Jaarverslag P.B.O. Stichting Lokale Omroep Noord Oost Overijssel NOOS 2014
Missie: Stichting Lokale Omroep Noord Oost Overijssel NOOS is, als betrouwbare en
onafhankelijke informatiebron, de spil in de Hardenbergse samenleving.
Taak van Het Programma Beleidsbepalend Orgaan (P.B.O.):
Het PBO toetst de programmering aan de hand van zes vastgestelde programmacriteria.
Het PBO werkt conform het PBO Reglement vastgelegd en vastgesteld in een zestal criteria.
Het P.B.O. van de stichting bestaat per 31 december 2014 uit de volgende personen:
Het PBO bestaat uit de volgende leden:
de heer
C. Uri, voorzitter; segment educatie en onderwijs
de heer
A. van der Leij, secretaris; segment Cultuur en Kunt
mevrouw
R. Benjamins; segment maatschappelijke zorg en welzijn
mevrouw
T. Santing; segment kerkgenootschappen
de heer
R. Schonewille; segment Sport en Recreatie
de heer
F. van Dijk; segment Ouderen
vacature
Etnische en Culturele minderheden
vacature
Jeugd/ Jongeren
Tijdens de laatste vergadering in juli 2014 is afscheid genomen van de leden mevr. T.
Santing en de heer A. van der Ley
Het PBO bestaat sinds september 2014 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
vacature
segment Jeugd/ Jongeren
Het P.B.O. is in 2014 volgens vooraf vastgelegd vergaderschema zes keer in vergadering
bijeen geweest.
In februari 2014 is de heer A. Boonstra voorgedragen door het PBO als voorzitter
programmastaf en door het bestuur als zodanig aangesteld. Per 1 november is opnieuw
door het PBO een voorzitter voorgedragen als opvolger van de heer Boonstra te weten de
heer H. Jonker,
Een aantal keren heeft er overleg plaats gevonden tussen Bestuur, in de persoon van de
voorzitter, dhr G. F. de Jong en het PBO.
De functie van secretaris wordt vanaf de zomer van 2014 ingevuld door mevr. Mientje
Flim.
In september heeft het PBO in de vacature Etnische en Culturele Minderheden kunnen
voorzien in de persoon van mevr. Sila Bachoe.
De openstaande vacature voor het segment Jeugd/ Jongeren is tot op heden nog niet
ingevuld.

Prioriteiten 2015:
Invullen vacature segment Jeugd/ Jongeren
Structureel overleg Bestuur en het PBO
Structureel overleg voorzitter Programmaraad
Structureel informatieuitwisseling middels notulen/ verslagen tussen Bestuur/ `
Programmaraad/ PBO
Dedemsvaart, 20 juni 2015
Cees Uri, voorzitter

