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1. INLEIDING 

In Nederland wordt de komende jaren gebouwd aan een nieuw stelsel van lokale omroepen. Het 

streven is om de 282 omroepen te reorganiseren tot ongeveer 50 kwalitatief hoogwaardige 

omroepen. De Stichting Publieke Omroep Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden en West Betuwe is 

per 1 januari 2019 de publieke streekomroep voor de gemeenten Buren, Culemborg, 

Vijfheerenlanden en West Betuwe. De uitzendnaam/stationcall wordt SRC.  

De omroep start januari 2019 en is gevormd na de fusie tussen de stichting Stad Radio Culemborg 

en Vianen en RTV Betuwe.  

 

In het voorjaar 2018 hebben de besturen van beide omroepen onder begeleiding van een door de 

betrokken gemeenten benoemde mediator het besluit tot een fusie genomen en deze met een 

ondertekende overeenkomst bekrachtigd. In de tweede helft van 2018 zijn de diverse formaliteiten 

geregeld, zoals de aanvraag van de vergunning van het CvdM, daarnaast werken wij verder aan 

de organisatie en een hogere kwaliteit van onze programma’s, een sterkere binding met onze 

stakeholders en aan een financieel gezonde organisatie. Doelstelling is, dat SRC na 2019 niet 

meer weg te denken is uit de samenleving! Samengevat: wij zetten in op professionaliteit! 

 

2.  ORGANISATIE 

 

2.1 Bestuur van Streekomroep SRC 

Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden en is verantwoordelijk voor het functioneren van de 

omroep als geheel. Hieruit volgen taken op het gebied van de financiën, organisatie en 

medewerkers. Het bestuur is het orgaan dat rechtshandelingen namens de stichting mag 

verrichten. Middels het bestuur neemt de stichting deel aan het economische -en rechtsverkeer. In 

veel situaties vertegenwoordigt het bestuur de stichting naar buiten toe. De statuten van de 

stichting geeft het bestuur de bevoegdheden om diens taken te verrichten. Het bestuur wordt ook 

geadviseerd door het PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan). 

 

2.2 Dagelijkse leiding 

Het bestuur draagt de zorg voor zowel organisatie, als de faciliteiten, die het mogelijk moeten 

maken de doelstellingen van de streekomroep te realiseren. 

De dagelijkse leiding van SRC berust bij de hoofdredacteur en programmaleiding. Deze zijn 

benoemd door het bestuur en verantwoordelijk voor alles wat betrekking heeft op de 

streekomroep. Ze organiseren de werkzaamheden van de nieuwsredactie en programmamakers.  

De redactie heeft vier werkterreinen: televisie, radio, en online (website en social media). 
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2.2 PBO 

Het PBO is het afzonderlijk orgaan binnen SRC en bestaat uit afgevaardigden van diverse 

maatschappelijke stromingen. Bij SRC zijn dit: 

 Onderwijs en Educatie 

 Werknemers 

 Cultuur en Kunst 

 Kerkgenootschappen 

 Maatschappelijke Zorg en Welzijn 

 Werkgevers 

 Sport en Recreatie 

 Etnische en Culturele minderheden 

De belangrijkste taken van het PBO zijn: 

 Programmabeleid vaststellen 

 Toezicht op de uitvoering van het programmabeleid 

 Toezicht op de productie- / ICE-norm (Informatie Cultuur en Educatie) 

 Het opstellen van een jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en gerealiseerde 

programmabeleid 

 Advisering aan het bestuur van SRC 

Het PBO zal tenminste viermaal per jaar vergaderen. 

2.3  Verzorgingsgebied 

Het verzorgingsgebied van SRC richt zich op de gemeente Buren, Culemborg, Vijfheerenlanden 

en West Betuwe. Wonen, werken en recreëren beperkt zich heden ten dage niet tot uitsluitend de 

gemeentegrenzen, mensen hebben een “natuurlijke habitat” waarbinnen zij zich bewegen in het 

kader van wonen, werken en recreëren. SRC wil zowel een sterke verbinding houden met de 

lokaliteit, waarop het accent blijft liggen, als zich richten op lokaal relevant media-aanbod uit 

naburige gemeenten of de regio. 

  

3. DOELSTELLING 

De hoofddoelstelling van SRC is het verzorgen van omroepprogramma’s in de aangewezen 

gemeenten gericht op de wensen van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, 

godsdienstige en geestelijke stromingen. 

SRC richt zich daarbij op:  

 zowel op radio, televisie en online structureel een kwalitatief hoogwaardig programma-

aanbod te verzorgen. SRC profileert zich als omroep die niet alleen een goede kwaliteit aan 

muzikale programma’s biedt, maar ook relevante informatie over lokale aangelegenheden 

en lokaal nieuws brengt. Daarbij tracht SRC een evenwichtig aanbod aan onderwerpen aan 

te bieden.  
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 het bieden van de mogelijkheid aan particulieren, organisaties en instellingen om via de 

programma’s van SRC informatie te verschaffen aan inwoners van de gemeenten. 

4. UITVOERING  

SRC tracht de doelstellingen te verwezenlijken, door: 

 met een groot aantal medewerkers radio, televisie en online content  te verzorgen.  

 aan de hand van persberichten en toegestuurde informatie van particulieren, verenigingen, 

instellingen en gemeenten.  

 aanwezig te zijn bij belangrijke gebeurtenissen voor het maken van reportages.  

 journalistieke onafhankelijkheid te betrachten en het principe van hoor en wederhoor toe te 

passen.  

5. MEDEWERKERS 

SRC werkt momenteel met circa 40 medewerkers. Er staan geen medewerkers op de loonlijst, het 

gaat om vrijwilligers.  

Om de continuïteit van de nieuwsdienst te garanderen zet SRC hiervoor een tweetal ZZP-ers in. 

Wanneer het financieel verantwoord is, is het voornemen om de huidige betaalde redactieleden 

(ZZP) uit te breiden. Hiermee wordt een stabiele basis gelegd voor een actuele nieuwsvoorziening 

in het uitzendgebied. 

 

6. VERANTWOORDING 

Het media-aanbod en de totstandkoming ervan moeten aan wettelijke voorschriften voldoen. Deze 

voorschriften zijn gericht op de verankering van de instelling in de gemeenten, non-commercialiteit 

en financiële integriteit. 

 

Een belangrijk uitgangspunt voor de wetgever is dat de omroep in de programmering voldoende 

aandacht schenkt aan het eigen verzorgingsgebied. Daarvoor hanteert de wet de ICE-norm. Deze 

norm bepaalt dat ten minste vijftig procent van de toetsingstijd een informatief, cultureel of 

educatief karakter moet hebben, gericht op de eigen gemeenten. 

Jaarlijks wordt de programmering getoetst door het Commissariaat voor de Media. En minimaal 

twee keer per jaar wordt in de vergadering van de PBO verslag gedaan van de voortgang en 

activiteiten. 
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7. FINANCIËLE MIDDELEN 

7.1 Inkomsten:  

SRC is een stichting en kent geen leden. SRC is, om de begroting sluitend te krijgen, mede 

afhankelijk van de bekostiging vanuit de overheid. Volgens de Mediawet moeten de gemeenten de 

lokale publieke media-instelling bekostigen. Die bekostiging moet zodanig zijn, dat op lokaal 

niveau in een toereikend media-aanbod kan worden voorzien; bovendien moet de continuïteit van 

de bekostiging gewaarborgd zijn. Als indicatie geldt een bedrag van 1,30 euro per huishouden.  

 

Daarnaast vormen de reclameverkopen de belangrijkste bron van inkomsten. De ambitie is om 

jaarlijks 60 procent van de omzet uit de markt de halen. De overige 40 procent moet via de 

gemeenten gedekt worden via de uitkering van de lokale opslag. 

 

7.2 Beheer 

De inkomsten worden beheerd door de penningmeester van SRC. Jaarlijks zal van het gevoerde 

financiële beleid een verslag worden gemaakt. Deze controle wordt gedaan door het kantoor 

Cijferz Accountants en Fiscalisten uit Culemborg. 

  

Verder zal over het financiële beleid jaarlijks verantwoording afgelegd worden in een verplichte 

rapportage aan het Commissariaat voor de Media. Omdat SRC ook de lokale opslag ontvangt van 

de gemeenten zal hieraan over het financiële beleid verantwoording aan deze gemeenten worden 

afgelegd.  

 

7.3 Besteding 

De inkomsten zullen vrijwel uitsluitend besteed worden voor de aanschaf en het onderhoud van 

apparatuur en het verzorgen van radio-, televisie- en onlinecontent. Onder deze laatste categorie 

vallen kosten voor huisvesting en de bijdragen en vergoedingen aan organisaties als BUMA, 

SENA en OLON. 

 

Het bestuur stelt jaarlijks in samenspraak met de accountant een begroting op en deelt deze met 

de betrokken gemeenten. 
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8. BELONINGSBELEID 

8.1 Beloningen 
SRC is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen personeel in loondienst. Leden van het bestuur, 
leden van de werkgroepen en andere medewerkers  ontvangen geen loon, salaris of 
vakantiegelden. 
 
8.2 Onkostenvergoeding 
Leden van het bestuur, leden van de werkgroepen en andere medewerkers kunnen vergoeding 
ontvangen van gemaakte onkosten zulks onder de volgende voorwaarden: 
 

 de onkosten hebben rechtstreeks betrekking op activiteiten die door of in opdracht van het 
bestuur van SRC georganiseerd worden. De uitgaven dienen vooraf goedgekeurd te 
worden door het bestuur. 

 de onkosten worden gedeclareerd tegen overlegging van bewijsstukken zoals facturen, 
nota’s of kassabonnen. Deze dienen op naam van SRC gesteld te zijn, gedateerd en met 
een duidelijke omschrijving van het geleverde. 

 reiskosten worden slechts vergoed voor incidentele reizen naar locaties buiten het 
uitzendgebied. Wanneer van de eigen auto gebruik wordt gemaakt zal een kostendekkende 
vergoeding gegeven worden. 

 
9. AMBITIES 

 

9.1 Bestuurlijk 

 Uit te groeien tot een professionele streekomroep waarbij de omroep midden in de 
samenleving staat van het nieuwe uitzendgebied. 

 Financiële armslag creëren, zodat structureel meerdere een redacteur op ZZP-basis kan 
worden ingehuurd.  

9.2 Radio 

 De programmaleiding wil het aantal live-programma’s uitbreiden. Hierbij wordt de 

mogelijkheid in te spelen op de actualiteit groter. 

 De sportredactie uitbreiden met meer verslaggevers langs de velden. Hiervoor gaat de 
sportredactie in gesprek met de diverse sportverenigingen. 

 De relatie met regionale culturele en maatschappelijke instantie intensiveren. 

 De nieuwswaarde in de dag programmering vergroten door het aantal berichten in de 
nieuwsuitzendingen te verhogen. 

 SRC heeft de wens om jaarlijks bij minimaal zes evenementen in de gemeenten aanwezig 
te zijn. 

 Content uitwisseling met Omroep Gelderland en RTV Utrecht. 
 

9.3 TV 

 Contacten met externe partijen uitbreiden, zoals de samenwerking met Culemborg TV, 

Regio TV Tiel, Omroep Gelderland en RTV Utrecht. 
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9.4 Website en Sociale media 

 De website verder uitbreiden met de mogelijkheid programma’s terug te luisteren. 

 De koppeling tussen de nieuws- en agendabericht en onze sociale media verbeteren, zodat 

berichten ook via Facebook en Twitter verspreid worden. 

 Ontwikkelen van een online platform voor streekgebonden specifieke doelgroep 

programma’s. 

10. EXTERNE PARTIJEN 

10.1 OLON 

De OLON is als adviserend en ondersteunend orgaan voor lokale omroepen een belangrijke 

informatiebron. De OLON vertegenwoordigt de belangen van nagenoeg alle lokale omroepen in 

Nederland, waardoor deze organisatie zeer goed cijfermateriaal kan leveren aan de hand van de 

vele onderzoeken die zij regelmatig uitvoert. Er zijn 292 lokale omroepen in Nederland 

aangesloten bij de OLON. In de komende jaren zal door fusie dit aantal worden afgebouwd naar 

circa 75. 

10.2 Landelijke overheid en Commissariaat voor de Media (CvdM) 

De landelijke overheid speelt als wetgevende partij een belangrijke rol voor de publieke lokale 

omroep aangezien in de Mediawet rechten en plichten staan. Er is dus een duidelijk onderscheid 

tussen de invloed van de landelijke en de lokale overheid. 

Het CvdM is een regelgevende en controlerende instantie die in opdracht van de landelijke 

overheid opereert. Het CvdM is een zelfstandig bestuursorgaan. De belangrijkste taak van het 

CvdM met betrekking tot SRC is, behalve het toewijzen van zendtijd, het toezicht houden op de 

naleving van het programmavoorschrift. 

Streekomroep SRC heeft in 2019 voor vijf jaar een nieuwe zendmachtiging verkregen van het 

CvdM. Deze loopt tot 1 januari 2024. 

10.3 Buma/Stemra en Sena 

Vereniging Buma en Stichting Stemra zijn de auteursrechtenorganisaties van componisten, 

tekstdichters en muziekuitgevers. Buma beheert het zogenaamde "uitvoeringsrecht". Dit is het 

recht verschuldigd voor het "buiten de huiselijke kring" in het openbaar ten gehore brengen van 

muziek. Stemra houdt zich namens dezelfde rechthebbenden bezig met de exploitatie van het 

"mechanisch reproductierecht". Dit is het recht verschuldigd voor het vastleggen van 

muziekwerken op beeld en geluidsdragers, zoals cd's en commercials. 

Aan beiden zal elk jaar een financiële bijdrage moeten worden betaald. Deze is afhankelijk van het 

aantal uitzenduren en het aantal inwoners van de gemeenten. 

De Sena is de organisatie die de naburige rechten coördineert van artiesten en producenten. De 

OLON onderhandelt met de Sena over de bijdrage die lokale omroepen moeten afdragen aan de 

Sena. 
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10.4 Lokale overheden 

Ook de betrokken gemeenten spelen een belangrijke rol voor Streekomroep SRC. Door het 

gemeentenieuws en andere berichten via programma’s te presenteren vormt SRC voor de 

gemeenten een belangrijk medium. 

Volgens art. 2.70a van de Mediawet dragen de gemeentebesturen zorg voor de bekostiging van 

het functioneren van lokale omroepen. Het betreft een vergoeding van de kosten die rechtstreeks 

verband houden met het verzorgen en uitzenden van radio- en televisie programma’s en 

onlinecontent. De gemeenten hebben een zorgplicht ten aanzien van de publieke lokale media-

instelling. 

 

Culemborg, 2 juli 2018 
 
 
 

 

 


