Jaarverslag 2018
Inleiding
Het Jaar 2018 is een intensief jaar geweest. De VOS heeft in 2018 een heldere en door de
organisatie gedragen Toekomstvisie ontwikkeld, die richting geeft aan het te voeren beleid en voor
alle medewerkers de leidraad is voor de komende jaren. Tevens heeft de aanvraag voor een nieuwe
zendmachtiging in de tweede helft van het jaar centraal gestaan.
De Toekomstvisie is een document waarmee de VOS zich nadrukkelijk presenteert als een lokale
omroep voor alle bewoners van de gemeente Valkenswaard. De VOS zet stappen in de
ontwikkeling naar een platform waarin alle Valkenswaarders terecht kunnen voor informatie,
activiteiten en (niet onbelangrijk) entertainment. De VOS als informatieplatform voor alle
geledingen in Valkenswaard.
De ontwikkeling van de visie heeft veel aandacht gevraagd, niet in de laatste plaats, voor het
verkrijgen van een nieuwe zendmachtiging voor de periode van 2019-2024.
De Toekomstvisie is een goede basis voor het aanscherpen en concretiseren van het te voeren
beleid in de komende 5 jaar.
Ondanks dat dit voor de ontwikkeling van de VOS van lokale omroep naar (in de toekomst) een
streekomroep en voor de verwerving van de nieuwe zendmachtiging erg belangrijk is, zijn het de
medewerkers die in staat zijn prima programma’s te maken. Zowel de Radio-afdeling als de TVgroep en de Redactie hebben weer laten zien dat zij met passie en gedrevenheid professionele
programma’s maken en voor de bewoners van Valkenswaard een prima informatieplatform zijn.
Ook financieel heeft de VOS een goede basis gelegd voor een gezonde organisatie en voor een
gezond financieel beleid voor de komende jaren.
Dat dit alles niet zonder slag of stoot gegaan is, behoeft geen toelichting. Gedrevenheid en passie
zijn belangrijke ingrediënten voor een organisatie van vrijwilligers zoals de VOS. Veel energie en
tijd is door het bestuur en de medewerkers gestoken in het leggen van een stevige basis voor de
toekomst van de VOS. Dit wordt door velen en door vele organisaties in Valkenswaard herkend en
gewaardeerd. Uiteraard zijn er nog zaken voor verbetering vatbaar. De VOS werkt hard om deze
verbeteringen voor elkaar te krijgen.
Het is spijtig te moeten constateren dat de ontwikkeling van de toekomstvisie en het verkrijgen van
de zendmachtiging voor de komende jaren, zoveel tijd en energie gevraagd heeft dat de uitwerking
van het beleid voor de komende jaren minder concrete invulling heeft gekregen. In 2019 zal meer
nadruk gelegd worden op het te voeren beleid en de daarbij behorende concrete plannen. Hierbij
komt tot uiting dat de toekomstvisie wordt omgezet wordt in concreet beleid en acties van de VOS
in al zijn geledingen.
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In dit jaarverslag wordt een beeld geschetst van de VOS in 2018 en tevens door het bestuur
verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan.
Het financiële jaarverslag 2018 is een bijlage bij dit jaarverslag en vormt daar mee een geheel van
bestuurlijke rapportage 2018.
Bestuur en organisatie.
a. De samenstelling van het bestuur.
Het bestuur heeft in 2018 een wisselende samenstelling gehad.
In 2018 hebben we afscheid moeten nemen van de penningmeester, Dhr. Herman Maatje. Zijn
gezondheid heeft hem gedwongen het penningmeesterschap op te geven. Op deze plaats wil het
bestuur zijn erkentelijkheid uitspreken over de inzet en de betrokkenheid van dhr. Maatje bij de
VOS. Met name het financiële beleid heeft onder zijn leiding een impuls gekregen. Het is jammer
dat hij niet meer kennis heeft kunnen nemen van de resultaten van zijn inspanningen. Na een
grondige analyse heeft hij de aanzet gegeven tot een gezonde financiële basis voor de VOS (zie
jaarrekening 2018).
In 2018 geeft mevr. Francien de Bruijn- de Kok te kennen de verantwoordelijkheid van het
bestuurslidmaatschap niet meer te kunnen dragen. Het is spijtig dat na 4 jaar een einde is gekomen
aan de inzet van mevr. de Bruijn, die binnen de VOS, naast de bestuurlijke bijdrage, veel heeft
betekend voor de medewerkers van de VOS.
In 2018 heeft dhr. Etiënne Claessen zijn rol als coördinator voor de afdeling Radio neergelegd en
daarmee ook zijn rol in het bestuur van de VOS beëindigd. Naast zijn inzet voor de afdeling Radio
heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de ICT en de inrichting van de website.
Per augustus van dit verslagjaar heeft dhr. Ruud Heisterkamp na 13 jaar het secretariaat
overgedragen. Op 31 december 2018 heeft dhr. Heisterkamp het lidmaatschap van het bestuur van
de VOS beëindigd. Het bestuur dankt Ruud voor zijn inzet voor de VOS, met name in het bestuur.
Een afscheid van een veelzijdige en ervaren bestuurder komt altijd ongelegen. Het bestuur heeft
respect voor zijn besluit om enige (bestuurlijke) afstand te nemen. Het bestuur zal zijn inzet, zijn
kennis en zijn persoonlijke betrokkenheid gaan missen en is blij dat hij als medewerker nog
betrokken blijft bij de VOS.
Het bestuur wil dat de belangen van de afdelingen binnen de VOS een stem hebben in het bestuur
en dat het bestuur beleid vorm kan geven dat de belangen van de afdelingen ook representeert.
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Daarom is het belangrijk dat dhr. Rinus van Aken als vertegenwoordiger van de afdeling Radio een
vaste adviserende rol in het bestuur vervult. Daarmee is de continuïteit na het vertrek van dhr.
Claessen gewaarborgd en de coördinatie van de afdeling Radio (in samenspraak met dhr. Pieter
Zweegers, programmaleiding) wordt ingevuld.
Dhr. Heisterkamp heeft in augustus 2018 zijn rol als secretaris van het bestuur overgedragen aan
dhr. Jo Caris in een zeer turbulente tijd. De continuïteit in het bestuur en met name in het
secretariaat heeft er zeker niet onder gelden door een prima overdracht.
Het voorzitterschap is al sinds 2010 in uitstekende handen van mevr. Hanneke Deen- Hugers, die
naast het voorzitterschap de honneurs heeft waargenomen als penningmeester. Het bestuur is op
zoek naar een penningmeester, maar is daar aan het einde van het boekjaar nog niet in geslaagd.
Door de inzet van dhr. M. de Natris als financieel adviseur, is ook in dit opzicht de continuïteit
gewaarborgd.
Het bestuur is zich ervan bewust dat dit een tijdelijke oplossing is en dat een nieuwe
penningmeester snel aangetrokken dient te worden.
Een actieve rol in het bestuur wordt door dhr. Koen Vlemmix ingevuld als lid van het bestuur en
als vertegenwoordiger van de afdeling TV.
Het bestuur is zich ervan bewust dat het kwetsbaar is en dat een uitbreiding noodzakelijk is. In de
aanloop naar de advisering van de gemeente over de zendmachtiging van 2019-2024 is geadviseerd
om een scheiding aan te brengen in bestuur en uitvoering. Het bestuur heeft er in het recente
verleden voor gekozen om de inbreng van de werkvloer in het besturen van de organisatie te
versterken door het lidmaatschap van het bestuur te koppelen aan de coördinatie van de afdelingen
(met name Radio en TV). In het beleidsplan 2019-2024 zal de invulling van het bestuur nader
worden uitgewerkt, waarbij ook de argumenten van de gemeente en de gemeenteraad meegenomen
zullen worden.
De samenstelling van het bestuur op 1-1-2019:
- Mevr. Deen-Hugers, voorzitter en waarnemend penningmeester
- Dhr. Caris, secretaris
- Dhr. Vlemmix, lid en vertegenwoordiger van de afdeling TV
- Dhr. van Aken, adviseur en vertegenwoordiger van de afdeling Radio

sinds 1-12-2010
sinds 1-08-2018
sinds 28-1-2015
sinds 1-10-2018

Het bestuur komt in het verslagjaar op de volgende data in vergadering bijeen:
22 januari, 20 februari, 18 april, 4 mei, 20 juni, 15 augustus, 26 september, 31 oktober,28
november en 18 december 2018. Daarenboven wordt, waar nodig informatie per e-mail en/of
telefoon uitgewisseld. Bestuursleden nemen in wisselende samenstellingen deel aan besprekingen
met de gemeente, OLON/NLPO, Studio 040 en wonen meerdere bijeenkomsten bij.
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De aandachtspunten voor het bestuur betreffen uiteraard de statutaire verantwoordelijkheden en
acties. Daarnaast is de facilitering van de afdelingen een belangrijk aandachtspunt. Het bestuur
vertegenwoordigt de VOS in externe contacten en activiteiten, waaronder de gemeente, de
gemeenteraad, het Commissariaat van de Media (CvdM), OLON/NLPO en overleg met collegaomroepen in de regio.
De nieuwe wet op de privacy (AVG) is door het bestuur omgezet in een intern regeling, die een
basis is voor eenieder die bij de VOS betrokken is in het kader van de bescherming van de privacy.
Het is verder van belang om te vermelden dat het bestuur in gesprek is met collega lokale
omroepen in de omgeving om te komen tot een streekomroep. Aan het einde van het verslagjaar
2018 ligt een intentieverklaring van alle lokale omroepen in de omgeving ter ondertekening klaar,
waarmee een eerste stap gezet wordt naar de vorming van een streekomroep en de uitwerking van
de samenwerking van de lokale omroepen.
Het bestuur van de VOS vormt als geheel ook het Dagelijks Bestuur en vertegenwoordigt de VOS
in alle van belang zijnde zaken.
b. Programma Beleidsbepalend Orgaan
Stroming
Maatschappelijke zorg en welzijn
Cultuur en kunst
Kerkgenootschappen en
genootschappen op geestelijke
grondslag
De stroming etnische minderheden
Werknemers
Werkgevers
Onderwijs en educatie
Sport en recreatie
Jongeren
Ouderen

Naam
Dhr. L. van Dijck
Mevr. E.H.M. van den Putte
Dhr. G.J.S.M. Raaijmakers

Sinds
6-06-2018
30-12-2017
1-12-2017

Mevr. M. Vos
Vacature
Vacature
Dhr. H.R.E. Wegter
Dhr. F. Thomassen
Dhr. R.J.A. van den Dungen
(secretaris)
Mevr. M.G.C. Akkermans
(voorzitter)

1-11-2018

1-1-2017
6-6-2018
3-9-2008
7-7-2000

Het PBO komt in vergadering bijeen op 21 februari, 6 juni en op 28 november 2018.
Het bestuur is verheugd dat het PBO in de loop van het jaar uitgebreid is. De VOS voldoet daarmee
aan de door de Mediawet gestelde eisen, waarbij met name de stroming Etnische minderheden
vertegenwoordigd is in het PBO. De vacatures vanuit de werkgevers en werknemers bestaan nog
steeds. Ondanks inspanning is in deze vacatures aan het einde van het verslag jaar nog niet
voorzien
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De uitvoering van het al eerder door het PBO vastgestelde media-aanbod beleid wordt in het
verslagjaar gecontinueerd. Het PBO heeft een belangrijke rol in het samenstellen van het mediaaanbod en geeft vanuit de belangrijkste groeperingen in de Valkenswaardse samenleving input en
geeft als zodanig het programmabeleid vorm.
De onduidelijkheden over het verwerven van de zendmachtiging voor de periode van 2019-2024
heeft ook enige rem gezet op het beleid van het PBO. Het beleid van het PBO wordt gekenmerkt
door een voortzetting van het beleid van 2017, waarbij met name actuele activiteiten binnen
Valkenswaard worden aangedragen.
Medewerkers dragen zorg voor de uitvoering van het door het PBO vastgesteld programmabeleid.
c. De organisatie van de VOS
De organisatiestructuur van de VOS is in 2018 onveranderd.
De medewerkers.
De VOS beschikt over een sterke groep van vrijwilligers. Het is voor het bestuur duidelijk dat op
enkele onderdelen een versterking nodig is (o.a. hoofdredacteurschap) en gezien de
leeftijdsopbouw ook nieuwe medewerkers te werven, waarin het bestuur slechts gedeeltelijk
geslaagd is. De groep is zodanig samengesteld dat de opdracht en taken van de omroep uitstekend
uitgevoerd zijn. In elke groep zijn nieuwe medewerkers aan de slag gegaan.
Op deze plaats willen we ook stil staan bij het feit dat enkele (oud)betrokkenen bij de VOS ons
ontvallen zijn.
- Dhr. Herman Maatje, penningmeester
- Dhr. Pierre van de Werdt, erelid
- Dhr. Guus Verdonck, radiomedewerker.
Ieder op zijn eigen manier heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het meer dan 30-jarig
bestaan van de VOS en aan de Omroep die we nu zijn.
Het 30-jarig bestaan is in 2017 uitgebreid gevierd.
De medewerkers zijn voortdurend via nieuwsbrieven en mails op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen binnen de VOS. Met name in de tweede helft van 2018 geeft de aanvraag voor een
nieuwe zendmachtiging en de aanpak van de ontwikkeling van het advies van de gemeente aan het
CvdM, veel onrust en heeft belemmerend gewerkt. Nieuw beleid en investeringen worden dan ook
aangehouden tot de definitieve toewijzing van de zendgemachtigde heeft plaatsgevonden.
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Dit heeft echter geen effect op de inzet en betrokkenheid van de medewerkers. Met veel passie en
toewijding bieden de medewerkers een prima media-aanbod. Dank vanuit het bestuur is dan ook op
zijn plaats.
De medewerkers hebben in een bijeenkomst hun waardering uitgesproken voor de toekomstvisie
van de VOS en de aanpak van de aanvraag van de zendmachtiging. Dit is voor het bestuur
belangrijk om vanuit een groot draagvlak te opereren in een politiek ingewikkeld proces.
De TV-groep.
De TV-groep heeft in 2018 vormgegeven aan de uitvoering van het beleid en presenteert
programma’s die gewaardeerd worden in Valkenswaard.
De groep heeft vele activiteiten in beeld gebracht die jaarlijks in Valkenswaard worden
georganiseerd, zoals de Nachtmis, de Carnavalsmis, het Were Di Songfestival. Daarnaast besteedt
de groep aandacht aan het Corso, Kwalleballen, de dorpsquiz en vele andere activiteiten op het
gebied van vrije tijd, maatschappelijke betrokkenheid en politiek.
De TV-groep heeft vaste programma’s gepresenteerd, zoals AperitiVOS, het Politiek Café
Valkenswaard en vele korte nieuwsitems onder de noemer 'VOS Nieuws'. In het kader van de
gemeenteraadsverkiezingen 2018 is de afdeling TV ook actief met het maken van spots voor alle
lokale partijen en het verzorgen van een televisiedebat met alle lijsttrekkers. De VOS heeft ook de
verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezingen LIVE vanuit het gemeentehuis uitgezonden.
VOS TV verzorgt naast de reguliere talkshow AperitiVOS diverse andere lokale tv-uitzendingen.
Op verzoek geven enkele vrijwilligers ook gastlessen op school en is er in samenwerking met
lokale basisscholen een junior AperitiVOS opgenomen, geproduceerd en gemaakt door leerlingen
uit groepen 7 en 8. Een enthousiaste groep van ca. 15 vrijwilligers komt maandelijks bijeen en
samen geven zij vorm aan de inhoud en uitvoering van de programma’s op televisie en internet.
De uitzendingen zijn ook te zien op YouTube en terug te vinden bij “Uitzending gemist” op de
VOS-website.
De groep streeft naar verbetering van de kwaliteit van de uitzendingen en wil in 2019 zorgdragen
voor een HD-kwaliteit van de uitzendingen. Daarvoor moet in nieuwe apparatuur worden
geïnvesteerd. Ook wil de groep steeds sneller gaan werken waardoor nieuwsitems sneller online te
zien zullen zijn.
De Radiogroep.
De Radio-groep slaat een nieuwe weg in. De veranderingen in de coördinatie zijn daarvoor
aanleiding geweest. De groep slaagt erin het Radio-aanbod uit te breiden, waardoor het aanbod
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beter afgestemd is op de vraag in Valkenswaard en omgeving. De Radiogroep is meer op locatie en
is ook op sociale media meer zichtbaar.
De groep heeft weer een volwaardige plek binnen de omroep en timmert hard aan de weg om het
aanbod te verbeteren en zich te richten op alle groepen in Valkenswaard. De programmering zal in
2019 veranderingen ondergaan door met name in de avonden en de weekenden nog beter aan te
kunnen sluiten op de luisteraars.
Door de integratie van de website in de website van de VOS is ook duidelijk wat de Radio-groep te
bieden heeft. Vele mensen weten de website te vinden en relevante informatie te krijgen.
Sociale media hebben ook binnen de Radio-groep een belangrijke plek gekregen.
De kabelkrant en de website.
De redactie van de kabelkrant en van de website is in de loop van 2018 versterkt en brengt de
relevante informatie bij de inwoners van Valkenswaard.
Er is ook meer samenhang gerealiseerd in de informatievoorziening via de Kabelkrant, de website
en de sociale media. You Tube, Facebook en Twitter zijn niet meer weg te denken in het
informatieplatform dat de VOS biedt. Lokaal nieuws is nu op alle media van de VOS te vinden en
is actueel en van belang voor de inwoners van Valkenswaard.
Techniek.
In technische zin hebben er niet veel veranderingen plaatsgevonden. Van belang is dat een aantal
investeringen zijn uitgesteld totdat de zendmachtiging definitief naar de VOS gaat. De
samenwerking met 040 uit Eindhoven is mede een garantie voor kwalitatieve uitzendingen.
Het bestuur is voornemens deze samenwerking uit te breiden. De groei naar een Lokaal Toereikend
Media Aanbod (LMTA) is ook binnen de VOS zichtbaar.
De studio vraagt om enkele investeringen, waardoor het functioneren van alle afdelingen beter en
gemakkelijker wordt. Als de zendmachtiging verkregen is, zal de VOS daarin investeren. Hierbij
zal ook gekeken worden naar de apparatuur en de bekabeling in de techniekruimte.
De infrastructuur van de VOS is ietwat verouderd en enige ordening is op zijn plaats. De groep
technici (met enige hulp van externe professionals) is erin geslaagd om een overgang van Ons
Brabant Net naar XS4all geruisloos te laten verlopen.

d. Huisvesting.
De huisvesting van de studio is al enkele jaren een aandachtspunt. In eerste instantie heeft het
bestuur gezocht naar een andere plek. In het gesprek met de gemeente zijn verschillende ideeën de
revue gepasseerd. Dit heeft echter niet voor een oplossing gezorgd.
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De studio vraagt om enige aanpassingen. De indeling is niet altijd praktisch en verdient een
herordening c.q. een opknapbeurt. Deze aanpassingen kan de VOS zelf financieel dragen en
uitvoeren. Op dit moment beschikt de VOS niet over de middelen om naar een andere plek te
verhuizen.
Het bestuur zal in 2019 de mogelijkheden voor aanpassingen onderzoeken. De techniekruimte en
de herordening van deze ruimte zal zeker aan de orde komen. Ook zal het bestuur met de
verhuurder (de Gemeente) in overleg gaan om enkele belangrijke voorwaarden voor een goed en
verantwoord gebruik van de ruimte aan te scherpen; Arbo-voorschriften, luchtbehandeling,
veiligheid en toegankelijkheid zijn daarbij de belangrijkste items.
De zendmast is een ander belangrijk item voor 2019. Deze is beperkt in hoogte waardoor het bereik
van de VOS minder is dan de VOS wenselijk acht. Alle bewoners van de gemeente Valkenswaard
zullen moeten kunnen rekenen op een goede ontvangst.
e. Het Commissariaat van de Media (CvdM) en de zendmachtiging.
In het voorjaar van 2018 kondigt het CvdM aan dat de aanvraag voor een nieuwe zendmachtiging
vóór medio augustus 2018 bij het Commissariaat binnen moet zijn.
De VOS heeft aan deze vraag voldaan, daar de VOS ook de komende 5 jaar de bewoners van
Valkenswaard wil blijven dienen met een goed aanbod van TV, Radio en nieuws, dat relevant is
voor de bewoners. Zoals al over de ontwikkelde Toekomstvisie van de VOS is gemeld, wil de VOS
een volledig pakket van lokaal media-aanbod blijven verzorgen. De ervaring van de VOS en het
huidige aanbod zijn een prima basis om dit verder uit te bouwen naar een Lokaal Toereikend Media
Aanbod (LMTA), zoals dit door de overheid voor de komende jaren gevraagd wordt. Ook de
vorming van een streekomroep zal daarbij aan de orde zijn.
De aanvraag van een nieuwe zendmachtiging is daarbij uiteraard een voorwaarde.
Medio september 2018 wordt duidelijk dat de VOS niet de enige aanvrager voor de
zendmachtiging is. Ook Horizon uit Heeze/Leende/Cranendonck en een nieuwe potentiële
aanbieder van een volledig media-aanbod, de Media Workshop uit Valkenswaard, hebben een
aanvraag ingediend.
Het CvdM heeft de gemeente vervolgens, zoals vereist is, om advies gevraagd. De gemeente vraagt
verder of de drie aanbieders mogelijk tot één gemeenschappelijke aanvraag kunnen komen.
Om dit te onderzoeken stelt het College van B&W een verkenner aan om de drie aanvragers te
bevragen of er een goede basis is om tot vergaande samenwerking (de gemeente spreekt van
samengaan) te komen. De conclusie van de verkenner is dat er geen basis is en dat de gemeente zal
moeten oordelen over alle drie de aanvragen.
De gemeente stelt daarvoor een adviescommissie samen die op basis van een door de gemeente (in
overleg met het CvdM) samengestelde lijst met beoordelingscriteria de aanvragers bevraagd heeft.
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Deze commissie heeft bestaat uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van lokaalmedia
aanbod, financiering en exploitatie van een lokale omroep. Deskundigheid op het gebied van
toekomstgericht mediabeleid is vertegenwoordigd in de commissie.
De commissie komt tot het oordeel dat de VOS het beste uit de analyse komt en stelt het College
van B&W voor de VOS voor te dragen bij het CvdM voor een nieuwe zendmachtiging.
Het College neemt dit advies over en stelt aan de gemeenteraad voor om de VOS voor te dragen bij
het CvdM.
De behandeling van het advies aan het CvdM vraagt meer tijd, waardoor uitstel is aangevraagd
voor de uiterste advies datum. Dit heeft tot gevolg dat de gemeenteraad pas in februari/ maart 2019
het voorstel van het College kan behandelen.
Zoals eerder gesteld werkt de onduidelijkheid over de zendmachtiging voor de komende jaren
verlammend. Investeringen worden uitgesteld, beleidsplannen worden aangehouden.
Ook afspraken met adverteerders worden aangehouden totdat duidelijk is dat de VOS ook
daadwerkelijk de mogelijkheden heeft om de adverteerders het gehele jaar te kunnen bedienen.
De procedure rond de zendmachtiging heeft ook tot gevolg dat er veel energie en tijd gestoken
moet worden in de communicatie met de gemeente, het College en (fracties in) de gemeenteraad.
In grote lijnen kan gesteld worden dat de VOS een goede communicatie heeft met de gemeente,
niet alleen over de zendmachtiging. Ook de subsidiëring en huisvesting zijn steeds terugkerende
onderwerpen in het gesprek met de gemeente.
De gemeente wordt ook regelmatig uitgenodigd om hun beleid of onderdelen daarvan binnen de
VOS op TV toe te lichten. De VOS verzorgt ook elke dag de informatie uit de gemeente en de
gemeenteraad, zowel op Radio als TV en website. De informatievoorziening aan bewoners van
Valkenswaard is van belang voor de gemeente en de gemeenteraad en is een belangrijke taak voor
de VOS.
f.

Het Commissariaat van de media

Diverse verzoeken van het CvdM worden naar tevredenheid van het Commissariaat beantwoord.
Ook het jaarverslag 2017 en het financiële jaarverslag 2017 worden het CvdM toegestuurd.
Aan alle verplichtingen naar het Commissariaat wordt door de VOS in 2018 voldaan en bij vragen
is de communicatie met het CvdM uitstekend. Uiteraard heeft het bestuur regelmatig contact met
het CvdM in het kader van de aanvraag voor de nieuwe zendmachtiging.
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g. OLON/NPLO
De NLPO is als sectorinstituut belast met het behartigen van de collectieve belangen van de lokale
omroepen die zich omvormen tot streekomroepen. Gedurende het verslagjaar wordt nauwkeurig de
ontwikkelingen in de gaten gehouden over de vorming van streekomroepen en daarmee de
ontwikkeling van een Lokaal Toereikend Media Aanbod (LTMA). De VOS richt zich in eerste
instantie op Eindhoven en trekt samen met 040 op in het proces tot vorming van een streekomroep.
In dit kader is het reeds eerdergenoemde convenant over de samenwerking in de regio van belang
en vloeit voor uit de eisen die de overheid in de toekomst zal stellen aan een LTMA. Dit biedt naar
het oordeel van het VOS-bestuur de beste garantie voor continuïteit in de presentatie van dagelijks
nieuws en andere relevante informatie vanuit de haarvaten van de samenleving, Lokaal Toereikend
Media Aanbod (LTMA) op radio, televisie, de diverse internetplatforms en sociale media.
Ook wordt op deze wijze gestimuleerd dat de lokale omroepen samenwerking zoeken op het gebied
van uitwisseling van programma’s, nieuwsgaring, organisatie, techniek, onderwijs/workshops.
Voor het bestuur is het uitgangspunt dat samenwerking noodzakelijk is met de uitdrukkelijke
doelstelling om de belangen van de Valkenswaardse samenleving ook in een regionaal verband te
waarborgen.
Tenslotte.
Het bestuur heeft in dit jaarverslag verslag gedaan van de belangrijkste ontwikkelingen en
resultaten van het beleid en activiteiten van de VOS. Het is duidelijk dat de VOS voorbereid is op
de toekomst. Het bestuur is faciliterend voor de medewerkers. De groep van gedreven
medewerkers met passie voor en kennis van het media-aanbod is ook in 2018 de basis gebleken
voor een succesvol jaar. De dank van het bestuur gaat dan ook in de eerste plaats uit naar de
medewerkers.
Het bestuur van de VOS dankt ook alle betrokkenen buiten de organisatie van de VOS voor hun
ondersteuning aan de VOS en de medewerkers. Het PBO is ook dit jaar weer een mooie
representatie geweest van de Valkenswaardse samenleving, die o.a. door het PBO prima zijn
vertegenwoordigd in het beleid van de VOS.
Maart 2019.
Namens het bestuur van de VOS

Mevr. H. Deen- Hugers
Voorzitter

Dhr. J.J.M, Caris
Secretaris
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