 
ontstentenls of afwezigheid de vergadering zelf in haar leiding voorziet,' — • 
4. Elk lid van de raad van toezicht heeft 66n stem. • ———~— 
5. A|ie besluiten worden, voorzover in de statuten niet anders Is bepaald, genomen met gewone 
meerderheid der uitgebrachte stemmen. ——••—-~ — —~-— 
6. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk,— * 
Of .eeh -stemming personen of zaken betreft wordt ultgemaakt door de voorzitter der 
vergadering.-̂ -̂ — -——-—-—-r—r —•—••——~—. —r— 
7. ̂BiJ staking van stemmen over zaken Is het voorstel verworpen,*-— -~ 
8. Bij staking van stemmen over personen beslist hel lot, ---^ 

9, Blanco stemmen en ongeldige' stemmen, ter beoor<ieiing van de voorzitter der 
desbetreffende vergadering, worden geacht niet te zljn uitgebracht. —— 
10, Besluitvonning doorde raad van toezicht kan ook op andere wijze geschieden dan door het 
houden van een vergadering, met dien verstande dat geen besluit zal worden geacht te zljn 
genomen . indien niet alle leden van .de raad van toezicht zich schriftelijk voor hel voorstel 
hebben uitgesproken. . •• 

Zodanigebeslullen Worden aan de notulen toegevoegd.---—•'^-'f—-— •-'^ 
11. De directeur-hoofdr(3dacieur vVoont de vergaderingen van de raad van toezicht bij en heeft 
daarin een adviserende stem. De raad van toezicht kan met betrekking tot eeh Vergadering 
besluiten dat de directeur-hoofdredacteur die vergadering niet zal bljwonen. ———;—--^ 

Artikel 9. • ^— —~r-^- -^-—-——^— — 

1; Het PBO tell tenminste zeven en maximaal vijftfen leden. De leden van het PBO dienen 
woonachtig te zijn in de gemeente Groningen en/of wertaaam te zijn In de gemeente 
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Groningen. De samenstelling van het PBO dient zodanig te zijn, dat het representatief is voor 

de belangrijkste In het verzorglngsgebied voorkomende maatschappelijke, culturele, 

godsdienstige en geestelijke stromingen, zOdat een programma kan worden verzorgd wat 

voorziet in de bevrediging van de behoeften van deze stromingen. De directeur-hoofdredacteur 

streeft er naar dat maatschappelijke zorg en welzijn, kunst en cultuur, keri<genootschappen en 

genootschappen op geestelijke grondslag, ondenA/ijs en educatie, werkgevers en werknemers, 

landbouw, etnische en culturele minderheden en sport en recreatie In het PBO zljn 

vertegenwoordigd,—^—•. — ••——r—— •. --^ . 

2, De ledeh van hel PBO worden op bindende voordracht van de directeur-hoofdredacteur 

benoemd door het College van Burgemeesteren Wethouders van de gemeente Groningen. De 

directeur-hoofdredacleur stelt de raad van toezicht In kennis van de door hem gedane 

voordracht(en). De directeur-hoofdredacteur draagt bij het doen van voordrachten zorg voor 

voldoende .representativiteit als bedoeld in het voorgaande lid. Gestreefd wordt naar een 

eyehwichtlge samenstelling van het PBO. —• —^ r-

3i Vacatures in hel PBO dienen binnen zes maanden na ontstaan te worden ven/uld. 

4.; De voorzitter en de secretaris worden op bindende voordracht van de directeur-

hoofdredacteur in functie benoemd door het College Burgemeester en Wethouders van de 

:gemeehte:Groningen.~^-"r—--— -r— -•^•^— ^ , 

5, De samenstelling van het PBO wordt nader geregeld In een reglement, vast te stellen door de 

directeur-tioofdredacteur, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toeZtcht.—-——r-.—-

6, Uitgesloten Van het lidmaatschap van het PBO zijn: ^— — 

a. de leden van het college van Burgemeester en Wethouders en de raad van de gemeente 

; b. medewerk(st)ers van de stichting; .—_. . . „ .__— 

c. leden van de raad van toezicht van de stichting. — ---̂  — 

Indien 6en van de situaties zich gaat vbordoen met betrekking tot een zittend lid van het PBO, 

gefungeerd hij in de eerst volgende vergadering. T - — « — - — 

7. Leden van het PBO hebbert zitting voor eeh perlode van ten hoogste vier Jaar, Zij .treden af 

volgens een daartoe door het PBO opgemaakt rooster van aftreden. Aftredehde leden van het 

PBO zijn ten hoogste i§§n maal herkiesbaar voor een tweede periode.— 

TAAK PBO. - r - r - - ^ ^_ ^ . 

Het PBO heeft tot taak: — - — - — - r - — ^ , 

1. het programmabeleid te bepalen; — ™ 

2. het toetsen =van de programma's van OOG aan het door het PBO vastgestelde 

Via3i^t 3a y o o A x v v m v s s i w w o o 
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3. het doen van voorstellen aan de directeur-hoofdredacteur terzake van de programmering; 

4. het aanbieden van een Jaarverslag aan het bestuur. Goedkeuring van het jaarverslag door 

hel bestuur geldt als d^charge van het door de raad gevoerde beleid. 

WERKWIJZE PBO. — ~ . ^ — 

ArtikeMl: . — — . 

1. Het PBO stelt een reglement op, welke wordt goedgekeurd door de raad van toezicht, -——-

2, De voorzitter van de raad van toezicht kan de vergaderingen van het PBO als waarnemer 

3. Hel PBO vergadert zo dikvwjis de voorzitter van het PBO of drie andere leden dit nodig 

achter), met een minimurh van vier keer per jaar. —r—•.— • 

4, De vergaderingen van het PBO worden bijgewoond door de hoofdredacteur, die In deze 

vergaderingen een adviserende stem heeft eh zich kan laten bljstaan casu quo vervangen door 

een terzake deskundige. ̂  •- — ^ 

MIDDELEN. . . •. ^— 

De friiddelen der stichting bestaan uit:- — ~ - — : •̂ "̂  —-r—— 

a, vergoedlngen voor bewezen diensten en verrichte weri<zaamheden>- --

b, 'subsidies;- ~ 

c, schenkingen; — 

d, erfstelllngen en legaten; - — - — — ^ ™ „ . ™ . . . : _ . . ^ — : — ; 

e, overige middeie^^— 

BOEKJAAR E N BEHEER PER MIDDELEN. • 

1, De directeur-hoofdredacteur is verplicht van de vermogenstoestand der stichting en van alles 

betreffende haar werkzaamheden, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op 

zodarilge ;wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en 

andere. gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te alien tijde de rechten en 

verpllchtingeri van de stichting kunnen worden gekend. — — ~ 

2, Het boekjaar der stichting loopt van 66n januari tot en met 66n en dertig december. — 

3, De directeur-hoofdredacteur stelt telkenjare voor 66n april de jaarrekening, met toelichting, 

betreffende het verstreken boekjaar op, alsmede hel Jaarverslag. -

4, De raad van toezicht benoemt Jaariljks een (register-)accouritant die de jaarrekening 

controleert en van zljn bevindingen verslag uitbrengt 

5, In .de.jaariijks voor 66n april te houden vergadering van d6 raad van toezicht wordt de door 
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de directeur-hoofdredacteur ppgemaakte en ondertekende jaarrekerilng ter goedkeuring 

voorgelegd.^—^- r—-.- — - ~ — . - — r - —: r-r-

6. Goedkeuring zonder voorbehoud der jaarrekening door de raad van toezicht betekent dat de 

jaarrekening is vastgesteld. -r 

Goedkeuring van de Jaarrekening strekt aan de directeurrhoofdredacteur tot d^charge voor het 

behooriljk nakomen van de verplichtingen tegenover de stichting over het verstreken tjoekjaar, 

voorzover van een en ander uit de Jaarrekening blijkt, • .-.—-— : — 

De jaarrekening wordt ten bewijze van haar vaststelling en goedkeuring getekend door de 

directeur-hoofdredacteur en door de voorzitter van de raad van toezicht. 

7. De directeur-hoofdredacleur stelt vopr 66n oktober de begroting voor het volgende Jaar op.— 

De opgeslelde begroting wordt ter goedkeuring aan de raad van toezicht voorgelegd. — 

8. Indien door tussentijds gewijzigde omstandigheden de directeur-hoofdredacteur het 

noodzakelijk oordeelt de begroting aan te vulien of te wijzigen, behoeft deze aanvulling of 

wijziging eveneens de goedkeuring van de raad van toezicht ~ 

REGLEMENTfEN^. — 

Artikel 14. — 

1, De directeur-hoofdredacteur stelt ter nadere uitwerking van de statuten de daarin 

voorgeschreven reglementen vast en kan ook verder in een huishoudeiijk reglement regels 

stellen die naar haar oordeel van betekenis zijn voor het functioneren van de stichting en haar 

organert.— r ^—^ ^ ^-

2. Elk reglement behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.-—-—• 

STATUTENWIJZIGING. — — , 

Artikel 15. : :—-. 

In de statuten kan slechts wijzigirig worden aangebracht krachtens een daartoe strekkend 

besluit van de raad van toezicht; artikel 4 lid 4 van de statuten is op de desbetreffende 

besluitvorming van overeenkomstige toepasslng. —--— • 

1. Voor een besluit tot ontbinding geldt al hetgeen In artikel 15 is bepaald voor een besluit lot 

statutenwijziging. ™ ~ ^— ^ — 

2. De liquidatle geschiedt door de daartoe door de raad van toezicht aangewezene{n). — ~ - — 

3. Een .eventueel batig saldo, resterende na liquidatle, zal na toestemming van de provinciate 

bVerheid, worden bestemd Voor Omroepdoeleinden Welke dienslig zljn aan de gemeente 

Groningen en die zO nauw mogelijk aansjuiten bij de doelstelling van de stichting.---

Artikel 17. ^ •—• ^ r— 

^ a fctoDA xvvmvssi iNiAioa 
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In gevallen waarin de statuten of het (de) reglement(en) nfet voorzien, beslist de raad van 

toezicht, gehoord de directeur-hoofdredacteur," ~ 

Ven/olgens verklaarde de comparant hierbij de fusie tot stand te brengen, op grond waarvan, te 

rekenen met ingang van de dag na heden, de fusie van kracht wordt en Oog-Radio en Oog 

Televisie niet ingang van de dag na heden, ophouden te bestaan. ^—" — — 

Op grond van het totstandkomen van de fusie wordt het vermogen van Oog-Radio en Oog 

Televisie conform artikel 2:309 van het Burgeriijk Wetboek onder algemene titel verkregen door 

Omroeporganisatie Groningen, waarvoor de comparant verklaarde, voor zover dit rechlens 

noodzakelijk mocht zijn, dit vermogen te aanvaarden, — — 

Voorts verklaarde de comparant: ^ ~ - '—r—--^-.— 

1. De verkrijgende stichting ts volledig bekend met de omVang, samenstelling en waarde van 

het op grond van Je fusie door haar verkregen vermogen, Een nadere omschrijving wordt niet 

verlangd; dit geldt uiteraard ook voor de lopende cont(r)acten. ~- — r - — T — 

2. Conform hef-fusievoorstel zullen de financiele gegevens van de verdwijnende stichtingen 

vanaf 6§n januari tweeduizend zeven worden veranlwoord In de Jaairekening van de 

3. De huidige leden van het bestuur zullen na de fusie fungeren als leden van de raad van 

toezicht. De comparant, fungeert na de fusie als directeur-hoofdredacteur.— -..™™ 

4. De kosten van de fusie zijn voor rekening van de verkrijgende stichting. ——^ -~ 

5. Partijen doen afstand van het recht tot het vorderen van ontbinding of vernieliging van de 

overeenkomst tot fusie en de fusiehandellng zelve, uit welken hoofde ook. — 

Tenslotte verklaarde de comparant: — —'— 

a. Een afschrift van de onderhavige akte zal worden gepubllceerd en Ingeschreven daar waar 

de wet dit.eist. — .— • — "—•— 

b. Het adres van de verkrijgende stichting is: 9717 KZ Groningen, Akkerstraat 95, 

c. Ter uitvoering dezer wordt woonplaats gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van 

De comparant Is aan mij, notaris, bekend. — 

Waarvan akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. 

Na zakelijke opgave van de Inhoud van de akte aan de comparant en een toelichting daarop 

heeft deze vef-klaard tijdig voor het vertijden van de inhoud van de akte te hebben kennis 

genomen en op volledige vooriezing van de akte geen prlJs te stellen, — 

Vervolgens is deze akte, na beperkte vooriezing, door de comparant en mij, notaris, 

ondertekend, —— —™~-

- Volgt ondertekening. — — 
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De ondergetekende, mr. Meinette Petra Venema, kandidaat-notaris, waarneemster van mr, drs. 

Fokko Aleid Keuning, notaris te Groningen, ten overstaan van wie de vorenstaande akte werd 

verieden, verklaart. dat haar is gebleken dat terzake van de in de vorenstaande akte vervatte fusie 

de vormvoorschriften in acht zijn genomen voor alle besluiten die de wet en de statuten voor het 

tot stand komen van de ftjsie vereisen en dat voor het overige de daarvoor in de wet en in de 

slatuten gegeven voorschriften zijn nageleefd. — —— 

Volgt ondertekening. -• 
VOOR AFSCHRIFT: 

0KJI. t/V\'-
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Plas & Bossinade Avocaten en Notarissen 
T.a.v. Eveline Pfeiffer 
Postbus 1389 
9701 BJ GRONINGEN 

»• KANTOOR iSRONlNQEN 
. LeoNAtiDSPniNekftLAAN IS 

TOSTBUS 134,. 9700 AC QflOmuasN 

T (OSO) 520 68 88 K(050) 526 48 52 

>• KANjOOft VEBNDAM 
pmrefi SNeeuwpLem iZ 
POSTBUS S, 9640 AA ifSENOAM 
T (OB0) 820 sa 88 F.(0598) 616 325 

OATVU 

2 oktober 2007 
oossieRtwuuen jeieFOON'iuuuEH 

41013274/41010513/4101327 050-5205888 

Geachte mewouw Pfeiffer, 

Op 2 oktober 2007 is ten kantore van het Handelsregister te Groningen gedeponeerd: 

een voorstel tot fiisie en de overige stukken als bedoeld in artikel 314, lid 1 boek 2, 
Burgeriijk Wetboek met betrekldng hebbende op: 
Stichting Omroeporganisatie Groningen als verkrijgende rechtspersoon en Stichting Oog-Radio 
en Stichting Oog Televisie Weik- en Leerproject als verdwijnende rephtspereonen. 

Boverigenoenide stukken liggen vanaf 2 oktober 2007 voor een ieder ter inzage bij het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen te GroningeQ. 

M e t ' ^ l l ^ j k e groet, 
KamfaivapiKbdl̂ ^^ Qrbningi en 

MevroiIw\i,.JJM[. Kroon 
Registratie; & Voorlichting 

BitaasiAnts 
posmiftmeao 
AailAim>S7M47.i29 
eiae7.ft63.9S8 

6ao6-ii3*ss73(to.7opmmiim) 

viq^jAj 3 a 2d OOA xwmvsBiiAji/<ra'J!f°"^^^^"~'"*''«^ 
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Uittreksel uit de notulen van'le vergadering van het bestuur van de Stichting Omroeporganisatie 
gehouden aldaar op 18 december 2007 

De voorzitter stelt aan de orde de fusie tussen de Stichting Omroep Organisatie Groningen, gevestigd 
in de gemeente Groningen, de Stichting OOG-Radio, gevestigd te Groningen en Stichting OOG 
Televisie Werk- en Leerproject, gevestigd te Groningen. 
Het fusievoorstel is gedeponeerd overeenkomstig de wet; van de zijde van de credlteuren werd geen 
bezwaar ingediend, hetgeen werd bevestigd door de griffie van de rechtbank. 
Vervolgens wordt met algemene stemmen formeel besloten tot het realiseren van de bedoelde fiisie en 
wordt aan de heer Jan Evert Janse, wonende te 9724 EL Groningen, Kwintlaan 23, geboren te's-
Gravenhage op zes en twintig September negentienhonderd zes eii vijftig, de bevoegdheid verieend ter 
uitvoering van gemeld besluit de fusieakte te tekenen en terzake als voormeld die relevante 
handelingen te verrichten. 

naam 

voor afschrift 

naam: 

naam: naam: 

naam; 

* • • / " ,t naam :..M..T!.Htitlt. 
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akte non-verzet 
RECHTBANK GRONINGEN 

Sector Civielrecht 

Nummer: 07 / 89 . w " 

De griffier van de rechtbank te Groningen; 

Gezien het schrijvrai met bijlagen van mr. F.A. Keuning, notaris te Groningen, ontvangen ter 
griffie op 9 november 2007: 

O V E R W E E G T : 

1. De rechtspersonen: 

Stichting Omroeporganisatie Groningen, gevestigd te 9717 KZ Gioningea, 
Akkerstraat 95, 
en 
Stichting Oog-Radio, gevestigd te 9717 KZ Groningen, Akkerstraat 95, 
en . 
Stichting Oog Televisie Werk-en Leerproject, gevestigd te 9717 KZ Groningen, 
Akkerstraat 95, 
hebben een voorstel gedaan tot een fusie; 

2. Voormeld voorstel tot fusie is iiedergelegd ten kantore van het Handelsregister bij 
de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de provincie Groningen fe Groniiigen, 
dd. 2 oktober 2007; 

3. Van die nederlegging is aankondiging gedaan in het dagblad NRG Handelsblad van 
8 oktober 2007; 

4. Tot een maand na de dag waarop de fusereUde rechfsp^onen de nederlegguig van het 
voorstel tot fusie hebben aangekondigd, kan iedere schuldeiser door een verzoekschrift 
bij de rechtbank, tegen het voorstel tot fiisie in verzet komen inet vermelding van de 
waarborg die woidt verlangd. 

V E R K L A A R T : 

dat binnen de daartoe gestelde wettelijke tetmijn geen verzoekschrift is binnengekomen zoals 
hierbovea onder 4. omschreven. 

^ningen, 9 november 2007 
iffier, 

I ffj-%St|£\^ I Vfior kopie confofm 
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de Volkskrant 
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NRC Handelsblad 

l l 1 1 & 1 1 
Trouw 

a Postbus 1518,1000 BM Amsterdam 
#1.10201665 8 6 86 fax [0201 564 33 46 
"M E-mail: 1in3minl@pcmuitgevers.nl 
JL : 

•PRACTITIONER 
SystemischWerk. 
b'bonersdiezich 
ilenoppersoonlij<e 

-j^.teamontwlkkelingof 
'Smap. Locatie Leiden. 

Peidingen071-S234 
r.ptatafoundallonnl 

Onuilgepakle vertiuisdozen? 
Get Organized Training® 
Telefoon (030) 688 10 61 
www.getorgahized.n! 

Meleenl-in-SMINIbereiktude 
lezersvandeVolksk{aht,NRO 
HandelsWad enTrouw, 

"iHPRIJSdoorhoge 
r#«s!T,k.gevr.gouden. 
i;Ja Kruperranden e. a 

j-S#wzilV,munten; 
i'^SiilverenBoud als-
S«sntenverzamelingen 
"• "TsGarderen 

j1955IWNVMH. 

Bentuabonnee? 
Plaats dan een advertentie 

met 50% korting*. 
Interesse? 

Gel snel 020 665 8686. 
'nIet-zakelijKe advert««rcl9rs 

'.soneel 

WenimWUSTEB 
(iaren70) 
TgN, Aanmelden 
kan via 
rtotelfilms,nl 

Wiltuadverterenlnde1-ln-3 
MINI?Beldan020-66S8686 
envraagdlrecldefolderaan 
metdeterieverienalle 
advertentiemogelijkheden. 

topers {20-40 uur) 
'fy^efonlsche acqulsitle, 

'sverdiensten. 
k:02068450S0. 

Wsueenbewiisnummervan 
uwl -In-aMINlwIitontvangen 
rnaaktuditdanKenbaai'bljde 
o^avevanuwadvertenOe. 

eURAQAO Radiodiagnostlsche 
aborahten + ICU /CCD verpl. 

teinsl Wil bieden de fnogeliJkheW orti zowet voor een 
p voor een langere tijd naar Curacao te komen, 

nu en voer op een sollteftaaegesprek, 
lijk 18 oktober je soHicitaliebrief en C.V, naar 
isWInIek.com en voer op 11 of 19 of 22 oktc*er een 
jesprdd Meer InformaUe over hel ziekenhuis is te 

1^ www,taamsklln(ek,corn. tel.; 0059 99 7365466, 

titinlactadveftenties 

Hallo Femke. 33 jaar. Leuke 
reactie opmijn adv. d.d. 15-9. 
HelaaszonderadresofteL.nr. 
WiliiJmlieVenbellen?T^. 
08-12889190. 

Onroerend Goed 

Voormallgbankgetwuwinde 
bQllensIreek.Zeergeschlkt 
voofLUXEkantodrofwinkel, 
Tel,0252-212595/210967, 

Willuadverterenindel in-a 
t.1INI?Beldan020-6558686 
envraagdirectdeloldetaan 
met de tarieven en all e 
advertentiemogelijkheden. 

Alsueenbewilsnummervan 
uw 1 -in-3 MINlwilt ontvangen 
maaktuditdankenbaarbijde 
opgavevanuwadvertentle. 

Vakantie 

Eiiropa , 

;De navotgonde sttehlingen: 
: i , stichting Omroeporgani
satie Groningen, gevestigd le 
i9717 KZ Groningen, Akker
straat 95, ingeschreven In het 
^handelsregister onder nummer 
141010513; 
'2. Stichting Oog-Fladio, 
-gevestigd te 9717 KZ Gronin
gen, Al<kerstfaat 95, inge
schreven in bei handels
register onder nummer 
:41013274; 
[3. Stichting Oog Televisie 
Werk- en Leerproject. geves 
itigd te 9717 KZ Groningen, 
•Akkerstraat 95, ingeschreven 
In het handeisreglster onder 
nummer 41013273; 
zijn voomemens een lusie aan 
te gaan cf, art, 2:309 e v, BW, 
Ten kantore van voornoemde 
sHchllngen en ten kantore van 
het handelsregister bij de 
Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Groningen, zijn 
neergelegd het voorstel tot 
[fusie met de overde door de 
"wet voorgeschreven stukken. 

Chaleautehuurvoor vrienden, 
familieofzakeliik.Prachtige 
omg.voorweeKendsofweken. 
www.chateaudembiy.coffl 

f"WWW.QiTES,NL"" 
Vakantiehulzenvoorlevensge-
nielerslAuthentiekehuizen 
doorheelFrankrijk. 

Solmar Tours 
Herfstvak, Hotel Esplai*"hp. 10 dg 12/10 slechts € 149,- htl 
Volga'"hp lOOm v/h strand, 10 dg 12-19/10 € 218,- en ons 
po(Hilalrehtl,Papl*"vplnMaIgrai. 12-19/10 € 181,-en kind t/m 
10 jr gratis bij 2 voiw, Prachtige excursiereis, Benidorm-Costa 
Del Spl, 17 dgn € 529,- en nog meer mogellikheden aan 
excurslereizen, stedentrips en dagtoohten, Mieuwragierig? 
Vraag gratis de wnterfolder aan. Bel 0495-588740, 
www,so!mar,nl toeslag Royal Class € 25,- of First Class € 55,-
adni,kst € 5,- Ook eigen auto. Lid SGR 

Solmar Tours 
Excurslereizen: 10 dgn 
Wenen-Budapest-Praag v.a, 
€ 422,- 5 dgn prachtige Praag 
€ 179,- romantisch Weiien 
€ 229,- brulsend Parijs € 169,-
historfsch Berlijn € 179,-
Kerstshoppen: London 
€ 32,50, Parijs € 25,- Dus-
seldorf € 12,50 en Bmsset 
€ 10,- Verschillende opstap-
plts mog, ,Bel 0495-588740 ol 
vww,sblmar,nl l id SGR 

llnSMINimeerbereik 

Spec 
«akai 

insplrerendweekendPOWER-
VROUWENIei.0345-523486 
vww.thematravei.eu 

Spaans in Spanje 8i Ifallaans In 
Itaiife & Frans in Frankrijk leren 
www.tricoIore.ni 070-3836666 

Vakantie 

Nederland 
Biedtztehaanfhuisoppasser 
melhondJe,week43.gehee) 
Nederiand. UitsLreferenlies 
Tel.070-3184892. 

Aisueeiibewiisnummervan 
uw1-In-SMINlvwItonNanaen 
maalautftdankenbasirbljde 
opgavevan uwadvertentie. 

Centr.geL.ideaidv.kinderen 
www,t>oerderijspanjer,nl 
tel,nr.0562-448g05. 

KUNSTTIENDAAQSE Bergen 
19-28<*t,Kijkvoorleuke 
hu!zenopwww,aanzee,com 

Moco Nederland B.V. 
iniiqukiatie. 

Bovengenoemde rechtsper
soon Is ontoonden door de 
algemene ve^adering van 
aandeelhouders gehouden op 
24 September 2007 per 8 
oftfober 2007. De rekening en 
verantwoording en het plan 
van verdeling liggen ter inzage 
voor eenieder tot 1 december 
2007 ten kantore Van het 
Handelsregister van de Kamer 
van koophandei en Fabrieken 
te Den Haag en ten l<antore 
van de rechtspersoon, Laan 
van Vredenoord 43 te Rijswijk. 
De vereffenaar F,J, Heijman. 
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Ons adres Openlngstliden: _ , 
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ISZSaAftmaaf 9.30-17.3buuf, " 
Tet P?^ 5112760 OoAft; 9,30-21.00 uur 
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Rechtspersoon 
RSIN 
Rechtsvorm 
Statutaire naairt 
Statutaire zetel 
Bezoekadres 
Postadres 
Telefootinummer 
Faxnumnner 
Internetadres 
E-mailadres 
Datum akte van oprichting 
Datum akte laatste statutenwi|ziglng 
Datum laatste statutenwi|ziging 
Activiteiten 

Bestuurder 
Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Datum in functie 
Titel 
Bevoegdheid 

Commlssarlssen 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Datum in functie 
Titel 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Datum in functie 
Titel 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Datum In functie 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 

Deze Insclirijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Noord-Nederland 

007239968 
Stichting 
Stichting Omroeporganisatie Groningen 
Gemeente Groningen 
Akkerstraat 95, 9717KZ Groningen 
Postbus 1316.9701BH Groningen 
0505717100 
0505716644 
www.oogtv.nl 
info@oogtv,nl 
23-12-1983 
31-12-2007 
01-01-2008 
SBI-code: 6010 - Radio-omroepen 
Omroeporganlsaties 

Janse, Jan Evert 
26-09-1956, 's-Gravenhage 
01-01-2008 
Directeur-hoofdredacteur 
Alleen/zelfstandig bevoegd 

Koops, Klaas Harm 
10-03-1950, Amsterdam 
01-09-2008 
Voorzitter van de Raad van Toezicht 

Helfrlch, Thijs 
09-02-1960, JVleppel 
OMO-2008 
Lid van de Raad van Toezicht 

Heres, Ruurd Harm 
29-07-1946, Ubach over Worms 
01-10-2010 (datum registratie: 16-12-2013) 

van der Wel] - Drent, Johanna IViartine 
16-06-1969, Assen 

•Waarmerk 
KvK.' 

Dit uittreksel Is gev«armerkt met een digitate handtekening en ts een officieel bewijs van inschrilvlng In i 
het Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie i 
hierover vindt u op ww.kvk.nl/egd. Oe Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te i 
gebruiken zodat de integritelt van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar bti|ft. ( 
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Datum in functie 

Naam 
Geboortedatum en -plaats 
Datum in functie 

01-11-2012 (datum registratie: 16-12-2013) 

Zeldenrust, DouweAge 
28-02-1970, Gaasterland 
01-11-2012 (datum registratie: 16-12-2013) 

Woerden, 19-12-2013. Uittreksel is vervaardigd om 11.16 uur. 

W a a r m e r k uittreksel is gewaarmerkt met een dlgitale handtekening en Is een officieel bewijs van Inschrijving in 
\f.fU Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie 
''^ hierovervindtu opwww.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te 

} gebmiken zodat de Integrlteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft. 


