
Programma Beleidbepalend Orgaan (PBO) RTV-Nunspeet 
 
 
 
De rol van de PBO is tweeledig, namelijk: enerzijds toetst het orgaan de uitzendingen en het gevoerde 
programmabeleid aan de voorschriften van het Commissariaat van de Media. Anderzijds zijn de leden 
vertegenwoordigers en bruggenbouwers van maatschappelijke organisaties en instellingen naar de omroep. Het 
PBO ziet erop toe dat de verschillende maatschappelijke stromingen in de uitzendingen aan bod komen. 

 
 

GEEF DE PROGRAMMERING EEN LOKAAL GEZICHT 

 
 
 
 
Leden: 
 

 
 

• Karin Polinder: Nunspeet uit de Kunst (kunst en cultuur) 
karin@nunspeetuitdekunst.nl  

 

• Kees de Mots: Kerkgenootschappen (religie) 
cdemots@xs4all.nl  

 

• Cor Bouw: Nunspeet Onderneemt (werkgevers) 
cor@dutchhair.nl  

 

• Ibrahim Ahmed: Ahmadiyya Moslimgemeenschap (etnische & culturele minderheden) 

ibrahima661989@gmail.com  

 

• Fred Pieterson: Voetbalvereniging VV Nunspeet (sport) 

fred.pieterson@hetnet.nl  

 

• Reinald Hofman: Stichting Protestants Christelijk Jeugdwerk Radix / SPCJ (jongeren) 
spcj@planet.nl   

 

• Ben van der Scheer: Stichting Welzijn Nunspeet / PCOB (ouderen) 
benvanderscheer21@outlook.com    
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Verslag PBO van RTV Nunspeet dd 26.04.21  (via teams)  
 
Aanwezig: Harriët Vijsma (v.voorz), Medi Holstege (secr), Marcel Bonte (redactie) 
                   Cees de Mots, Fred Pieterson, Faté Basit, Reinald Hofman en Andrea Froma. 
Afwezig:    Corina Methorst (met kennisgeving) & Peter Groeneveld 

Notulist: Medi 

 
1. Harriët opent de bijeenkomst en stelt voor een voorstelrondje te houden. Het is de 

eerste keer dat de PBO (voorheen ook wel representatief bestuur genoemd) bijeen is 
in de nieuwe samenstelling. Iedereen stelt zich voor en vertelt kort iets over zijn 
werkzaamheden. 

 
2. Mededelingen vanuit bestuur: 

Edward van der Geest heeft afscheid genomen als voorzitter en is opgevolgd door 
Cees van Uunen, wonende in Vierhouten.  
Op dit moment wordt gewerkt aan een update van de statuten, het huishoudelijk 
reglement en het redactiestatuut. 

 
3. De richtlijnen voor de PBO en het jaarverslag 2020 zijn ter kennisname meegestuurd 

met de uitnodiging. Hier zijn verder geen vragen over. 
 

4. Programmering / media aanbod: 
De PBO-leden zijn in het algemeen zeer tevreden over de aandacht die RTV Nunspeet 
besteedt aan de lokale activiteiten.  
Marcel: RTV Nunspeet staat altijd open voor initiatieven en ideeën vanuit de diverse 
groeperingen.  
Fred: Door alle corona maatregelen, w.o. ook de avondklok is de sport lamgelegd. 
Alleen onderlinge wedstrijdjes zijn toegestaan, er is geen binnen(team)sport. De 
sportprogramma’s op vrijdagavond en zaterdag zijn aangepast.  
Kees: de kerkgenootschappen verdelen jaarlijks de zendtijd op de dinsdagavond en 
zondagochtend. Helaas zijn er momenteel geen vrijwilligers bij de protestante 
gemeente. 
Andrea: vraagt of het ouderenuurtje op dinsdagmiddag terug zou kunnen komen. De 
bovengenoemde kerkkuitzendingen worden erg gewaardeerd. 
Reinald: er is vanuit de gemeente een wensonderzoek middels een enquête 
gehouden onder de jongeren van 11 – 27 jaar. Mochten daar ideeën uit voortkomen 
m.b.t. RTV Nunspeet zal hij aan de bel trekken. 
Fate: aandacht voor minderheden gemeenschappen zou de integratie en inclusiviteit 
kunnen bevorderen. Bekend maakt bemind! Hij wil daar wel bij ondersteunen 
(presentatie/interview) Combinatie met vluchtelingen werk?  

 
5. Rondvraag: In het jaarverslag wordt genotuleerd met LRN en met RTV Nunspeet. 

Onze officiële naam is Stichting Lokale Radio Nunspeet. Daar is recentelijk ‘handelend 
onder RTV Nunspeet’ aan toegevoegd. Deze laatste naam zal vanaf nu worden 
aangehouden. 

 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar deelname 
 



Verslag PBO RTV Nunspeet 29 november 2021 
 
Door de coronamaatregelen bleek de geplande bijeenkomst in de Wheeme niet mogelijk en werd de 
bijeenkomst in een digitaal treffen omgezet. Afmeldingen ontvangen van Andrea en Corinne. 
 
Na deze uitnodiging bereikten ons nog afmeldingen van Reinald, Fate en Fred, daarmee bleven alleen Kees en 
Cor over. Daarop heeft de voorzitter besloten de bijeenkomst ‘op papier’ te houden. Alle leden hebben de 
betreffende documenten en toelichtingen ontvangen en er is gevraagd voor 13.12 te reageren. Daarna is er 
15.12 nog een herinnering uitgegaan om reacties uiterlijk 20.12 door te geven.  
 
Hierbij het verslag met de toelichtingen en de binnengekomen reacties (cursief en blauw weergegeven). 

 
- ‘Opening’ en voorstellen van ons nieuwe PBO lid Cor Bouw van kapsalon 

Dutch Hair aan de Stationslaan. Cor is de nieuwe voorzitter van Nunspeet 
Onderneemt, v/h Ondernemers Vereniging Nunspeet (OVN) en hij volgt 
daarmee Peter Groeneveld op. Welkom namens de overige leden! 

Wij bedanken Peter voor de vele jaren dat hij in ons PBO heeft gezeten. 
 

- Notulen vorige vergadering dd 26.04.21 (zie bijlage) 
Er zijn geen op-/aanmerkingen ontvangen, dus in de notulen hierbij  
goedgekeurd. 
Vraag Fate: is er al contact opgenomen met Maja Wannet over het project 
Vluchtelingenwerk Nederland “Bekend maakt Bemind”. Hij is bereid hier ons te 
ondersteunen.  

 
- Mededelingen vanuit bestuur:  

1. Per 1 december treedt nieuw bij ons in dienst Wendy Wenning, als 
redactiemedewerker/journalist 

2. Onze zendmachtiging als publieke media-instelling voor de gemeente 
Nunspeet is door het Commissariaat van de Media voor 5 jaar verlengt 
tot 13.11.2026 

3. Op 20 december a.s. is het 35 jaar geleden dat RTV Nunspeet in de 
lucht kwam. In 2028 dus ons 40-jarig jubileum! 

Mooie ontwikkelingen en felicitaties. Kees reageert verbluft dat hij vanaf dag één 
als Contact al is betrokken bij RTV Nunspeet. Wat vliegt de tijd ☺ 

 
- Ter kennisname zijn een drietal documenten toegestuurd: 
1. De nieuwe statuten dd 27.08.21 (zie bijlage) 

Waarom deze aanpassing? 
- Met ingang van 1 juli 2021 wordt de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) van kracht. Deze 

nieuwe wet heeft als doel om het bestuur van stichtingen te verbeteren. Ook de lokale omroep, of zij nu een 
stichting of een vereniging is, zullen de in de WBTR opgenomen voorschriften in hun statuten moeten 
opnemen. Een gang naar de notaris is daarbij onvermijdelijk.  

- Verplichtingen en aansprakelijkheid 
- In de WBTR zijn regels opgenomen over taken, bevoegdheden, verplichtingen en 

aansprakelijkheid. Bestuursleden hebben de plicht het belang van de stichting/vereniging voorop te stellen. 
Anders dan bij ondernemingen was dat nog niet in de wet vastgelegd. Dit betekent dat de WBTR-eisen stelt aan 
het handelen van bestuursleden en hen verplichtingen oplegt. Als aan die verplichtingen niet wordt voldaan, 
kunnen bestuursleden aansprakelijk zijn. In een aantal gevallen zelfs hoofdelijk aansprakelijk. De WBTR 
bewerkstelligt dat de wettelijk regeling van aansprakelijkheid bij faillissement van toepassing is op alle 
bestuurders van stichtingen/verenigingen. 

- Besluitvorming 
- De WBTR schrijft ook voor dat als een bestuurslid een persoonlijk belang heeft dat strijdig kan zijn met het 

belang van de stichting, dan mag dit bestuurslid niet deelnemen aan de besluitvorming. In de statuten van de 
stichting/vereniging moet zijn vastgelegd hoe besluitvorming in dergelijke gevallen plaatsvindt. In de statuten 



moet ook staan hoe wordt omgegaan met situaties waarin er tijdelijk geen bestuurslid is. Dat geldt dus ook als 
een bestuurszetel vacant is. Een bestuurslid mag niet meer stemmen uitbrengen dan de anderen tezamen.  

 
2. Het nieuwe Huishoudelijk Reglement dd 3.11.21 (zie bijlage) 

 

3. Redactiestatuut (zie bijlage) 

Er is een (nieuw) redactiestatuut opgesteld. Kees wordt gevraag dit 
namens de PBO mede te ondertekenen, indien er geen op-/aanmerkingen 
binnenkomen. Kees is akkoord. Het redactiestatuut zal aan Kees aangeboden 
worden ter ondertekening. 
 

- Media aanbod: 
(te zien op website LRN https://rtvnunspeet.nl onder - radio – programma’s)  

1. Fate: Wij hebben door de Corona bijna alle (grote) evenementen van 
2022 geannuleerd vanuit de Moskee / Ahmadiyya gemeenschap. Deels 
worden deze online gehouden. Ondersteuning is op dit moment niet 
nodig, we moeten vooral intern nog wat zaken regelen. 

2. Andrea: Graag wil ik doorgeven dat mij ter ore is gekomen dat men vindt 
dat presentatoren soms te veel hun eigen mening laten doorschemeren. 
Begrijp dat dit een wat vaag bericht is, maar let svp op ‘onpartijdigheid’.  

3. Kees: voor wat het verloop en de inzet van de kerken gaat dit prima, 
werken goed samen en ondersteunen elkaar waar nodig. Wel spijtig dat 
ze bij de Protestante Gemeente nog steeds niet voldoende medewerkers 
hebben. Als gezamenlijke kerken de dinsdagavond invullen, blijkt nog wel 
te gaan, maar het zijn slechts enkelen die een bijdrage kunnen leveren. 
Wel fijn dat het team van de Chr. Gereformeerde kerk er zes voor hun 
rekening nemen. Helaas, gebrek aan vrijwilligers speelt tenslotte overal. 

4. Reinald: geen inbreng 

 
4. Voorstel bijeenkomsten 2022: (Graag een 1e controle op beschikbaarheid) 

• Ma 14 maart 2022 

• Ma 27 juni 2022 

• Ma 7 november 2022      

Voor zover nu bekend kan iedereen en zijn er geen bezwaren op de voorgestelde 
data.  

        Verzoek aan iedereen deze data in de agenda op te nemen! 
 

5. Sluiting: mede namens Marcel en Harriët bedanken wij iedereen voor de 
reacties en treffen jullie graag maandag 14 maart 2022 hopelijk weer in 
levende lijve. 
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Programma Bepalend Orgaan RTV Nunspeet 
 
 
 

Verslag 4 april 2022       Aanvang 20:00 uur, studio             
  
aanwezig: Harriët (vv), Medi (secr), Marcel (red),  
leden: Karin, Ibrahim, Andrea, Fred 
afwezig met kennisgeving: Cor, Cees, Reinald 
 
 
Opening: 
De voorzitter opent de vergadering en heet m.m. de nieuwe leden, Karin en Ibrahim, 
welkom. Er volgt een kort voorstelrondje en Ibrahim trakteert ons op lekkernijen. (n.a.v. de 
Ramadan) Dank voor deze leuke geste.  
De bijeenkomst van vandaag stond gepland op 14 maart, maar dat bleek de 
verkiezingsavond. Hartelijk dank voor de medewerking om de avond op het laatst nog te 
verplaatsen naar vandaag, 4 april. Ons verzoek de overige twee geplande data, 27 juni en 7 
november, zoveel mogelijk vrij te houden.   
 
Vaststellen agenda: (mogelijkheid tot inbreng van extra punten) 

Er zijn geen ingekomen stukken, dus agenda blijft ongewijzigd 
 
Notulen: 
Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen van de vorige vergadering dd 29.11.21, deze 
worden derhalve goedgekeurd. 
 
Mededelingen vanuit bestuur: 
Het redactiestatuut is zoals in vorige bijeenkomst afgesproken ondertekend door Cees de 
Mots. 
Ter informatie: Er zijn weer nieuwe documenten opgesteld: 

- Klachtenprocedure (zie website) 
- Beleidsplan (zie bijlage) 

Ook is er een geheimhoudingsverklaring opgesteld voor bestuur, PBO-leden en vrijwilligers. 
Het gehele bestuur heeft deze verklaring al ondertekend. De PBO-leden zullen volgende 
bijeenkomst ook gevraagd worden deze persoonlijke verklaring te ondertekenen. Voorbeeld 
wordt met de notulen meegestuurd. 
 
Mededelingen vanuit de redactie: 
Er is nog steeds een open vacature (max 24 uur) bij de redactie. Er was een nieuwe 
medewerker aangenomen, maar op de dag van de sollicitatie werd zij helaas aangereden en 
is nu waarschijnlijk pas na 1 januari ’23 inzetbaar.  
 
Media aanbod: 
Ibrahim: In april is er elke zaterdag een inloopmoment, iedereen is welkom. De jaarlijkse 
bijeenkomst staat gepland voor 6-7-8 mei.  Woensdag 18 mei is de jongerenbijeenkomst van 
OJCM (Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims) in Nunspeet, meer info volgt.  
 



Andrea: uitzenden van de kerkdiensten wordt erg gewaardeerd. Ook de horizontale 
programmering valt bij de ouderen goed. 
Fred: is blij dat sport weer opgepakt kan worden na de lange coronabeperkingen.  Bijzondere 
data: 18 mei schoolvoetbaltoernooi en 18 juni groot pupillentoernooi (N’speet-H’horst) 
Karin: Corina heeft per 1 april jl. afscheid genomen van Nunspeet uit de Kunst. De maand 
mei is de fietsmaand en het nieuwe magazin is uit!  
 
 
 
Sluiting: 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst. 
 
 

Volgende geplande bijeenkomsten 2022:  
 

• Ma 27 juni 2022 

• Ma 7 november 2022      
 
 
 
 
 

 
 


