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Geachte Statengriff¡er,
Bij besluít van 2 januari 2014 heeit het Commissâriaat vsor de Media (hierna: het

Co¡nmissariaat) Stichting Samenweßende Publíeke Omroepen Midden Nederland (hierna:
SSPOMN) aangevyezen als regionale publieke media-instelling voâr de provincie Utrecht.
Deze aanwÍjzíng is ingegaan op 28 oktober 2013 en eindigt op 27 okiober 2018. De mediainslêlling heeft het Commissariaât bij bfi€f vãn 24 april 2â18, ontvangen door het
Comrnissariaatop24 aprll2018, lat¿n weten dat zij in aanme*íng wenst te komen voor
åânwijzing als regíonale publieke mêdia-instelling in een aansluitende periode. Voordat het
Commissàriaât een bêslissing neemt over deze asnvraag, dient Provínciale Stalen op grond
vên ar{ikel 2.61, derde lid, van de Mediawel 2008 het CommÍssariaat te adviseren over de
vraag of de instellirg voldoet aañ de eisen die deze wet stelt.

Regslgevlng
ParagraaÍ2.3.'la. van de Mediawet 2009 bevat onder rneer regels en voorschriften met
betrekkíng tot de aanwijzing van regionale publieke med¡å-instÊll¡ngen. De Medlawet 2008 en
nadere regelgeving vår het Commissalaat kunt u vinden op onze websitê {www,cvdm,nl}.
Aanwijzing gesch¡edt nadat Provinciale Staten heefr geadvíseerd over de vraag of de instelling
aan de eíien, bedoeld in het tweede lid vsn artikel 2,61 vãn dê Mediawet ?008 voldoet, Artikel
2.61, tweede lid, van de Mediawet ?008 formuteert de vûlgende eisen:
Voor aanwijzíng komen slechts in aanme*ing incteflingefl dis:
rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn;
zich volgens de stduten uitsluitend of hoofdzakel[jk ten doel stèllen het op regionaal
n¡veåu uiWoeren van de publleke mèdiaopdraaht döor het vêrzorgen vãn med¡a-aânbod
dat gericht is op de bevrediging vån mâstschâppel$ke behoeñen die in een provincie, een
gem;Þnts of een deel van de provincie wâarop de instelling zich richt leven, en het
úerrichtan van alle activitê¡ten die nodig zijn om daarmee een publieke taâk tê vervullen;

a.
b.

c.

ên
volgeng de statuten een orgaan hebben dat het beleld voor het mediâ-sanbod bepaalt en
dat representatief is voor de belangríjkste in de desbétrefende provincie voorkomende
maatschappelijke, culturele, godsdi€nst¡ge en geestelíjke stromingeñ.

a
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Wat verxacht het Commieseriaal in het advles van de provincie?
Provinciale Staten dient het Commissariaat een gemotiveerd advies uit te brengen over de
aanvrââg. Het Commissâriaat neemt pas een besluit nadat Provinciale Staten heeft
geadviseerd over de vraag of de regionale omroep voldoet aan de eisen die de Mediawet
2008 stelt.
Dit betekent dat Provinciale Slaten in zijn advies de volgende vragen met een duidelijk Ja of
nee moet beantwoorden:
a

ls de regionale omroep een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige
rechtsbevoegdheid? Met andere woorden: is het een stícht¡ng of een vereniging?

I

Stelt de regíonale omroep zích ten doel op regionaal niveau de publieke
mediaopdracht uit te voeren door media- aanbod te vezorgen dat is gericht op de
bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de provincie leven?

.

Heeft de omroep volgens de statuten sen orgaan dat het beleid voor het mådia-

aanbod bepaalt?
a

ls dit programmabeleidÞepale¡de orgâan (pÞo) representatief samengesteld?

TermiJn voor hèl advios
Artikel 6, tweede lid, van de Mediaregeling 2008 bepaalt dât Pröv¡nciale Staten binnen
achttien weken, dat wil zeggen úóór 1l septembêr 20!8, advies uitbrengt. Ðe termijn van 18
weken is van groot belang om vóór hêt aflopen van de lopende aanwijzingsperiode een besluit
tot aanw$zing te nemen. Het Commissariaat kan periodiek conlact opnemen met de provincie
onl te overleggen over de voortgang van het advies.
Se lopende aanwíjzing verualt van rechtswege na 5 jaar. De aa*wijzing ka¡ aíei worden
verlengd en de einddatum kan niet worden opgeschort, Het ís daarom befangríj}< dat de
adviser¡ngstermijn niel wsrdt ove¡schreden. Mocht de gestelde termijn problemen opleveren
neemt u dan contâct met ons 0p.
lndien er zich wijzigingen voordoen díe van invloed zijn op de aanwijzingsprocedure ol op de
adviseriñg door Provinciale Staten, dan stellen wij u daarøan op de hoogte. Voor de goede
orde merken wij op dal u zelf dient te beoo¡delen in hoeverre de door de aanvrager
ingestuurde stukken, die u bijgaand aentreft, toereíkend zijn voor het kunnen geven van een
gemotiveerd edvies door Provinciale Staten. Desgewenst dient uw provincie aanwlfende
informatie in te winnen bij de aanvrager.

llllelka stuklcen moet Provinciaþ Statan toesluren?
Behalve het advies over de aanwijzing {getekend besluit) ontvangt het Comrníssariaat in ieder
geval de notulen van de Statenvergadering en het Statenvoorstel over het advies. Als er geen
notulen van de Slatenvergadering zijn gemãakt, dan u;íl hel Cornmissariaat graag wêten waar
de Statenvergadering te beluisteren of te bekijken valt. Uw voorstel aan Prsvinciale Staten en
het besluit zien wij graag binnen ds daartoe gestelde termijn tegemoet. Mocht de provincie
nog aanvullende informatie van SSPOMN hebben ôntvângen dan vezoeken wij u hiervan een
afschrifi mee te sturÊn met hêt advieâ.
Ontva n g stbevestlgln g stu¡a n
Wij vezoeken u binnen twee weken de onfuangst van deze brief, bij voorkeur vía e-maì|, te
bevestigen en daarbij tevenê te vermelden wie de behandetend ambtenaar is en wat de
contactgegevéns van deze ambtenaar zljn.
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Gontaetpercoon Commissarlaat
Mochten er nog vragen zíJn dan kunt u contact opnêmen met de behandelaar van dit doesler,
mevrouw Zeljka de Qude, Zij is op werkdagen (behatve woensdag| tussen 11:00 en 12:00 uur
telefonisch bereikbaar via boyenstaand teletcsnnummer of via e-mail z.deoude@cvdm.nl. Wij
stellen het op prijs als u bij uw reactie het bovengenoemde kenrnerk vermeldt'
Een afschrift van deze brief gaat naar het bestuur van SSPOMN.

Hoogachtend,
COMMISSARIAAT VOOR ÐÊ lìrEDlA,

\,ó..
(-

'::ì

n1.

MichíelLugt
waarnemend afdelingsmanager Onderzoek & Toegang
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Bijlagen behorende bij brief van Commissariaat voor de Media dd. 8 mei 2018
Brief van SSPOMN dd.24 april 2018: aanvraag verlenging zendmachtiging SSPOMN
Brief van Commissariaat voor de Media dd. 8 mei 2018: aanvraag aanwijzing
Lijst leden pbo SSPOMN per april 2018

Statuten SSPOMN 6 april2012
Uittreksel Kamer van Koophandel

SSPOM N

C,v,ci. M.

Commissaríaat voor de Media
Ter attentie van de heer M. Lugt
Postbus 1426
1200 BK Hilversum

Insekomcn Z ,l APR

2018

Afd
Medew

Bijlage

i

Utrecht, 24 april 2018
Betreft : uw ken merk

7

04577 1704600

Aanvraag verlenging zendmachtiging SSPOMN

Geachte heer Lugt,
Uw brief van 5 april jl. heb ik in goede orde ontvangen. ln uw brief herinnert u ons eraan
verlenging aan te vragen van de zendmachtiging voor de Stichting Samenwerkende Publieke
Omroepen Midden Nederland (RTV Utrecht), de regionale omroep voor de provincie
Utrecht. De huidige licentie verloopt in oktober.
Voor de verlengingsaanvraag voeg ik conform uw verzoek, de volgende documenten toe aan
deze brief:
De huidige statuten
Een overzicht van de belangrijkste stromingen in de provincie Utrecht en
Een overzicht van het PBO waarin deze stromingen zijn vertegenwoordigd
Een uittreksel van de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van

-

Koophandel.
Ons media-aanbod wordt verspreid in de provincie Utrecht middels Radio, TV en digitale

media.
lk vertrouw erop u hiermee naar behoren en genoegen te hebben ingelicht.
ke groet,

Met
RTV

ECHT

der Lugt
directeur/ Bestuurder

¡RTV

!Utrecht

lRadio M
lUtrecht ;tr'rn
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Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland
T.a.v. het bestuur
Postbus 1012
35OO BA UTRECHT

D.ü¡m

Ondenverp

I

Aanvraag aanwljzlng

me¡2018

Uw kenme¡l¡

Ons ltenmert

Conlactpor!oon

Doorkle¡n¡r¡nrer

704577nO5955

Zel¡ka de Oude
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Geacht bestuur,

Met uw brief van 24 april2018, ontvangen door het Commissariaet voor de Media (hierna: het
Commissariaat) op24 apr¡l 2018, vezoekt u om aanwi¡zing als regionale publieke med¡ainstelling in de provincie Utrecht. Naar aanleiding hiervan delen wij u het volgende mee.
Wij hebben heden Provinciale Staten van Ufecht venocht om advies uit te brengen aan het
Commissariaat over de vraag of uw regionale publieke media-instellíng voldoet aan de
wettelijke eisen. Met betrekking tot de inhoud van het door Provinciale Staten te geven advies
verwiJzen wij kortheidshalve naar bíjgaand afschrift van onze brief aan de provincie Utrecht.
Wanneer er gedurende de aanvraagprocedure wijzigingen in het (post)adres, de statuten, de
samenstelling van het programmabeleidbepalend orgaan of het bestuur plaatsv¡nden, dient u
het Commissariaat en de provincie daarvan op de hoogte te stellen.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van dit dossier,
mevrouw Zeljka de Oude. Zij is op werkdagen (behalve woensdag) tussen 11:00 en 12:00 uur
telefonisch bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer of via e-mail z.deoude@cvdm.nl.
Wij stellen het op prijs als u bij uw reactie het bovengenoemde kenmerk vermeldt.

Hoogachtend,
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

t. ..
MichielLugt
waamemend afdelingsmanager Ondezoek & Toegang
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St¡cht¡ng Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland
Volgens artikel 12.5 van de statuten dienen de volgende, (belangrijkste in de provincie Utrecht) stromingen te zijn vertegenwoordigd in het
PBO:

-

Emancipatie
Etnische groepering
Jongeren en ouderen
Levensbeschouwelijkeorganisaties
Onderwijs en volksontwikkeling
Sport en recreatie
Toerisme
Volksgezondheidengezondheidszorg
Welzijnlzorglmaatschappelijke dienstverlening
Werkgevers
Werknemers

Hieronder een overzicht van de huidige samenstelling.

PBO per apr¡l 2018
Naam

Vertegenwoordiging

Netwerk

Steven de Waal

Voorzitter per t7 .O4.20L8

Cultuur-Ondernemen - voorzitter RvT
Public Space Foundation - oprichter en voorzitter
Stichting visitatie woningcorporaties Nederland - voorzitter RvT
Theater Utrecht - voorzitter RvT
Stichting Continuiïeit FC Utrecht - Voorzitter
Utrecht Development Board - lid kernteam

Wetenschap, Kunst, Sport

Frans Vreeke

Cultuur

TivoliVredenburg - directeur bestuurder
Stichting Beheer Cultuurgebouw - voorzitter
Pier K, vertrekpunt voor kunst en cultuur - directeur bestuurder

Netty de Jong

Levensbeschouwelijk

Dominee Domkerk

Ronald de Snoo

Vakorganisatie
werkgevers

lndustrievereniging Lage Weide - bestuurslid Marketing en PR
Agency no9 - content marketing - eigenaar
Dutch Networkgroup - account director en senior campagneleider
Woudenberg - gemeenteraadslid tot 2018

Erik Honkoop

Arbeidsmarkt werknemers
(cNV)

vakbondsbestuurder b¡j CNV Vakmensen
Enfin - meubelmaker en ontwerper
Averechts - vrijwilligers café - bestuurslid
De Tekstfaktorij - jou rn alist, tekstsch rijver en com m u n icatie-adviseu r

Juliette Smits

Jongeren en studenten

nterstedelijk Studenten Overleg
Partij voor de Utrechtse student - Secretaris
Collegium Studiosorum Veritas - Commissaris acquisitie
Universiteit Utrecht - Commissaris PR
Search & Result - B2B salesagent
Deelnemer Model European Parliament Limburg Foundation

Aissam Malek

M ulticultu rele

jongeren

CNV Vakmensen

-

I

Cure 4 - Marketeer
Jong 030.n1 - projectleider

Click F1- senior projectcoördinator tot 201-3
FunX - programmaleider tot 2009

Yuba Zalen

Etnische groeperingen

IMC Weekendschool- klassendocent en alumni coördinator

Movisie - jongerencoach
Adviesorgaan Saluti mbt culturele diversite¡t - l¡d commissie kunst en cultuur
Docent maatschappijleer
Cosbo Utrecht Stad - bestuurslid
ANBO - lid landelijk en lokaal bestuur
Provinciale Staten van Utrecht (PvdA) - L2 jaar lid geweest
Bewonersplatform Overvecht - voorzitter
Wijkraad Overvecht - lid
Bewonerscommissie Plan 60 (bewoners van ruim 85 koopwoningen in OvervechtZuid) - voorzitter
Stichting Echt Overvecht - voorzitter (geeft Dreefnieuws uit)
ROCOV, Regionaal Orgaan Consumenten in het Openbaar Vervoer - lid
POS Projectorganisatie Stationsgebied (aandacht voor bijzondere doelgroepen
tijdens de bouw)- lid
Nederlands Volksbuurtmuseum - bestuurslid
Vrienden Beheersstichting Axion Continu - bestuurslid

Nelleke Wuurman

Ouderen

Melis van de Groep

Openbaar Bestuur

Bunschoten - burgemeester
Stichting Vrienden van Meander Medisch Centrum - lid comité van aanbeveling
Gebiedscoöperatie O-gen - Voorzitter platform Grebbelinie en lid gebiedsraad
RVS - Voorzitter dagelijks bestuur
Welstand en Monumenten Midden Nederland - voorzitter
Provincie Utrecht - lid commissie leefomgeving
VNG - lid commissie bestuur en veiligheid

Hendrike Geessink

Natuur en Milieu

Stichting Het Utrechts Landschap - Hoofd beleid en Planvorming
Stichting Mens en zijn Natuur - bestuurslid
Unesco Geopark Heuvelrug i.o. - bestuurslid
OBN deskundigenteam Rivieren - lid

Marina van Huissteden

-

Kaspers

Amateur sport

Vereniging Sport Utrecht - 10 jaar vice voorzitter, Erelid en sportambassadeur
TC Domstad/iournalist Utrechtse sportkrant - Verenigingsmanager
Freelance journalist
Ondernemerscol lectief Welgelegen - Bestu u rslid
Voetbalverenging UW - voorzitter, vanaf januari 2018
asv UW - ere lid en adviseur (13 jaar algemeen voorzitter en 15 jaar voorzitter
honk- en softbal)
Freelance journalist, tekstschrijver
Provinciaal Utrechts Genootschap - directielid
Utrecht Downunder 2Ot7 - art curator
PUGprijs 2OL7 - voorzitter
Genootschap Kunstliefde - onafha n kelijk voorzitter toelating-com m issie
K.F. Heinfonds - begeleider participatieprojecten tot 2016

Elaine Vis

Kunst

Sandra Kosterman

Zorg en welzijn

kwartiermaker
VN ambassadeur - belangenbehartiger voor een inclusieve samenleving
Sanenzo -eigenaar (mensen helpen die vanuit een revalidatietraject of ziekte
moeite hebben hun plekje weer te vinden in de maatschappij

Pauline Teunissen

OndernemersZZP

Yoram Roemersma

Jonge zelfstandige

Entre Femmes - lid communicatiecommissie
Blue Deer Film -scenarist, regisseur, programmamaker
PRezz videoproductiehuis - compagnon
Stimulanz - Marketing en Sales int
XY Marketing Solutions - Directeur/ eigenaar
BnO Gold - Marketing executive tot 20L6
Paul Postma Marketing Consultancy - online marketing associate tot 2016
BnO, refurbished Bang & Olufsen - interim marketing manager tot 20L6
KPN - Sales agent tot 2014

ondernemers

U Onbeperkt
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STATUTENWIJZIGING STIC HTING

Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland
gevestigd te Utrecht.
Akte de dato 6 april2012,
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STATUTENWIJZIGING ST¡CHTING

Op zes april

tweeduizend twaalf, verschijnt voor mij,

mr. Geraldine Kyoko Kuijers-Tollenaar, kandidaat-notaris, hierna te

noemen:
"notaris", als waarnerner van mr. Martine Bijkerk, notaris te Amsterdam: ---------------mevrouw mr. Barbara Gabrielle Nederhof, werkzaam bij het kantoor Houthoff Buruma
in de vestiging te (1082 MA) Amsterdam, Gustav Mahlerplein 50, geboren te Utrecht
op zevenentwintig augustus negenlienhonderd negenenzeventig.
OVERWEGINGEN
De comparant neemt in aanmerkíng

A.

B.
C.

D.

Laatste statuten
De statuten van de stichting: Stlc¡tins.Samenwerke.nde Publieke Omroepen
Midden NederlAld zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op drieëntwintig oktober
tweeduizend acht verleden voor mr. B.H,Th.Terhorst, notaris te Amsterdam. Besluit tot statutenwijziging
Het bestuur van voornoemde stichting heeft besloten om de statuten van de
stichting geheel gewijzigd vast te stellen
Machtiging
Het bestuur van de siichting heeft bovendien besloten om cle comparant te
machtigen deze akte van statutenwijziging te doen verlijden

Besluit
Van voormelde besluiten blijkt uit een - aan deze akte te hechten
besluit van het bestuur van de stichting.

Ê.

-

schriftelijk

Goedkeuring
Het besluit tot wijziging van de statuten van de stichting is goedgekeurd door
het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht en het Commissariaal voor de Media, ín overeenstemming met artikel 14 lid van de statu-

ten van de stichting.
STATUTENWIJZIGING

De comparant verklaart ter uitvoering van voormelde besluiten de statuten van de
stichting geheel gewijzigd yast te stellen als volgt:
Artikel l. Naam en zetel
1.1. De stichting draagt de naam
Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nederland.
1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht
Artikel 2. Doel
2.1. Ðe stichting heeft ten doel;
ô
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a.

b.

het (doen) produceren, samenstellen, verzorgen en (doen) uiÞenden
van provinciale/regionale radio en televisie uitzendingen en internet activiteiten, die in hoofdzaak zi¡n gericht op de provincie Utrecht en die in
zodanige mate gericht zijn op de bevrediging van de in het geografisch
werkgebied levende maatschappelijke, culturele, etnische, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de stichting geacht kan worden van algemeen nut te zijn;
het in opdracht van derden (doen) produceren, samenstellên, verzorgen
en (doen) uitzenden van provinciale/regionale radio en televisie uitzendingen, die in hoofdzaak zijn gericht op de provincie Utrecht en die in
zodanige mate gerícht zijn op de bevredÍging van de in het geografisch
werkgebíed levende maatschappelijke, culturele, etnische, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de stichting geacht kan worden van algemeen nut te zijn;

c.

het uitzenden van reclameboodschappen, een en ander conform het

d.

daaromtrent geldend wettetijk kader;
het (eventueel) oprichten van een of meer rechtspersonen ten einde het
sub a. tot en met c. gestelde te faciliteren;

e,

het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande
in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zrjn. -2.2, Zij tracht dit doel en al hetgeen dat daarmede ín de ruimste zin verband houdt
onderrneer te verwezenlíjken door:
a. het gebruik maken van daartoe geschikte distributiemedia, in eerste instantie radio en televísie en de overíge binnen de Mediawet 2008 toegestane uitingen;
b. het betrekken van de inwoners van de provincie Utrecht b'rj het verzorgên vân radio en/of televisieprogramma's;
c. het bijeenbrengen van voor de verwezenlijking van haar doelstelling
vereiste middelen
Artikel 3. Vermogen
3.1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
a. overheidsbijdragen;
b, inkomsten uit verkoop van eigen produkties en uit verhuur, respectievelijk ter beschikking stellen van ruimte(n) en apparatuur;
c. opbrengsten uit reclame exploitatie overeenkomsten, samenhangend
met het radio- en/of televisíeprogramma;
d. ínkomsten afkomstig uil het samenstellen van produkties in opdracht
van aan de stichting gelieerde instellingen, andere organisatíes en derden;

e.
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opdrachten voor het leveren van personeel, faciliteiten en andere dien-
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sten, verslrekt door aan de stichting gelieerde instellingen, door andere
organisaties en door derden;
f.
subsidies, donaties en sponsorgelden;
g
erfsteltingen, legaten en schenkingen;
h
inkomsten uit nevenactiviteiten ;
i.
overige verkrijgingen en baten.
Artikel4. Organen
De siichting kent de volgende organen:
een bestuur;
een raad van toezicht; en

4.1.

a.
b.
c.

eenprogrammabeleidsbepalendorgaan(PBO).

Artikel 5. Bestuur

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.
5.6.

5.7.

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste één lid. Het bestuur is het
bestuur in de zin der wet.
Bestuursleden worden benoernd door de raad van toezicht

De raad van toezicht stelt voorafgaand aan de benoemingsprocedure een
profiel vast voor de functíe van bestuurder. Hierin wordt onder andere de
noodzakelijke deskundigheid van de bestuurder aangegeven
Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur, zal de raad van toezicht
binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature daarin voorzien door
de benoeming van een opvolger. -----------Besluursleden kunnen worden geschorst en onlslagen door de raad van toeHetbestuurslidmaatschapeindigt:
a,
door overlijden; --------b.
wanneer een bestuurslid het vrije beheer over zijn vermogen verliest; -c.
door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
d.
door ontslag hem verleend op grond vãn een besluit van de raad van
toezicht;
e. door toetreding tot de raad van toezicht;
f. door ontslag door de rechtbank in de gevallen als in de wet bepaald. -De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden worden, voor ieder bestuurslid afzonderlÍjk, bepaald door de raad van toezicht. Alle bestuursleden hebben
recht op vergoeding van de hen in de uitoefening van hun functie gemaakte
kosten

Artikel 6. Bestuursvergaderingen

6.1.
6.2.
6.3.
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De bestuursvergaderingen worden gehouden in een gemeente in Nederland
leder jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden.
De notulen worden vastgesteld en getekend door het bestuur
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6.4

Het bestuur kan ter vergadering alleen dan getdige besluíten nemen indíen de
meerderheíd van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig
of vertegenwoordigd is
leder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. -----Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

6.5

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich schriftelíjk (waaronder begrepen per geëÍgend telecommunicatiemiddel), vóór het voorstel hebben verklaard.

6.6.
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Van een aldus genomen besluít wordt onder bijvoeging van de ingekomen
antwoorden door het bestuur een relaas opgemaakt, dat na ondertekening
door het bestuur bij de notulen wordt gevoegd.
Aan voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderhevig alle
bestuursbesluiten strekkende tot:
a. het toekennen, wijzigen of intrekken van een procuratie;
b. het aangaan van overeenkomsten tot verkríjging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;
c. wijziging van de statuten van dë stichting;
d. vaststelling, wijziging of opheffing van een reglement als bedoeld in artikel 14lid 1;
e. ontbinding van de stichting;
f" juridísche fusie of splitsing van de stichting;
g. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere
onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking; --------h. het voeren van rechtsgedíngen, het aangaan van dadingen of het onderwerpen van geschillen aan beslissingen van scheídslieden, doch
met uitzondering van het nemen van rechtsmaatregelen die geen uitstel
kunnen lijden;
i. het beêindigen van de dienstbetrekking met of het ingrijpend w'rjzigen
van de arbeidsomstandigheden vân een aanmerkelijk aantal medewerkers, tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
j, het doen van investeringen die een bedrag van tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000) te boven gaan;
k. het vestigen, verplaatsen of opheffen van kantoren en vestigingen van
de stíchting;
L de overdracht van werkzaamheden of activiteiten van de stichting aan
derden, indien het (totale) financiele belang van een dergelijke overdracht ten minste tien procent (AoÀl van de omzet bedraagt;
m. de verkrijging of vervreemding van aandelen in een vennootschap; -----

5

n.

bepaling van de wijze waarop de stichting in een algemene vergadering
van aandeelhouders van een vennoolschap zal moeten stemmen met
betrekking tot een fusie, splitsing, wijziging van de statuten van een
vennootschap, de ontbinding van de betreffende vennootschap of de
benoeming dan wel het ontslag van een bestuurder en commissaris van
betreffende ven nootschap; en
o. zodanige rechtshandelingen als door de raad van toezicht duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van het bestuur zijn gebracht. --------Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan
Artikel 7. Bestuursbevoegdheid
7 .1" Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
7.2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen
7.3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich vûor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een
schuld van een ander verbindt.
Artikel 8. Vertegenwoordiging
8.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voorzover uit de wet niet anders
voortvloeit.
8.2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder bestuurslid.
8.3. Het bestuur is bevoegd volmacht te verlenen aan één of meer bestuursleden,
alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen
Artikel9. Raad van toezicht
9.1. De stichiing kent een raad van toezicht bestaande uit ten minste drie en
maximaal vijf natuurlijke personen. Het aantal leden van de raad van toezicht
zal met algemene stemmen worden bepaald door de raad van toezicht, met
inachtneming van het bepaalde in de eerste zin van dit lid. lndien {tijdelijk)
minder dan drie leden van de raad van toezicht in functie zijn, blijft de raad
van toezicht niettemin bevoegd
9.2. Een lid van de raad van toezicht treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af
volgens een door de raad van toezicht op te maken rooster van aftreden. De
aftredende is eenmaal herbenoembaar
9.3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. Slechts natuurlijke personen, woonachtig ¡n de provincie Utrecht of met
anderszins aantoonbare binding met de provincie Utrecht, kunnen lid zijn van
de raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel
uitmaken van het bestuur. ln vacatures moet zo spoedig mogelíjk worden
o
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9.4.
9.5

voorz¡en. De raad van toezicht informeert de ondernemingsraad over een
voorgenomen benoeming
De feden van de raad van toezicht kunnen worden geschorst en ontslagen
door de raad van toezicht

De raad van toezicht (met uítzondering van de eerste raad van toezicht,

waarvan de leden in functie worden benoemd) wijst uit zijn midden een voorzitter aan
9.6. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
d.
door overlijden;
b.
door het verlies van het vrije beheer over zijn of haar vermogen;
c.
door schriftelijke ontslagneming (bedanken) ;
d.
door toetreding tot het bestuur;
e.
door ontsfag verleend op grond van een besluit van de raad van toezicht;
door aftreden nâ een termijn van vier jaar volgens het rooster van aftreden, dan wel ingeval van een eenmalige herbenoeming - bij het bereiken van de maximale zíttingstermijn van acht jaar.
Een besluit tot ontslag als in dit lid bedoeld, kan slechts worden genomen in
een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van de raad van
toezicht, met uilzondering van het lid wiens ontslag aan de orde ís, aanwezig
of vertegenwoordigd zij n.
De raad van toezicht kan in een reglement regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht, in aanvulfing op hetgeen
daaromtrent in deze statuten is bepaald
Artikel 10. Vergaderingen van de raad van toezicht
10.1. De vergaderíngen van de raad van toezicht worden gehouden in een gemeente in Nederland als bij de oproeping bepaald.
1t.2. De raad van toezicht vergadert tenminste drie maal per jaar

f.

-

9.7.

10.3. Vergaderingen zullen voorts worden gehouden, wanneer de voorzitter dít
wenselijk acht of indien één van de andere leden van de raad van toezicht
daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
lndien de voorziiter aan een dergelijk veaoek geen gevolg geeft zodanig, dat
de vergadering wordt gehouden binnen dríe weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van
de vereiste formaliteíten.
10.4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ' behoudens het in 10 lid B bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven
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10.5.
10.6.

De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen
Zolang in een vergadering van de raad van toezicht alle in functie zijnde leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan
de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de

door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van
vergaderingen niet in acht genomen
1t.7 . De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van toezicht;
bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorziiter aan. -------------10.8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de
secretaris of door éên van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de
vergadering daartoe aangezocht
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd
10.9. Een lid van de raad van toezicht kan zich tervergadering door een mede-lid
laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitier van de vergadering voldoende, volmacht.
Een lid van de raad van toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid als
gevolmachtigde optreden
10.10, De raad van toezicht kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen
indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van toezicht
ler vergaclering aanwezig of vertegenwoordigd is. ---*--leder lid van de raad van toezicht heeft het recht tot het uitbrengen van één
stem

Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte
sternmen

'10.11. Alle stemmingen op de vergadering geschieden mondeling, tenzij een lid van
de raad van toezicht vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14.12. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voor¿itter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niel schriftelijk vastgelegd voorstel

-

Wordi onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel yan de voorzitter de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een níeuwe stemming plaats, indien de
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verq
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Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van

de

oor-

spronkelijke stemming.
10.13, De raad van toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle
leden van de raad van toezicht zich schriftelijk (waaronder begrepen per geëigend telecommunicatiemiddel), vóór het voorstel hebben verkÍaard.

Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen
antwoorden door de secretaris van de raad van toezicht een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter van de raad van toezicht bij de notulen wordt gevoegd
Artikel 11. Taken en bevoegdheden van de raad van toezicht
11.1 , De raad van toezicht heeft tot taak:
â. het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene
gang van zaken in de stichting; en
b. het uitoefenen van die taken en bevûegdheden die in deze statuten aan
de raad van toezicht zijn opgedragen of toegekend
11.2. De raad van toezicht staat het bestuur mel raad ter zijde en kan het bestuur
gevraagd en ongevraagd van advies dienen
11.3. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van haar taken op het belang
van de stichtíng en alle bÍj de stichting betrokkenen
11.1 Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van -diens taak noodzakelijke gegevens
11.2 De raad van toezicht kan zich door deskundigen laten bijstaan in hei kader -van zijn toezichthoudende taak alsmede bij de werving en selectie van kandidaten voor de raad van toezicht. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor -rekening van de stichting.
11.3 De raad van toezicht kan bepalen dat één of meer van zijn leden en/of des- kundígen toegang hebben tot het kantoor van de stichting en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de stichting in te zien.
Artikel 12. Prograrnmabeleidsbepalende organen ex artikel 2.61 Mediawet 2008
12.1. Het programmabeleidsbepalende orgaan (PBO) (ex artikel 2.61 van de Mediawet 2008) van de stichting stelt op voorstel van het bestuur het programmabeleid vast van de uit te zenden radio- en televisieprogramma's.
12.2. Het PBO vergadert tenminste drie maal per jaar ten behoeve van de afstemming van de regionale radio- en televisieprogramma's bedoeld in het eerste
líd van dit artikel
12.3. De leden van het PBO worden benoemd door het bestuur. Het bestuur zal het
college van Gedeputeerde Staten van de províncie Utrecht over de benoeming van leden van het PBO informeren. Het PBO bestaat uit ten minste negen leden
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Het PBO kiest, op voordracht van het bestuur, uitzijn midden een voorzitter. -
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12.5.

Ten minste twee/derde gedeelte van de leden van het PBO dienen afgevaardigden te zijn van de belangrijkste in de provincie Utrecht voorkomende culturele en maatschappelijke geledingen, alsmede godsdienstige en geestelijke
stromingen, waaronder begrepen
- emancipatiebewegingen;
etnischegroeperingen;
jongeren en ouderen;
levensbeschouwelijke organisaties en de belangrijkste in Utrecht voorkomende godsdienstige en geestelijke stromingen;
- onderwijs en volksontwikkeling;
sport en recreatie;

-

-

toerisme;

volksgezondheidengezondheidszorg;
welzijnlzorglmaatschappelijke dienstverlening;
werkgevers;
werknemers
12.6. Naast de in het vorige lid bedoelde leden, kunnen personen op persoonlijke
titel worden voorgedragen door het PBO. Hun aantal zal niet groter zijn dan
één/derde (1/3) van het totale aantal leden
12,7. Leden van het PBO worden benoemd voor een periode van vier jaar. ---------Een afgetreden lid kan ten hoogste eenmaal opnieuw benoemd worden. ----12.8.
Hel lidmaatschap van een líd vervalt als het betreffende lid de in lid 5 van dit
artikel genoemde organisatie of stroming ophoudt te vertegenwoordigen. ---*
12.9. Het PBO blijft een bevoegd college indien het aantal leden door ontstaan van
vacatures tot beneden negen is gedaald
Een vacature in het PBO dient, met uitzondering van die van etnische en culturele minderheden, binnen zes maanden na het ontstaan van deze vacature
vervuld te zijn.
lngeval van een vacature in het PBO voor etnische en culturele minderheden,
die niet binnen zes maanden is vervuld, blijft het PBO verplicht actief zoeken
naar een geschikte kandidaat om de vacature te vervullen.
12,10. Het PBO heeft de volgende taken
- op voorstel van het bestuur vaststellen van het programmabeleid;
- opstellen van een jaarlijkse (inhoudelijke) rapportage aangaande het gevoerde en gerealiseerde programmabeleid
12.11. a. Het PBO vergadert drie maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter
of twee van de in functie zijnde leden dit schriftelijk verzoeken onder opgâve van de te behandelen onderwerpen. Besluiten kunnen slechts worden genomen over de op de agenda voorkomende onderwerpen. ----*
Vergaderingen van het PBO worden op last van de voorzitter door de
b.

-

d
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sêcretaris bijeengeroepen door de ver¿ending van schriftelijke uilnodigingen.

c.

d

f.

g.

De uitnodiging tot een vergadering geschiedt ten mínste veertien dagen
tevoren, de dag van de oproepíng en die van de vergadering niet meegerekend. De uitnodiging vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onden/verpen
Een lid kan zich in een vergadering door een andere lid, door de voor het
betreffende líd benoemde plaatsvervânger, of een door de voorzitter toegelaten derde, laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is
afgegeven. Een lid kan daarbij slechts voor één ander lid als gevolmachtigde optreden
De vergaderíngen van het PBo zijn openbaar. Het pBo is bevoegd een
vergadering geheel of gedeeltelijk besloten te verklaren
Het PBo is bevoegd om de redactie en/of andere personen en/of instelIingen uit te nodigen ûm de vergaderingen van het pBo bij te wonen en
aan de beraadslagingen deel te nemen. Bedoelde personen en/of instellingen hebben een adviserende stem
Alte vergaderingen van het PBo zullen worden genotuleerd. De notulen
van de openbare vergaderingen zijn openbaar. Deze worden in de volgende vergadering door de aanwezige leden vastgesteld en ten bewijze
van goedkeuring door de voorzitier en een ander lid van het pBo ondertekend.

Besluiten van het PBo worden, behoudens in gevallen waarin deze statuten anders bepafen, genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen,
echter met dien verstande dat voor het tot stand komen van een besluit
de aanwezigheid van ten minste één/derde (113) gedeefte van het aantal
in functie zijnde leden van het pBo in persoon vereist is. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

*---

Bij staking van stemmen geldt het voorstel als verworpen. over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling.
Kan ten gevolge van het ontbreken van het vereiste aantal leden niet tot
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het nemen van besluíten worden overgegaan, dan zal over de betreffende aangelegenheid in een tweede vergaderÍng een besluit worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen van de feitelijk aanwezige leden, mits deze tweede vergadering schriftelijk is bijeengeroepen, nâ
afloop van de eerste vergadering met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste veertien dagen, de dag van oproeping van die van
vergadering niet meegerekend,
ln een vergadering, waarin alle leden van het pBo aanwezig zijn, kun-
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nen rechtsgeldige besluiten worden genomen, ongeacht of aan de voorschriften omtrent het bijeenroepen of houden van vergaderingen is voldaan

12.12. Onverminderd het in de wet omtrent schorsing en onlslag bepaalde kunnen
de leden, respectievelijk plaatsvervangende leden ophouden lid, respectievelijk plaatsvervangend lid, van het PBO te zijn door:
- overlijden;
- schriftelijk bedanken;
- b¡j verlies van het vrije beheer of de vrije beschikking van zijn vermogen;
en

-

verlies van de hoedanigheid op basis waarvan het lid is benoemd

Artikel 13. Boekjaar, begroting, administratie en jaarrekening
13.1

.

Het boekjaar van de stichting is gelíjk aan het kalenderjaar

Jaarlijks stelt het bestuur voor één oktober van het lopende boekjaar een
begroting voor het volgende kalenderjaar op, Het bestuur legt deze stukken
ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht en aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht
'13.3. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van
alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichlingen van de stíchting kunnen worden gekend.
13.4. Het besiuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het
boekjaar de jaarrekening van de stichting over het afgelopen boekjaar op te
maken, bestaande uit de balans, de winst- en verliesrekening en de op deze
stukken te geven toelichting. De jaarrekening gaat vergezeld van het jaarverslag omtrent de verrichiingen en gang van zaken in het desbetreffende boekjaar, De jaarrekening wordt getekend door alle leden van het bestuur. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen dan wordt daarvan onder
opgaaf van reden melding gemaakt. De jaarstukken worden ter beoordeling
en ter vaststelling naar de raad van toezicht gezonden.
13.5. De bevoegdheid tot vaststelling van de jaarrekening komt toe aan de raad
van toezicht.
13.6. De raad van toezicht verleent, alvorens tot de vaststelling van de jaarrekening over te gaan, opdracht aan een door de raad van toezicht aangewezen
deskirndige als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek of een organisatie waarin zodanige deskundigen sãmenwerken voor het ondezoeken
van de jaarrekening. De deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit
aan het bestuur en de raad van tsezicht en geeft de uitslag van zijn onder13.2,
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zoek ¡n een verklaring weer. Gaat de raad van toezicht niet over tot het verlenen van een dergelijke opdracht ãan een deskundige, dan is het bestuur
daartoe bevoegd
13.7. De agenda van de vergadering van de raad van toezicht waarop de vastsielling van de jaarrekening is vermeld, bevat tevens het voorstel inzake de verlening van decharge aan de leden van het bestuur, voor zo ver dat van dal
bestuur uit de jaarrekening of anderszins bliJkt
13.8. Het jaarverslag, de vastgestelde jaarrekening vergezeld van een accountantsverklaring en het schriftelijk verslag uitgebracht over het in het verslagjaar gevoerde programmabeleid, worden ieder boekjaar voor één juni ter
kennisgeving gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van de
provincie Utrecht en aan het Commissariaat van de Media
Artikel {4. Reglement
14.1. Het bestuur stelt de navolgende reglementen op:
cl,
een bestuur en raad van toezicht reglement;
b.
een directiereglement;
c.
een managementreglement; en
d.
een redactiestatuut als bedoeld in artikel 2.88 l¡d 3 van de Mediawet
2008,

14.2.

Het bestuur is bevoegd daarnaast andere reglementen vast te stellen, waarin
die onderuerpen worden geregeld, die naar het oordeel van hel bestuur (nadere) regeling behoeven.

14.3. De reglementen worden ter informatie toegezonden aan de

ondernemings-

raad

De vaststelling van een reglement behoeft de goedkeuring van de raad van
toezicht overeenkomstig artikel 6 lid 6 sub d. De goedkeuring wordt niet verleend dan nadat de ondernemingsraad in de genegenheid is gesteld hierover
advies uit te brengen
14.5. ln het bestuursreglement kan het bestuur critería opnemen waaraan bestuurskandidaten dienen te voldoen, alsmede criteria voor de uitoefening van
de taken van het bestuur
14.6. Een reglement mag niet met deze statuten of de wet, de Mediawet 2008 in
het bijzonder, in strijd zijn
14.7. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen nadat zij
hiervoor goedkeuring heeft verkregen van de raad van toezicht overeenkomstig artikel 6 lid 6 sub d
Artikel I 5. Statutenwijziging
15.1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wíjzigen. Het besluit daartoe moet
worden genomen met een meerderheid van tweederden (213j van de geldig
uitgebraehte stemmen, in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwe14.4.
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zig of vertegenwoordigd zijn, en behoeft de voorafgaande goedkeuring van (i)
de raad van toezichi, (ii) het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht en (iii) het Commissariaat voor de Media
15.2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariêle akte tot stand komen
leder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
Artikel 16. Ontbinding en vereffening
16.1, Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het besluit daartoe is
het bepaalde in artikel 15 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
16.2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is
16.3. Bij de ontbinding van de slichting geschiedt de vereffening door de raad van
toezicht.
16.4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel
mogelijk van kracht.
16.5. Een overschot na vereffening wordt uitsluitend ter beschikking gesteld aan de
provincie Utrecht. Het besluit tot bestemming van het overschot behoeft de
voorafgaande goedkeuring van het college van Gedeputeerde Staten van de
provincie Utrecht.
16.6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon
Artikel 17
17.1. ln alle gevallen, waarin zowel de wet, de statuten als de reglementen niet
voorzien, beslist het bestuur
SLOTVERKLARINGEN
Benoeming eerste leden van de raad van toezicht
A. Voor de eerste maal worden tot leden van de raad van toezicht benoemd: ---- Pieter lzak Broertjes, geboren op twintig september negentienhonderd
tweeenvijftig te 's Gravenhage, tot voorzitter van de raad van toezicht; -*
- Jacob Johannes Atema, geboren op één maart negentienhonderd vijftig
te Groningen;
- Johannes Maria Laurentius Vroom, geboren op tien augustus negentienhonderd tweeênvijftig te Geldrop; en
- Birgitta Johanna María Gallé, geboren op achtentwintig augustus negentienhonderd zestig te Arnhem.
Benoeming lid van het bestuur
B. Met ingang van deze statutenwijziging wordt tot lid van het bestuur benoemd:
Paulus Johannes Maria van der Lugt, geboren op zevenentwintig september
negentienhonderd zesenvijftig te's Gravenhage
SLOT
De bij deze akte betrokken comparanl is mij, notaris, þekend en de identiteit van de

a

F

0'
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compärant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe
bestemde document vastgesteld
WAARVAN AKTE
wordt verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting
daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen
Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en
door mij, notaris, ondertekend
(Volgt ondertekening)
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Rechtspersoon
RSIN

809181708

Rechtsvorm

Bezoekadres

Stichting
Stichting Samenwerkende Publieke Omroepen Midden Nedertand
gemeente Utrecht
HengeveldstraaT 29, 357 2KH Utrecht

Telefoonnummer

0308500600

Faxnummer
Datum akte van oprichting
Datum akte laatste

0308500601
04-04-2000

Statutaire naam
Statutaire zetel

statutenwijziging
Activiteiten

o6-04-2072
5Bl-code: 6010 - Radio-omroepen
Omroeporganisaties

Bestuurder
Naam

Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titet
Bevoegdheid
Leden toezichthoudend orgaan
Naam

Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Naam

van der Lugt, Paulus Johannes Maria
27 -09-7 95 6,'s-Gravenh age
06-0 4-2072 (datum registratie: 10-O4-2072j
Bestuurder
Alleen /zelfsta ndig bevoegd

van Egerschot - Montoya Martinez, Esther
03-05-7977, Delfzijl
22-08-2072 (datum regístratie: 03-09-201 2)
Lid Raad van Toezicht

Titet

Schrurs, Peter Jacobus Rita
07-04-7950, Eindhoven
O7-7O-207 4 (datum registratie: 24-77-207 4)
Voorzitter Raad van Toezicht

Naam

Sival- Groenvetd, Orlanda Ruth

Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel

27

Geboortedatum en -plaats
Datum in functie

27-02-t9 68, Param aribo, Suríname
-lt-2077 (datum registratie: 29-77-2077)

Penningmeester Raad van Toezícht

Uittreksel is vervaardigd op 25-07-2018 om 14.48 uur.
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