Jaarverslag Stichting Lokale Omroep Noord Oost Overijssel NOOS 2014
De stichting is opgericht op 26 maart 2013.
Het bestuur van de stichting bestaat per 31 december 2014 uit de volgende personen:
de heer G.F. de Jong, voorzitter;
mevrouw A. Smidt, secretaris;
de heer R. Knol, penningmeester; en
de heer F. Bekedam, 2e penningmeester (toegetreden per 1-10-2014)
de heer A. Brunink, lid
Per 1 januari 2015 is uitgetreden mevrouw R.Waanders - Hilbrink.
Het Programma Beleidsbepalend Orgaan (hierna: PBO) is aangesteld in april 2013 en is
vanaf april 2014 in functie.
Het PBO bestaat uit de volgende leden:
de heer
C. Uri, voorzitter; segment educatie en onderwijs
mevrouw
M. Flim, secretaris; segment werknemers en werkgevers
mevrouw
R. Benjamins; segment maatschappelijke zorg en welzijn
mevrouw
M. Middag; segment kerkgenootschappen
de heer
R. Schonewille; segment Sport en Recreatie
de heer
F. van Dijk; segment Kunst en Cultuur
mevrouw
S. Bachoe ; segment Etnische en Culturele minderheden
Mijlpalen:
24 februari 2014
Benoeming Andreas Boonstra als tijdelijk voorzitter Programmastaf door PBO
17 maart 2014
TV-uitzending lijsttrekkersdebat Gemeenteraadsverkiezingen vanuit Gemeentehuis
Hardenberg
1 april 2014
Officiële start radio-uitzendingen en kabelkrant ( in de maanden februari en maart nonstop muziek en incidentele uitzendingen)
1 mei 2014
Benoeming hoofdredacteur Cora Jaquet door bestuur met instemming programmastaf
30 mei 2014
Officiële opening studio door wethouder René de Vent
31 mei 2014
Open dag Omroep (ook landelijk)
6 september 2014
Eerste wekelijkse uitzending kerkdiensten)
1 november 2014
Benoeming Harry Jonker als voorzitter programmastaf door PBO
1 december 2014
In gebruikname pasjessysteem studio als extra beveiliging
Start 3- minuten-nieuwsfilmpjes op tv binnen de kabelkrant
10 december 2014
Feestelijke uitzending van “Dolfijn” (voor en door bewoners Baalderborg)met
medewerking van Burgemeester Snijders van de Gemeente Hardenberg
21 november - 27 December 2014
Wekelijkse serie tv-uitzendingen over de wijzigingen in de Zorg per 1 januari 2015, in
samenwerking met Baalderborg Groep, Saxenburg Groep en Gemeente Hardenberg
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Deze serie van 6 uitzendingen is aangemeld bij de Olon om in aanmerking te komen
voor een Award voor het beste tv-programma van het jaar.
Ook werd “Dolfijn” aangemeld om in aanmerking te komen voor een Award voor het
beste radioprogramma van het jaar.
De jaarrekening 2013 is tijdig gepubliceerd.
De jaarrekening 2014 wordt voor 1 juni 2015 gepubliceerd.
In 2014 is door het bestuur 13 keer vergaderd.
Een aantal keren heeft er overleg plaats gevonden tussen Bestuur en PBO.
Periodiek heeft er overleg plaats gevonden tussen voorzitter bestuur en voorzitter
programmastaf.

Dedemsvaart, 20 april 2015
G.F. de Jong, voorzitter

2

