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Beste Lezers: 
 
Voor u ligt de 2e nieuwsbrief van de Stichting Lokale Omroep Goeree Overflakkee.  In deze nieuwsbrief willen wij 
u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen rondom de verstrekking van de uitzendvergunning voor de 
nieuwe gemeente goeree overflakkee en de voorbereidende werkzaamheden van de SLOGO. 
 
BESTUUR: 
 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen bestaat het bestuur van de SLOGO voorlopig uit de volgende 
personen. 
 
Voorzitter  : Dhr. T.A. Bakelaar 
Secretaris  : Dhr. F. Gotzenberger  
Penningmeester  : Dhr. E. Koole 
 
In het opgestelde beleidsplan van de SLOGO voor de komende jaren is reeds opgenomen dat het bestuur zo 
snel als mogelijk uitgebreid gaat worden naar 7, 9 of 11 personen.   Het is de bedoeling dat de media instellingen 
die zich aansluiten bij de SLOGO ook zitting gaan nemen in het bestuur en indien noodzakelijk de functies 
secretaris en/of penningmeester op zich gaan nemen. 
 
Door met een breed gedragen bestuur te gaan werken hoop de SLOGO een stabiele en betrouwbare lokale 
omroep neer te zetten en met elkaar te bouwen aan een kwalitatieve lokale omroep waar de inwoners van 
Goeree Overflakkee recht op hebben !. 
 
SAMENWERKING: 
 
Zoals ook aangegeven is in de 1e nieuwsbrief van de SLOGO, en wat ook verwoord is in de doelstelling welke is 
opgenomen in het beleidsplan, wil de SLOGO de verbindende factor zijn tussen de huidige lokale omroepen om 
zo met elkaar te bouwen aan een kwalitatieve streek omroep waaraan iedereen een actieve bijdrage aan kan 
leveren. 
 
Het is de bedoeling dat er voor de radio afdeling gebruik gemaakt gaat worden van twee radio studio’s (ouddorp 
en middelharnis) en een tv studio in achthuizen. (vestigingsadres SLOGO).  Hiervoor is de SLOGO wel 
afhankelijk van de medewerking en bereidwilligheid van de huidige lokale omroepen. 
 
U heeft reeds in de 1e nieuwsbrief kunnen lezen dat de huidige lokale omroep voor de gemeente Goedereede, 
Radio Goeree Lokaal, zich volledig kan vinden in de plannen van de SLOGO.  Het bestuur, PBO en de 
medewerkers van RGL hopen hiermee een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de opbouw van de SLOGO. 
Bij het verstrekken van de uitzendvergunning aan de SLOGO, zal het studiogebouw inclusief inventaris 
overgedragen worden aan de nieuwe lokale omroep. 
 
Ook met Koole Media Service zijn positieve afspraken gemaakt die belangrijk zijn voor het opbouwen van een 
nieuwe lokale omroep.  Als de uitzendvergunning aan de SLOGO wordt verstrekt dan worden de tv afdelingen 
van beide instellingen samengevoegd.  De huidige, commerciële, kabel tv zal verdwijnen en er komt 1 tv kanaal 
voor de gehele gemeente goeree overflakkee waarop naast de bekende “kabelkrant” ook een wekelijks aanbod 
van programma’s gaan komen op het gebied van Politiek, Sport, Kunst en Cultuur en een programma met de 
achtergronden van het lokale nieuws.   
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VERVOLG SAMENWERKING: 
 
Met de huidige lokale omroep voor de gemeenten Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee, Radio Superstar (zie 
ook laatste nieuws), zijn inmiddels al diverse gesprekken gevoerd.  Echter hebben deze gesprekken nog niet 
het gewenste resultaat opgeleverd omdat het bestuur van Radio Superstar zich nog niet volledig kan vinden in de 
doelstelling van de SLOGO.   Er worden nog diverse opties besproken en in januari zijn er nog vervolg 
gesprekken geplant, eventueel in combinatie met  politieke vertegenwoordigers van de nieuwe gemeente 
Goeree-Overflakkee. 
 
 
DONATEURS: 
 
Om de plannen van de SLOGO en de verdere professionalisering van de lokale omroep te realiseren zijn er 
natuurlijk financiële middelen nodig.   De SLOGO is daarom op zoek naar een trouwe groep donateurs, om nog 
meer en betere programma's te maken. En daarom doen we een beroep op u als luisteraar, kijker of lezer van de 
media producten van de SLOGO 

 

Wordt donateur van SLOGO voor slechts € 10,-- euro per jaar:  Meld u aan via info@rtvslogo.nl 

 

 

MEDEWERKERS: 

 
Duidelijk is dat de vrijwilligers van de SLOGO uiteraard een cruciale rol binnen de  organisatie vervullen.  
Enthousiasme en motivatie zijn bij vrijwilligers de belangrijkste drijfveren en voor een vrijwilligersorganisatie als 
de SLOGO van evident belang. 
 
De kwaliteit van de lokale omroep valt of staat met de capaciteiten en de inzet van de medewerkers.  

 
Om de kwaliteit van de producten van de SLOGO te waarborgen en in de toekomst verder te verbeteren zal er  
in  de meerjaren begroting een bedrag worden opgenomen voor opleidingen/cursussen die gerelateerd zijn aan 
de werkzaamheden binnen de lokale omroep. 
 
Diverse oud medewerkers en huidige medewerkers van de lokale omroepen op het eiland Goeree Overflakkee 
hebben aangegeven dat zij zich kunnen vinden in de plannen van de SLOGO en hebben aangegeven zich te 
willen inzitten voor de nieuwe lokale omroep als de uitzendvergunning aan de SLOGO wordt verstrekt. 
 zie ook laatste nieuws) 
 
En misschien wilt u ook mee bouwen aan een kwalitatieve lokale omroep waar de inwoners van Goeree 
Overflakkee recht op hebben !. 
 
Wordt aspirant medewerker van SLOGO !  Meld u aan via info@rtvslogo.nl  
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LAATSTE NIEUWS: 
 
-  De website www.rtvslogo.nl is online gegaan en daar kunt u terecht voor meer informatie over de  
Stichting Lokale Omroep Goeree Overflakkee. 
 
- Het bestuur van de SLOGO heeft eind november een werkbezoek gebracht bij de collega’s van Omroep 
Hoeksche Waard.  Na de bezichtiging van de diverse studio’s is er ook nog gesproken over toekomstige 
samenwerking en uitwisseling van kennis en informatie. 
 
- Onze collega’s van Radio Superstar hebben besloten om per 14 december verder te gaan onder de naam 
Radio Goeree Overflakkee.  Wij willen echter benadrukken dat dit niets te maken heeft met de mogelijke 
toekomstige samenvoeging c.q. samenwerking.  (zie ook samenwerking) 
 
- Diverse media partners hebben al, vooruitlopend op de mogelijke uitzendvergunning van de SLOGO, de 
handen in een geslagen en gezamenlijk een radio en/of tv uitzending gemaakt. 
 
In aanloop op de verkiezingen zijn er 3 verkiezingsdebatten georganiseerd die te horen waren op radio goeree 
lokaal en het laatste debat was ook op radio superstar te beluisteren.  Ook zijn er tv uitzendingen gemaakt van de 
verkiezingsdebatten door de medewerkers van TV Goeree, KabelTV en de Huiskamer van Flakkee. 
 
Zaterdag 29 december is er zelfs een live tv uitzending gemaakt rondom de finale dag van het zaalvoetbal 
kampioenschap van Goeree Overflakkee.   Ook deze uitzending werd gemaakt door medewerkers van de media 
partners van de SLOGO.    
 
Deze uitzendingen en de samenwerking werden door de medewerkers, luisteraars en kijkers als zeer 
positief ervaren en biedt perspectief voor de toekomst. 
 
 
TOT SLOT: 
 
Wij hopen dat u door het lezen van deze 2e nieuwsbrief weer op de hoogte van het laatste nieuws m.b.t. de 
aanvraag en het verkrijgen van de zendvergunning voor de nieuwe gemeente Goeree Overflakkee en hopen 
samen met u te kunnen bouwen aan een nieuwe lokale omroep. 
 
 
 

 


