Beste Lezers:
Voor u ligt de 4e 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:
Evenals in de 3e nieuwsbrief kunnen we u nu wederom melden dat er, als de uitzend vergunning aan de SLOGO
verstrekt wordt, de volgende personen zullen toetreden tot het bestuur:
Bestuurslid
Bestuurslid

: Dhr. D. Heerschap
: Dhr. H. van Splunder

(secretaris Radio Goeree Lokaal)
(voorzitter Radio Goeree Lokaal)

Het dagelijks bestuur van de SLOGO bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter
: Dhr. T.A. Bakelaar
Interim Secretaris
: Dhr. F. Gotzenberger
Interim Penningmeester : Dhr. D.J. Hoek
De diverse bestuursfuncties zullen na het verstrekken van de uitzendvergunning nog nader bepaald worden.
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
Door de gemeente Goeree Overflakkee is, zoals u wellicht al weet, een adviseur aangetrokken die moet
onderzoeken of het mogelijk is om 1 krachtige lokale omroep neer te zetten. Dhr. T. Dalderup heeft inmiddels al
diverse verkennende gesprekken gevoerd en heeft zijn bevindingen daarvan gepresenteerd in de informatie
avond welke op 27 maart j.l. werd gehouden in de raadzaal. Onze voorzitter, Teun Bakelaar, heeft daar duidelijk
kenbaar gemaakt wat de doelstelling is van de SLOGO en heeft ook aangegeven hoe dat de gesprekken de
afgelopen perioden zijn gegaan met de mede aanvragers.
In de vorige nieuwsbrief melden wij u al dat de besprekingen met RTV Goeree Overflakkee (voormalige
Superstar) stop gezet waren omdat er geen verdere stappen gezet konden worden. Op verzoek van de adviseur
Tom Dalderup is er een 1 op 1 gesprek geweest tussen de voorzitters van RTV Goeree Overflakkee en de
SLOGO omdat er slecht twee breekpunten zouden zijn die samenwerking in de weg zouden staan. De betrof de
radio programmering en de verdeling van mogelijke subsidie gelden tussen de afdelingen radio en televisie.
Na uren met elkaar gesproken te hebben zijn ze tot een akkoord gekomen over deze punten. Maar toen kwamen
er opnieuw andere eisen op tafel. RTV Goeree Overflakkee moest de aanvrager blijven van de uitzend
vergunning en SLOGO moest zijn aanvraag intrekken.. Wij konden hier echter niet mee akkoord gaan omdat wij
juist vinden dat wij de verbindende factor zijn tussen de reeds bestaande omroepen.
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VERVOLG SAMENWERKING:
Radio Goeree Lokaal heeft immers al toegezegd volledig op te gaan in de SLOGO en dit is wat wij ook voor ogen
hadden met RTV Goeree Overflakkee. Zodat beide partijen hun werkzaamheden onder de democratische
vleugels van de SLOGO kunnen blijven voortzetten. Omdat RTV Goeree Overflakkee echter bij hun laatste
standpunt blijft, zijn de gesprekken wederom gestaakt.
Met de derde aanvrager, Stichting Media Platform Goeree Overflakkee (RMGO), hebben wij zoals jullie hebben
kunnen lezen in de 3e nieuwsbrief een eerste verkennend gesprek gehad wat geresulteerd heeft in een overleg
met beide besturen. Ook deze bespreking is zeer goed verlopen en daarin is afgesproken dat de twee
werkgroepen, radio en televisie, afzonderlijk van elkaar hun plannen met elkaar gingen vergelijken en bespreken.
Voor de radio afdeling was maar 1 gespreksronde nodig omdat beide partijen op dezelfde lijn zaten en het met
elkaar eens waren over het te voeren beleid. Voor de TV afdelingen waren er twee besprekingen nodig en
uiteindelijk bleef er maar 1 breekpunt over. Dit betrof de opheffing van de commerciële nieuwssites Igo.nl en
flakkeenieuws.nl. (Koole Media Service (IGO) is de TV producent van SLOGO en Flakkeenieuws is de TV
producent van RMGO)
Afgesproken werd om dit punt te bespreken in een gezamenlijk overleg met alle besturen van de diversen media
partijen. In deze gezamenlijke vergadering bleek dat er bestuurlijk geen breekpunten meer waren omdat het
RMGO bereid was zich aan te sluiten bij de SLOGO. Er is in het overleg nog wel gediscussieerd over de
commerciële punten over het opheffen van de nieuwssites. RMGO bleef bij hun standpunt dat dit binnen 1 jaar al
moest gebeuren maar de SLOGO vond dat ze dit onmogelijk konden verlangen van een commerciële , derden
partij die daar zijn broodwinning uit moet halen. De SLOGO stelde voor om dat pas over een jaar of drie te doen
als er een omzet target gehaald zou worden. Uiteindelijk is er afgesproken dat er twee bestuursleden een
business plan zouden opstellen met een meerjaren stappenplan om te bekijken op wat voor termijn het mogelijk
zou kunnen zijn om de nieuwssites op te heffen.
Zover is het echter nooit meer gekomen omdat de opdrachtgever van RMGO, FlakkeeNieuws, besloten had om
zich terug te trekken uit deze vorm van samenwerking. RMGO had besloten om weer in gesprek te gaan met
RTV Goeree Overflakkee, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in het samengaan van deze twee aanvragers.
Hoe deze samenwerking verder gestalte gaat krijgen is bij het uitgeven van deze nieuwsbrief bij ons onbekend.
Het bestuur van de SLOGO heeft inmiddels besloten om, voorlopig, niet meer in gesprek te gaan met de twee
overige aanvragers omdat wij vinden dat er waarschijnlijk geen draagvlak is onder de aanvragers om met elkaar
een nieuwe krachtige omroep neer te zetten. De SLOGO gaat nu proberen om op eigen kracht de uitzend
vergunning binnen te halen en ziet dit dan ook met vertrouwen tegemoet !

Overigens benadrukt het bestuur wel dat de deur altijd open blijft staan voor de vrijwilligers van alle
partijen om zich aan te sluiten bij de SLOGO in welke vorm dan ook.
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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 !.
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.
Word aspirant medewerker van SLOGO ! Meldt u aan via info@rtvslogo.nl
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.
- 27 maart j.l. werd er in de raadzaal van de gemeente Goeree Overflakkee een informatie avond gehouden over
de concessie voor de lokale omroep van de gemeente. Op deze avond werd er door de gemeente een duidelijk
uitleg gegeven over het proces tot vergunning verstrekking. Kijk voor meer informatie op de website:
www.goeree-overflakkee.nl
- Het huidige PBO van de SLOGO is met een aantal personen uitgebreid en deze zal bij vergunning verlening
verder worden aangevuld met de PBO leden van Radio Goeree Lokaal. (zie bijlage voor de complete PBO)
- De gemeenteraad van Goeree Overflakkee zal naar aanleiding van het advies van de verantwoordelijk
wethouder,ambtenaar en adviseur in 2 fasen beslissen over de uitzendvergunning. De “beeldvormende fase” zal
in april plaatsvinden en de “besluitvormende fase” wordt behandeld in mei.
TOT SLOT:
Wij hopen dat u door het lezen van deze 4e 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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