Beste Lezers:
Voor u ligt de 6e 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
gemeente goeree overflakkee en de voorbereidende werkzaamheden van RTV SLOGO.
BESTUUR:
De vakantie zomermaanden juli en augustus zijn inmiddels weer achter de rug en hopelijk heeft iedereen een
fijne en goede vakantie gehad. De afgelopen maanden is het ook rustig geweest in de publiciteit rondom
RTV SLOGO maar achter de schermen is er hard doorgewerkt aan de verdere opbouw van de nieuwe lokale
omroep voor de Gemeente Goeree Overflakkee.
Zoals in de laatst uitgebrachte nieuwsbrief al was aangekondigd, hebben we op woensdag 26 juni j.l. een
openbare presentatie avond georganiseerd in het Rondeel te Middelharnis. Op de goed bezochte avond heeft de
organisatie achter RTV SLOGO zicht gepresenteerd en haar plannen verder toegelicht aan de vrijwilligers,
raadsleden, pers en overige belangstellenden. Na afloop van de avond en in de weken erna mochten wij diverse
positieve reacties ontvangen en hebben er zich weer diverse vrijwilligers aangemeld om mee te bouwen aan een
kwalitatieve en stabiele lokale omroep waar de inwoners van Goeree Overflakkee recht op hebben !
Op deze avond had het bestuur graag positief nieuws willen melden m.b.t. de verstrekking van de
uitzendvergunning door het Commissariaat voor de Media (CvdM). Het gemeente bestuur van Goeree
Overflakkee heeft een representativiteit verklaring afgegeven voor RTV SLOGO en heeft deze verstuurd naar het
CvdM voor verdere beoordeling en afhandeling. In het begeleidend schrijven heeft het College van B&W
uitgelegd hoe deze verklaring tot stand is gekomen en hoe zij de aanvragers beoordeeld heeft. Er zijn
uiteindelijk twee beoordelingen gemaakt, namelijk voor de combinatie Radio Goeree-Overflakkee (voorheen
radio superstar)/ Mediaplatform G-O en RTV SLOGO.
De eerst genoemde combinatie van Radio Goeree Overflakkee en Mediaplatform Goeree Overflakkee heeft op
de, door de gemeente georganiseerde, informatie avond van 27 maart j.l. publiekelijk aangegeven te gaan
fuseren en als 1 omroep verder te gaan. Daarop heeft het Collega van B&W deze combinatie ook maar als 1
aanvrager beoordeeld en na vergelijking met de beoordeling van RTV SLOGO de representativiteit verklaring
afgegeven aan RTV SLOGO welke dus ingediend is bij het CvdM.
Begin juli leek het erop dat alle informatie aanwezig was voor het CvdM om spoedig de uitzendvergunning te
kunnen verlenen zodat er per 1 september begonnen zou kunnen worden met uitzenden.
Na diverse keren contact te hebben gehad met het CvdM is nu duidelijk geworden dat er, na een reorganisatie,
nieuwe personen zijn aangesteld die de ontvangen informatie moeten gaan beoordelen. Uit onderzoek van het
CvdM is nu naar voren gekomen dat er door de gemeente Goeree Overflakkee nog meer informatie verstrekt
moet worden over de 3 aanvragers voor een vergunning en de 2 beoordelingen die daarop zijn verzonden.
Het verzoek vanuit het CvdM is inmiddels gedaan naar het college van B&W en daarop volgend zal er nog een
hoorzitting plaatsvinden waar de 3 aanvragers nogmaals hun reactie mogen geven op de representativiteit
verklaring die is afgegeven voor RTV SLOGO. Pas daarna zal het CvdM overgaan tot het verstrekken van de
uitzendvergunning en in 99% van de gevallen volgt het CvdM het advies van het gemeente bestuur.
Gezien bovenstaande procedure gaat het bestuur van RTV SLOGO er vanuit dat wij niet eerder als 1 januari
2014 officieel mogen gaan uitzenden. Tot die tijd zullen we ons, met de vele vrijwilligers, goed gaan
voorbereiden en zullen er al diversen activiteiten gaan plaats vinden die we zoveel als mogelijk kenbaar gaan
maken via de nieuwsbrieven en onze sociale media.
Nieuwsbrief 6: SLOGO

September 2013

Pagina 1

SAMENWERKING:
Helaas hebben wij tot op heden, na het afgeven van de representatieviteitsverklaring, niets meer vernomen van
onze collega aanvragers Radio Goeree Overflakkee en RMGO.
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.
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.
Na de op 26 juni gehouden informatie avond hebben zich nog diverse nieuwe medewerkers aangemeld bij RTV
SLOGO en inmiddels hebben er al diverse gesprekken plaats gevonden en zijn de voorbereidingen gestart voor
diverse radio en tv programma’s.
Maar we hebben nog plaats voor vele nieuwe medewerkers dus word aspirant medewerker van SLOGO !
Meldt u aan via info@rtvslogo.nl
INTERNET & CROSS MEDIA:
De afgelopen maanden is er ook hard gewerkt aan het verder uitbouwen van de informatie op onze website
www.rtvslogo.nl . Zo zijn, alle reeds eerder uitgebrachte, nieuwsbrieven online geplaatst op de website onder
het onderdeel “rtvslogo” , zijn de promospots voor de radioafdeling te beluisteren en worden er regelmatig tv
reportages en/of uitzendingen geplaatst op ons youtube kanaal: http://www.rtvslogo.nl/youtube
Ook de sociale media neemt een belangrijke plaats in bij RTV SLOGO. Zo word er regelmatig op ons twitter
account @rtvslogo nieuws vermeld over de actuele ontwikkelingen en ook via onze facebook pagina zijn we te
volgen. Deze onderdelen gaan in de toekomst actief deel uit maken van ons cross mediale aanbod.
Op dit moment is er een online medewerkers portal in ontwikkeling die later dit jaar online zal gaan en waarop de
vrijwillige medewerkers o.a. persberichten kunnen ontvangen en uitwisselen, onderling afspraken kunnen maken,
bestuur mededelingen kunnen nalezen, etc, etc.
En de komende periode zal er ook gewerkt gaan worden aan de lay-out van de website en zullen er ook meer
actuele omroep en nieuwsberichten geplaatst gaan worden.
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RADIO:
Ook binnen de radio afdeling hebben we de afgelopen periode niet stil gezeten. Door het bedrijf EVG Media zijn
er een 3-tal radio promo’s gemaakt voor RTV SLOGO. Deze promo’s hebben ook een lokaal karakter gekregen
door de bijdrage in het dialect van Pau Heerschap. De spots worden inmiddels uitgezonden op Radio Goeree
Lokaal en zijn tevens te beluisteren op onze website.
De metingen op 1 van de hoogste zendlocaties in de gemeente Goeree Overflakkee zijn inmiddels uitgevoerd
door het bedrijf ACTG uit Appeldoorn. Zij waren zeer enthousiast over de mogelijkheden die deze zendlocatie
met zich meebrengt. Het onderzoeksrapport met resultaten kan echter pas afgerond worden als het
Commissariaat van de Media een vergunninghouder aanwijst en er zendfrequentie aangevraagd kan worden bij
het Agentschap Telecom. Ook dan zal pas bekend worden hoeveel radiozenders we nodig hebben voor een
optimaal bereik en welke frequenties we mogen gaan gebruiken.
RTV SLOGO heeft op 30 en 31 augustus j.l. ook een actieve bijdrage geleverd aan de 26 uur uitzending van
Omloop Nieuws Radio van Radio Goeree Lokaal. Vele RTV SLOGO vrijwilligers, bestuurders en pbo leden
hebben meegewerkt aan de radio uitzending rondom de 24e omloop van Goeree Overflakkee. Na afloop heeft de
organisatie zeer veel positieve reactie ontvangen van luisteraars en medewerkers.
Door een aantal vrijwilligers wordt er inmiddels gewerkt aan de non-stop uitzendingen via het automatisering
systeem Carmen Server. De muziek database is onder handen genomen zodat er een ideale muziek mix
ontstaat welke past bij de nieuwe lokale omroep RTV SLOGO. De komende weken zal er gewerkt worden aan
de muziek format en de daaraan gekoppelde vormgeving.
Inmiddels zijn ook de eerste in take gesprekken gestart met de vrijwilligers die zich aangemeld hebben bij
RTV SLOGO. Uit deze eerste gesprekken is gebleken dat iedereen enthousiast is om aan de slag te gaan bij de
nieuwe lokale omroep. Er zijn al twee religie programma’s geplaatst in de programmering en het populaire
programma “ met wie….” van de voormalige lokale omroep Radio Flakkee is in de programmering opgenomen op
de dinsdagavond tussen 19:00-21:00 uur.
TV:
De TV afdeling zal een prominente rol gaan innemen binnen RTV SLOGO en gelukkig hebben er zich al diverse
vrijwilligers gemeld die een bijdrage willen leveren aan deze afdeling.
Vooruit lopend op de samenvoeging met RTV SLOGO heeft Radio Goeree Lokaal recent 2 camera’s
overgenomen van RTV Rijnmond zodat er gelijk kwalitatief goede apparatuur aanwezig is om film opnamen te
maken. Van diverse evenementen, o.a. Boerenlanddag, Omloop en installatie nieuwe burgemeester, zijn er al
beelden gemaakt en die zijn te zien op het youtube kanaal van RTV SLOGO: http://www.rtvslogo.nl/youtube
Ook de voorbereidende werkzaamheden voor een 24 uur Tekst-TV kanaal zijn in volle gang en worden de
plannen verder uitgewerkt voor een maandelijkse tv programma op het gebied van sport, cultuur en informatie.
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ALGEMEEN NIEUWS:
- In Juli is er door een afvaardiging van het bestuur deelgenomen aan een regionaal overleg van Lokale
Omroepen bij Radio Hoeksche Waard. Hierbij waren de lokale omroepen uit de ons omringende gemeenten
aanwezig en zijn er vele contacten gelegd. Op deze avond is er o.a. gesproken over bestuurlijke samenwerking,
het uitwisselen van kennis, ervaring en materialen, de toekomst van de lokale omroep in de regio, enz.
Ook is er gesprokken over een bijdrage aan of een gezamenlijke uitzending rondom de Roparun.
- Het bestuur zal binnenkort een persbericht laten uitgaan met daarin een oproep voor een stationsnaam voor de
radio en tv afdeling. Bij de keuze wil het bestuur de kijkers en luisteraars nauw betrekken. Suggesties zijn
welkom via info@rtvslogo.nl
- RTV SLOGO is door de belastingsdienst officieel erkend als ANBI instelling. ANBI is een Algemeen Nut
Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut. De onkosten, donaties of giften die iemand doet aan RTV SLOGO zijn aftrekbaar van de
belasting en de stichting hoeft over de te ontvangen bedragen geen belasting te betalen. Meer informatie is te
vinden op de website: www.belastingdienst.nl
- Het bestuur heeft een uitnodiging gehad van RTV Rijnmond om een samenwerking overeenkomst aan te gaan
o.a. met betrekking de functie van rampenzender voor de regio. Dit houd ondermeer in de RTV SLOGO bij een
ramp de studio’s, zendtijd en medewerkers ter beschikking stelt aan RTV Rijnmond voor de actuele
berichtgeving. Ook zal er te zijner tijd gesproken worden over de overname van diverse programma’s als
raamprogrammering bij de afdeling radio. Als de zend vergunning eenmaal verstrekt is zal het bestuur verder in
gesprek gaan.
- Tijdens de hevige regen en onweersbuien van vrijdag 26 juli j.l. is de bliksem ingeslagen op de zendmast van
de lokale omroep Radio Goeree Lokaal in Ouddorp. Door deze inslag is de zender deels defect geraakt en is er
een tijdelijke zender geplaatst. Inmiddels is de zender weer gerepareerd bij CBT in Terneuzen en word weer
gebruik voor de radio uitzendingen vanuit de studio in Ouddorp.
TOT SLOT:
Wij hopen dat u door het lezen van deze 6e nieuwsbrief weer op de hoogte bent van het laatste nieuws m.b.t. de
aanvraag en het verkrijgen van de zendvergunning voor de gemeente Goeree Overflakkee en hopen samen met
u te kunnen bouwen aan een nieuwe lokale omroep.
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