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Beste Lezers: 
 
Voor u ligt de 1e nieuwsbrief van de Stichting Lokale Omroep Goeree Overflakkee.  In deze nieuwsbrief zullen wij 
u uitleg geven waarom wij een nieuwe lokale omroep hebben opgericht, wat onze visie en missie is, wat zijn onze 
doelstellingen en met welke partners gaan we die realiseren. 
 
WIE ZIJN WIJ: 
 
Het bestuur van de Stichting Lokale Omroep Goeree Overflakkee bestaat uit de volgende personen: 
 
Voorzitter  : Dhr. T.A. Bakelaar 
Secretaris  : Dhr. F. Gotzenberger  
Penningmeester  : Dhr. E. Koole 
 
Elke lokale omroep heeft een PBO (programmabeleid bepalend orgaan). Dat is verplicht volgens de Mediawet. 
Het PBO is representatief samengesteld uit verschillende groeperingen binnen de gemeente en ziet er op toe dat 
de lokale omroep voldoende programma's biedt voor elke groepering. 
 
In het PBO van de Stichting Lokale Omroep Goeree Overflakkee hebben de volgende personen zitting: 
 
1) Kunst & Cultuur : Dhr. J. Tromper      
2) Werkgevers  : Mevr. M. van Maurik   
3) Werknemers  : Vacature  
4) Sport & recreatie : Dhr. B. Hameeteman    
5) Kerken : Ds. E. van Hoof      
6) Jongeren  : Mevr. I. van der Welle   
7) Onderwijs & Educatie : Dhr. A. Van Peperstraten   
8) Etnische Minderheden : Dhr. M. Dijkshoorn   
 
 
WAAROM EEN NIEUWE LOKALE OMROEP ?: 
 
Het eiland Goeree Overflakkee bestond tot voorkort uit 4 gemeenten te weten, Goedereede, Dirksland, 
Middelharnis en Oostflakkee.  In de hoogtij dagen van de lokale omroepen in Nederland waren er ook 4 lokale 
omroepen op het eiland die uitzendingen verzorgden en programma’s maakten voor hun eigen doelgroep, 
gemeente en met name voor de inwoners van het gehele eiland Goeree Overflakkee.  
 
Iedere omroep had zijn eigen identiteit en kwaliteiten.  De een profileerde zich meer als kwalitatieve 
streekomroep en de andere was wat meer de “lokale piraat” uit het verleden.  Iedere omroep had ook zijn eigen 
plaats verworven in de gemeenschap.   
 
Maar iedere lokale omroep had ook zijn eigen gedachten over de manier van werken en het te halen 
kwaliteitsniveau.  Daarom is het waarschijnlijk ook nooit tot een fusie gekomen van de 4, en na het verdwijnen 
van Radio de Vrije Vogel , 3 lokale omroepen.  Er zijn in het verleden diverse pogingen ondernomen om te 
komen tot 1 lokale omroep voor het gehele eiland Goeree Overflakkee, en dus voor de 4 gemeenten. 
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VERVOLG: 
 
De meeste lokale omroepen hadden het financieel moeilijk en konden in een latere periode moeilijk aan 
medewerkers komen om hun programma aanbod te continueren. Er is in het verleden wel diverse keren 
gezamenlijk verslag gedaan van grote eilandelijke evenementen, denk daarbij aan de Omloop van Goeree 
Overflakkee,  truckrun, voetbalwedstrijden, etc.  Deze samenwerking werd telkens opgezet om in een later 
stadium te komen te 1 lokale omroep   Maar zover is het nooit gekomen omdat bleek dat er telkens een ander 
verschil van inzicht was over het te voeren beleid en er geen wederzijds vertrouwen was in een verdere 
samenwerking  
 
Per 1 januari 2013 ontstaat er een nieuwe gemeente Goeree Overflakkee en daarmee is het, zeker gezien de 
geschiedenis, tijd voor 1 nieuwe lokale omroep waar iedereen welkom is als medewerker en waar ze op basis 
van kennis en kunde ingezet zullen worden om met elkaar te komen tot een kwalitatieve lokale omroep waar de 
inwoners van Goeree Overflakkee recht op hebben !. 
 
 
 
MISSIE & VISIE: 
 
Missie: 
 
Afgeleid van de ambities en de doelen staat de SLOGO voor de volgende missie: 
 
Radio, televisie en de website zijn aantrekkelijke en boeiende media, met een sterke lokale kleur, die iedereen in 
de gemeente Goeree Overflakkee gaan binden en boeien. De lokale omroep wordt gedragen en gekoesterd door 
vrijwillige medewerkers, die met respect voor elkaar en met respect voor mens en maatschappij, in een 
inspirerende werkomgeving naar vermogen hun omroepwerk verrichten. 
 
Visie: 
 
De SLOGO biedt (achtergrond)nieuws over lokale politieke en culturele ontwikkelingen, educatieve programma’s 
die aanknopen bij lokale aangelegenheden en die in het bijzonder kennis en begrip bijbrengen van de bevolking 
van Goeree Overflakkee in heel zijn diversiteit 
 
In een tijd waarin meer aandacht is voor onze eigen omgeving, is de lokale omroep een wezenlijk bestanddeel 
van onze lokale samenleving. De essentie is de ‘lokale kleur’ en dit betekent dat de SLOGO van ons allen en 
voor ons allen is. Daarom moet de SLOGO  samenwerken met de bewoners, individueel of in organisatieverband 
en wil dit gaan bereiken d.m.v. “crossmedia” . 

Crossmedia is een middel om de belevenis van het mediaconcept van de SLOGO  tot zijn recht te laten komen. 
Bij een crossmedia concept worden verschillende media ingezet. Door het gebruik van verschillende media wil de 
SLOGO  ervoor zorgen dat er meer interactie komt tussen zijn omroep en zijn publiek. 
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DOELSTELLING: 
 
Als SLOGO verder staan we in de komende jaren voor volgende uitdagingen: 
 
- Het maken van aantrekkelijke en lokaal gebonden radioprogramma’s, van een tv-kanaal met lokaal nieuws en 
een interactieve website voor en door de bewoners.  
- Ontwikkeling van concepten voor nieuwe en vernieuwde programma’s.  
- Relatiebeheer voor het winnen en houden van sympathie en waardering voor de lokale omroep.  
 
De doelen die we dan moeten bereiken zijn: 
 
- een toenemende groei van het aantal luisteraars van de radio en kijkers en lezers van het tv-kanaal en de 
website. 
- een gezonde jaarlijkse financiële groei.  
- een aantrekkelijke reputatie, die potentiële vrijwilligers aan de SLOGO weet te binden. 
- het betrekken van een centraal gelegen studio complex waarin alle onderdelen van de SLOGO gehuisvest zijn 
om zo te werken aan de verdere professionalisering van de lokale omroep. 
 
 
PARTNERS: 
 
Voor het opzetten/opstarten van de nieuwe lokale omroep van Goeree Overflakkee wil de SLOGO in  
1e instantie gebruik gaan maken van de reeds bestaande faciliteiten en omroepmedewerkers. 
Indien er in de toekomst een groei te zien is in de kwaliteit van de omroep, er een vergroting is van het aantal 
medewerkers en er meer financiële middelen zijn, wil de omroep door groeien naar een kwalitatieve goede 
omroep met een vestigingslocatie waar alle onderdelen gehuisvest worden. 
 
Radio: 
 
Voor het uitzenden van radio programma’s wil de SLOGO gebruik gaan maken van de studio’s en apparatuur van 
1 of beide huidige lokale omroepen.  Zo kunnen alle huidige medewerker van de lokale omroep ook actief worden 
bij de nieuwe lokale omroep zonder dat er veel zal veranderen.  Met behulp van de hedendaagse technieken is 
het mogelijk om op de ene locatie programma’s te maken terwijl ze vanuit een andere locatie worden 
uitgezonden.  Radio Goeree Lokaal (gemeente goedereede) heeft inmiddels zijn medewerking verleent aan de 
SLOGO.  Zie ook:  laatste nieuws 
 
Televisie: 
 
Voor de productie van een eigen tv kanaal heeft de SLOGO inmiddels al een voorlopige overeenkomst gesloten 
met Koole Media Service.  Koole Media Service profileert zich al 14 jaar als een aanbieder van audiovisuele 
producten. De Kabelkrant, later hernoemt als KabelTV bestaat al meer dan 25 jaar op Goeree Overflakkee. Dit is 
een belangrijk feit, de TV is op het eiland de belangrijkste nieuwsbron, met altijd als eerste het laatste nieuws. 
Dagelijks wordt door de redactie informatie, films en nieuws toegevoegd. 
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LAATSTE NIEUWS: 
 
- In november is de officiële aanvraag voor een uitzendvergunning voor de nieuwe gemeente Goeree 
Overflakkee verstuurd naar het Commissariaat van de Media. 
 
- De eerste gesprekken met de huidige lokale omroepen zijn positief verlopen en inmiddels is er al een intentie 
verklaring overeengekomen en ondertekend met Koole Media Service (kabeltv) en Radio Goeree Lokaal. 
 
- Verdere gesprekken met de overige lokale omroepen en mediapartners worden zo snel als mogelijk ingepland 
en wij zullen u in de volgende nieuwsbrief daarover nader informeren. 
 
- De SLOGO heeft inmiddels al zijn medewerking verleent aan de huidige uitzendingen van Radio Goeree Lokaal 
tijdens de in november georganiseerde verkiezingsdebatten. 
 
-  De website www.rtvslogo.nl is online gegaan en daar kunt u terecht voor meer informatie over de  
Stichting Lokale Omroep Goeree Overflakkee. 
 
 
 
TOT SLOT: 
 
Wij hopen dat u door het lezen van deze 1e nieuwsbrief een duidelijk beeld heeft gekregen van de intentie van de 
SLOGO.  Wij hopen dan ook op uw medewerking en steun bij het verkrijgen van een uitzendvergunning voor de 
nieuwe gemeente Goeree Overflakkee en hopen samen met u te kunnen bouwen aan een nieuwe lokale omroep. 
 
 
 

 


