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Beste Lezers: 
 
Voor u ligt de 3e 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: 
 
Mede op advies van de Gemeente Goeree-Overflakkee en het Commissariaat van de Media heeft Dhr. E.Koole 
besloten om per direct terug te treden als bestuurslid van de SLOGO.  Dhr. E.Koole blijft als adviseur TV 
betrokken bij stichting.  In de persoon van Dhr. D.J.Hoek is er iemand gevonden die zitting wil nemen in het 
bestuur en wil bijdragen aan de opbouw van de (mogelijk) toekomstige lokale omroep van de gemeente Goeree-
Overflakkee.  
 
Het  bestuur van de SLOGO bestaat nu (voorlopig) uit de volgende personen. 
 
Voorzitter  : Dhr. T.A. Bakelaar 
Secretaris  : Dhr. F. Gotzenberger  
Penningmeester  : Dhr. D.J.Hoek 
 
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 en 
vergunning aanvragers, om zo met elkaar te bouwen aan een kwalitatieve lokale omroep waaraan iedereen een 
actieve bijdrage aan kan leveren 
 
Inmiddels is ook bekend geworden dat de Stichting Media Platform Goeree Overflakkee een aanvraag voor een 
uitzendvergunning heeft ingediend bij het Commissariaat van de Media.  Deze stichting is reeds in november 
door de SLOGO benaderd en is uitgenodigd voor een gesprek. Begin februari heeft er een verkennend gesprek 
plaatsgevonden en deze is als positief ervaren. Inmiddels wordt er een vervolg afspraak gemaakt met de 
Stichting Media Platform Goeree Overflakkee om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen. 
 
Met  RTV Goeree Overflakkee (voormalige Superstar) zijn de afgelopen maanden diversen gesprekken gevoerd, 
ook in het bijzijn van het bestuur van Radio Goeree Lokaal,  maar dit heeft helaas niet tot het gewenste resultaat 
geleid.  Inmiddels heeft het bestuur van SLOGO besloten om voorlopig niet meer in gesprek te gaan met RTV 
Goeree Overflakkee, aangezien er geen verdere stappen gezet kunnen worden.  Dit is inmiddels besproken met 
de verantwoordelijke wethouder en ambtenaar en de SLOGO heeft de Gemeente Goeree Overflakkee verzocht 
om in gesprek te gaan met RTV Goeree Overflakkee. 
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VERVOLG SAMENWERKING: 
 
Bij dit gesprek is de toezegging gedaan dat de Gemeente Goeree Overflakkee een bijeenkomst gaat organiseren 
met alle media instellingen om te komen tot een samenwerking c.q. samenvoeging omdat er maar 1 
uitzendvergunning verleend kan worden. 
 
Zodra er meer informatie bekend is wordt u daarvan op de hoogte gehouden via onze website: www.rtvslogo.nl 
 
CROSS MEDIA: 
 

Cross Media is een van de belangrijkste peilers uit het beleidsplan van de SLOGO.  Maar wat is nu precies 

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. 

Een concept waarbij verschillende media worden gebruikt is niet per definitie een crossmediaal concept. Er kan 
pas gesproken worden over een crossmediaal concept als alle gebruikte media een steentje bijdragen aan 
volledige beleving van het concept. (radio, televisie, internet, twitter, facebook, etc) 

Wat is crossmediaal programma maken? 

Onder crossmedia wordt verstaan het gebruik van meerdere media (TV, Internet, mobiel, evenementen, print, 
radio etc.) in de communicatie. Zodra meerdere media worden ingezet in het overbrengen van een boodschap of 
verhaal dringt de vraag zich op naar de ‘orkestratie’ van de verschillende media: Welke content op welk medium? 
 
Hoe verhouden de verschillende media zich tot elkaar? Waar is onderlinge versterking mogelijk? Welke 
eigenschappen van de verschillende media worden gebruikt in relatie tot de doelgroep? 
 
Het gaat er bij crossmediaal programma maken dus om dat hetzelfde onderwerp op de verschillende media aan 
bod komt, maar dat ieder medium het op zijn eigen manier aanpakt. Het staat op zichzelf en is aanvullend ten 
opzichte van elkaar. 

 

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.  
 
En misschien wilt u ook mee bouwen aan een kwalitatieve lokale omroep waar de inwoners van Goeree 
Overflakkee recht op hebben !. 
 
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. 
 
- alle aanvragen voor een uitzendvergunning zijn beoordeeld door het Commissariaat van de Media en zij hebben 
de Gemeente Goeree Overflakkee inmiddels verzocht om aan te geven of de aanvragers representatief zijn en 
waar hun voorkeur naar uit gaat.  Op dit verzoek moet binnen 18 weken worden gereageerd. 
 
- Met alle partij fracties van de gemeenteraad is inmiddels een gesprek geweest en daar heeft het bestuur van de 
SLOGO haar plannen gepresenteerd en toegelicht.  Door alle partijen zijn de plannen positief ontvangen. 
 
- Een eerste kennismaking gesprek met de verantwoordelijke wethouder en ambtenaar van de gemeente 
Goeree-Overflakkee heeft inmiddels plaatsgevonden. (zie ook SAMENWERKING) 
Ook daar heeft het bestuur van de SLOGO haar plannen kunnen toelichten en is er op een constructieve manier 
gediscussieerd over de “lokale” omroep. 
 
- Het bestuur van de SLOGO heeft een werkbezoek gebracht bij de collega’s van de Westlandse Omroep 
Stichting (WOS).  Na de bezichtiging van de diverse studio’s is er ook nog gesproken over toekomstige 
samenwerking en uitwisseling van kennis en informatie. 
 
- Voor de maand februari staan er diverse activiteiten op de agenda zoals een bestuur vergadering gezamenlijk 
met het Programma Beleidsbepalend Orgaan(PBO), zal de meerjaren begroting worden afgerond en staat de 
verdere invulling van de website www.rtvslogo.nl op de agenda. 
 
 
TOT SLOT: 
 
Wij hopen dat u door het lezen van deze 3e 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. 
 
 
 

 


