Beste Lezers:
Voor u ligt de 5e 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 4e nieuwsbrief heeft kunnen lezen hebben er zich, helaas, geen andere partijen meer aangemeld
voor de verdere samenwerking die SLOGO voor ogen had in haar beleidsplan. Radio Goeree Lokaal/TV Goeree
is dus, voorlopig, de enige omroep die zich aan sluit bij SLOGO. Twee bestuursleden van de Stichting Radio
West Goeree Overflakkee (RGL) hebben inmiddels officieel zitting genomen in het bestuur en gaan de functie
van secretaris en penningmeester bekleden.
Het dagelijks bestuur van de SLOGO bestaat nu uit de volgende personen:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

: Dhr. T.A. (teun) Bakelaar
: Dhr. J. (hans) van Splunder
: Dhr. D.(dirk) Heerschap
: Dhr. D.J. (tim) Hoek
: Dhr. F. (fred) Gotzenberger

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 !.
Eventuele verdere uitbreiding van het bestuur van SLOGO behoort zeker nog tot de mogelijkheden maar wordt
wel getoetst aan de eisen die gesteld zijn in de mediawet.

SAMENWERKING:
Teleurgesteld moeten wij dus in deze nieuwsbrief melden dat het niet tot een samenwerking is gekomen met de
overige aanvragers voor een uitzendvergunning n.l. Radio Goeree Overflakkee en RMGO.
Deze twee aanvrager hebben besloten om hun krachten wel te bundelen en de RMGO heeft zijn
vergunningsaanvraag inmiddels ingetrokken.
Overigens benadrukt het bestuur wel dat de deur altijd open blijft staan voor de vrijwilligers van alle lokale media
instellingen om zich aan te sluiten bij de SLOGO in welke vorm dan ook, om zo met elkaar een positieve bijdrage
te leveren een de nieuwe lokale omroep voor de gemeente Goeree Overflakkee.
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ADVIES GEMEENTE GOEREE OVERFLAKKEE AAN COMMISSARIAAT VAN DE MEDIA:
Inmiddels is er in een tweetal raadsvergaderingen gesproken over het advies wat de gemeenteraad moet gaan
geven aan het Commissariaat van de Media. Op basis daarvan zal het CvdM, een uitzendvergunning
verstrekken voor de komende 5 jaar.
In de beeldvormende fase werden door de raadsleden enkele vragen gesteld over o.a. samenwerking,
vrijwilligers en overeenkomsten met commerciële derden partijen. Onze voorzitter Teun Bakelaar heeft ook
ingesproken tijdens deze raadsvergadering en heeft ook de diverse vragen behandeld.
Tevens is deze beantwoording per brief nogmaals verzonden naar het college van B&W en de
gemeenteraadsleden.
Donderdag 16 mei jl. werd dit onderwerp wederom besproken tijdens de “oordeelsvormende fase” waarbij er door
de gemeenteraadsleden de nadruk werd gelegd op de vrijwilligers. Deze moeten ten allen tijden welkom
zijn bij de nieuwe lokale omroep van Goeree Overflakkee. De gemeenteraadsleden konden zich vinden in het
advies van het college van B&W en zette dit onderwerp gelijk door naar de “besluitvormende fase”.
De partij VKGO wilde de beslissing nog uitstellen omdat deze partij vond dat de vrijwilligers te weinig waren
betrokken bij de mogelijke samenwerking van de aanvragers. Alle overige partijen waren voor het voorstel dus
SLOGO zal door de gemeente Goeree Overflakkee worden geadviseerd als lokale omroep voor de gemeente bij
het Commissariaat. Vervolgens zal het CvdM de vergunning gaan verstrekken waarna SLOGO kan gaan
uitzenden !.
Maar dit kan nog wel even duren, naar verwachting zullen wij m.i.v. 1 september gaan uitzenden, maar indien
mogelijk natuurlijk eerder !. Tot die tijd zullen wij de voorbereidingen gaan uitvoeren zodat wij op 1 september
klaar zijn voor de toekomst.
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.
Inmiddels hebben er zich al vele oud omroep medewerkers aangemeld als aspirant medewerker en ook (oud)
medewerkers van de huidige omroepen, naast de rgl medewerkers, hebben aangegeven graag werkzaamheden
te komen verrichten voor de SLOGO.
We hebben inmiddels al een aantal actuele vacatures voor verdere uitbreiding van de radio & tv
programma’s:
- Sportpresentator
- Sport verslaggever algemeen
- Nieuws verslaggever algemeen
- Politiek presentator
- Redacteur politiek
Word aspirant medewerker van SLOGO ! Meldt 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.
- In de laatste week van juni zal er een informatie avond worden georganiseerd waarbij alle plannen publiekelijk
zullen worden gepresenteerd en waarvoor iedereen wordt uitgenodigd. Aankondiging hiervan zal op later tijdstip
worden gedaan via de lokale media en onze eigen website www.rtvslogo.nl
- De studio van Radio Goeree Lokaal wordt op dit moment, zowel van binnen als van buiten, onderhanden
genomen en opgeknapt zodat het gebouw helemaal gereed is voor uitzendingen van de radio programma’s via
de frequenties van RTV SLOGO. Ook wordt er wat apparatuur vervangen en wordt het automatiseringssysteem
onder handen genomen.
- Het bestuur van RTV SLOGO is zich inmiddels aan het oriënteren voor een tweede studio locatie in
middelharnis en/of dirksland, zodat er ook voor de vrijwillige medewerkers van het oostelijk deel van het eiland
een studio beschikbaar is. De beide studio’s van RTV SLOGO zullen d.m.v. de modernste middelen met elkaar
verbonden zijn zodat er geruisloos geschakeld kan worden.
- Op 28 mei a.s. zal er door het bestuur en enkele medewerkers een werkbezoek worden gebracht aan Media
Choice en de lokale Omroep WOS in Naaldwijk. Daar word een bijeenkomst gehouden voor lokale omroepen
onder de titel “claim je rol in het media landschap “
- Er is inmiddels een werkgroep gevormd die zich gaat bezig houden met de radio afdeling. Zij zullen zich in
eerste instantie gaan richten op de nieuwe zenders, de vormgeving, automatisering en programmering.
Ook zal de website verder worden uitgebouwd.
- De voorbereidingen voor het TV Kanaal zijn inmiddels opgestart en voor de laatste week van mei staan er
enkele gesprekken gepland met een aantal producenten die gaan bijdragen aan het TV Kanaal. Inmiddels draait
er al een promofilm van SLOGO op het kanaal van TV Goeree.
Dit filmpje is te zien via: http://www.youtube.com/watch?v=eWx8X4sK6RQ
TOT SLOT:
Wij hopen dat u door het lezen van deze 5e 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.
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