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Beleidsbrief

aan Provinciale Staten van Drenthe

2017-824-1

lnleiding
a

Algemeen

Aanleiding
Op 29 april 2018 eindigt de lopende zendmachtiging van de Stichting RTV Drenthe. ln artikel 7, van de Mediaregeling 2008 is bepaald dat een aangewezen regionale publiekemediainstelling uiterlijk zes maanden voor het einde van de lopende aanwijzingsperiode een nieuwe
aanvraag bij het Commissariaat voor de Media (CvdM) moet indienen.
Bij brief van 5 oktober 2017 aan het CvdM heeft de Stichting RTV Drenthe laten weten dat zij
opnieuw in aanmerking wenst te komen voor aanwijzing als regionale publiekemedia-instelling
in de aansluitende periode van vijf jaar.

Voordat het CvdM een beslissing neemt over de aanvraag van RTV Drenthe dienen uw
Staten op grond van artikel 2.61, derde lid, van de Mediawet 2008 het Commissariaat te
adviseren over de vraag of de instelling voldoet aan de eisen die deze wet stelt. De brief van
het CvdM met daarbij de aanvraag van RTV Drenthe treft u aan in de bijlage.
Voorgeschiedenis
ln de Statenvergadering van 17 april2013 hebben uw Staten het CvdM geadviseerd om aan
RTV Drenthe zendtijd toe te wijzen voor de periode van 28 april 2013 tot en met 29 april 2O18
Destijds moest er ook nog een bekostigingsverklaring worden afgegeven. Sinds de
,ecenþäisatie van de regionale omroepen naar het Rijk verloopt de financiering niet meer via
het Pffiinciefonds.

b.

Europese aspecten
Niet van toepassing

c

Econom ie/werkgelegenheid

Niet van toepassing.

d.

Participatie
Niet van toepassing.

Advies

1.

Het Commissariaat voor de Media te adviseren de Stichting RTV Drenthe aan te wijzen als
regionale publiekemedia-instelling in de provincie Drenthe.

Doelstelling u¡t de begroting
Speerpunt 5 Dynamisch Drenthe, Programma 6 Cultuur

Beleidsbrief

aan Provinciale Staten van Drenthe

2017-824-2

Argumenten
1

.1.

RTV Drenthe heeft als enige een aanvraag voor aanwijzing ingediend bij het CvdM.

De Mediawet 2008 schrijft voor dat er tenminste één regionale omroep moet worden aangewezen
als er een aanvraag is ingediend.

1.2

RTV Drenthe voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Mediawet 2008, artikel 2.6, tweede
tid.

Het CvdM verwacht dat uw Staten in hun advies de onderstaande punten duidelijk met een ja of
nee beantwoorden.

a.

ls RTV Drenthe een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid?
Antwoord:Ja

b. Stelt RTV Drenthe

zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel het op
regionaal niveau uitvoeren van de publiekemedia-opdracht door het verzorgen van mediaaanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de provincie
leven?

Antwoord:Ja

c.

Heeft RTV Drenthe volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod
bepaalt en dat representatief is voor de belangrijkste in de provincie voorkomende
maatschappelijke, culturele, godsd ienstige en geestel ijke strom ingen?

Antwoord:Ja

d.

ls het Programmabeleidbepalende orgaan (pbo) representatief samengesteld?
Antwoord:Ja.

Tijdsplanning
Uiterlijk 15 februari 2018 uitbrengen advies aan CvdM

Financiën
Niet van toepassing.

Monitoring en evaluat¡e
Niet van toepassing

Communicatie
Niet van toepassing

Beleidsbrief

aan Provinciale Staten van Drenthe

2017-824-3

Biilagen
1.

Brief CvdM aan PS met het verzoek advies uit te brengen met betrekking tot aanvraag RTV
Drenthe.

Ter inzage in kamer G0.39
Niet van toepassing

Assen, 6 december 201 7
Ken m erk: 49 I 3.1 I 20 1 7 002846

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter
drs. W.G.H.M. Rutten, wnd. secretaris
wa/coll

Ontwerpbesluit

2017-824-1

Provinciale Staten van Drenthe;

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 6 december 2017, kenmerk
4913.112017002846;

gelet op artikel 2.61 van de Mediawet 2008;

BESLUITEN

het Commissariaat voor de Media te adviseren de Stichting RTV Drenthe aan te wijzen als regionale
publiekemedia-instelling in de provincie Drenthe.

Assen, 7 februari 2018

Provinciale Staten voornoemd,

, griffier

wa/coll

voorzitter
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PROVINCIE DRENTHE

Provincie Drenthe
T.a.v. Statengriffier
Postbus 122
94OOAC ASSEN

No,

rnsek,: 13 0KL20l7
fgÀM' 'L CO
rWSi

Dåtum

Ondonrorp

12 oktober 2017

Advlos Stlchting RÏV Drenthe

Uw ftenmerk

í"]

"Ja')\ì\

G.AFD.;

On¡ kenme¡k

Gontactperroon

Doorkleûnummor

691 638/6S61 81

Z€Uka de Oude

+31 (0)35 773 77 00

Geachte Statengriffier,
Bij besluit van 28 mei 2013 heeft het Commissariaat voor de Media (hierna: het
Commissariaat) Stichting RTV Drenthe aangewezen als regionale publ¡eke media-instelling
voor de provincie Drenthe. Deze aanwijzing ís ingegaan op 29 april 2013 en eindigt op
22 april2018. De med¡a-¡nstelling heeft het Commissar¡aat bij brief van 5 oktober 2017,
ontvãngen door het Commissariaat op 6 oktober 2017, laten weten dat zij in aanmerking
wenst te komen voor aanwijzing als regionale publieke media-instelling in een aansluitende
periode. Voordat het Commissariaat een beslissing neemt over deze aanvraag, dient
Provinciale Staten op grond van artikel 2.61, derde lid, van de Mediawet 2008 het
Commissariaat te adviseren over de vraag of de instelling voldoet aan de eisen die deze wet
stelt.

Regelgevlng
Paragraaf 2.3.1a. van de Mediawet 2008 bevat onder meer regels en voorschriften met
betrekking tot de aanwijzing van regionale publieke media-instellingen. De Mediawet 2008 en
nadere regelgeving van het Commissariaat kunt u vinden op onze website (www.cvdm.nl).
Aanwijzing geschiedt nadat Provinciale Staten heeft geadviseerd over de vraag of de instelling
aan de eisen, bedoeld in het tweede lid van artikel 2.61 van de Mediawet 2008 voldoet. Artikel
2.61, tweede lid, van de Mediawet 2008 formuleert de volgende eisen:

Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking instellingen die:

a.
b.

rechtspersoon near Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn;
zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op regionaal
niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het vezorgen van media-aanbod
dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een provincie, een
gemeente of een deel van de provincie waarop de instelling zich richt leven, en het
verrichten van alle activiteiten die nodíg zijn om daarmee een publieke taak te vervullen;
en
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c.

volgens de statuten een orgaan hebben dât het beleid voor het media-aanbod bepaalt en
dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie voorkomende
maatschappelijke, culturele, godsdíenstige en geestelijke stromingen.
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Wat velwacht het Gomml¡sarle¡t ln het advles van de provlncle?
Provinciale Staten dient het Commissariaat een gemotiveerd advies uit te brengen over de
aanvraag. Het Commissariaat 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 Staten 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 stichting of een vereniging?

I

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

a

Heeft de omroep volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het mediaaanbod bepaalt?

a

ls dit programmabeleidbepalende orgaan (pbo) representatief samengesteld?

Termijn voor het advlee
Artikel6, tweede lid, van de Mediaregeling 2008 bepaalt dat Provinciale Staten binnen
achttien weken, dat wil zeggen vôÖr l5 februarl 2018, advies uitbrengt. De termijn van 18
weken is van groot belang om vóór het aflopen van de lopende aanwijzingsperiode een besluit
tot aanwijzing te nemen. Het Commissariaat kan periodiek contact opnemen met de provincie
om te overleggen over de voortgang van het advies,
De lopende aanwijzing vervalt van rechtswege na 5 jaar. De aanwijzing kan niet worden
verlengd en de elnddatum kan niet worden opgeschort. Het is daarom belangrijk dat de
adviseringstermijn niet wordt overschreden. Mocht de gestelde termijn problemen opleveren
neemt u dan contact met ons op.
lndien er zich wijzigingen voordoen die van invloed zijn op de aanwijzingsprocedure of op de
advisering door Provinciale Staten, dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Voor de goede
orde merken wij op dat u zelf dient te beoordelen in hoeverre de door de aanvrager
ingestuurde stukken, die u bijgaand aantreft, toereikend zijn voor het kunnen geven van een
gemotiveerd advies door Provinciale Staten. Desgewenst dient uw provincie aanvullende
informatie in te winnen bij de aanvrager.

Welke stukken moet Provlncl¡le Staten toesturcn?
Behalve het advies over de aanwijzing (getekend besluit) on&angt het Commissariaat in ieder
geval de notulen van de Statenvergadering en het Statenvoorstel over het advies. Als er geen
notulen van de Statenvergadering zijn gemaakt, dan wil het Commissarlaat graag weten waar
de Statenvergadering te beluisteren of te bekijken valt. Uw voorstel aan Provinciale Staten en
het besluit zien wij graag binnen de daartoe gestelde termijn tegemoet.

Ontvangetbevestlglng sturen
Wij vezoeken u binnen twee weken de ontvangst van deze brief, bij voorkeur via e-maif, te
bevestigen en daarbij tevens te vermelden wie de behandelend ambtenaar is en wat de
contactgegevens van deze ambtenaar ziin,
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Contactpcr¡oon Commls¡erleat
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.
Een afschrift van deze brief gaat naar het bestuur van Stichting RTV Drenthe.

Hoogachtend,
COMMISSARIAAT VOOR DE MED¡A,

mr, Margreet Verhoef
afdelingsmanager Ondezoek & Toegang
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C.v.d.M.
Commissariaat voor de Media
Mevrouw mr. M. Verhoef
Postbus 1426
12OO

BK

HILVERSUM

tnsckomen 06OKT2017
Afd.

¿\rfT'

Medew
B¡jlage

Ll

Assen, 5 oktober 2017

Bctrcft: Hernleuwde aanvraag aanwlJzlng rcglonalc publlckc medla-lnetclllng
Geachte mevrouw Verhoef,

In reactie op uw brlef van 31 augustus 2017 met kenmerk 691638/694103
verzoek ik u hlerblJ om RW Drenthe wederom zendtljd toe te wfzen voor
ultzendlng van reglonale radio- en tv-programma's. Het medla-aanbod wordt ln
de provincie Drenthe verspreid.
aanvraag zijn de volgende documenten toegevoegd:
- Een kopie van de notariële akte van de statuten van Stlchting RTV Drenthe en
ÐiJ deze

-

Stichtlng Mediareclame Drenthe;
Een overzicht van de belangr[kste ln de provincie Drenthe voorkomende

stromlngen met vermelding van de namen van de leden dle vanuit
desbetreffende stroming zlttlng hebben ln het PBO;
- Een kopie van de inschrlJvlng ln het handelsreglster van de KvK (mei 2017).
Mocht u aanvullende vragen hebben dan ben lk ulteraard bereld e.e.a. nader
toe te lichten.

In afwachtlng van uw reactie,
Met vrlendelfke g

D.

redacteur

BUlagen: 4
Een afschrift van deze brief ls ook naar mevrouw Z. de Oude gemalld.
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SAMEI{STELLING PBO RTV Drenthc

Í]ob. rrr.:

hc,orr ÞÍf
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Het Programma Beleidsbepalend Orgaan ís als volgt samengesteld:

wooNPLAATS/

NAAM:

GETIEENTE:

Dhr. Johan L, Rodenhuis

MAATSCHAPPETI¡KE SECTOR
AG}ITERGROND:

I

kerkgenootschappen/ organlsaties op
geestelijke grondslag

NiJeveen

voorzittar
Gemeente Meppel

Dhr. Roelof Koops

namens de verenlging Vrienden van

Bellen

¡ccrctarls

RTV Drenthe

Gemeente Mldden
Drenthe
Mevr. Jeannet Boverhof

kunst en cultuur

Bellen

Gemeente Midden
Drenthe
Mevr. Tlneke van Hemel

-

Borger

Jongeren/educatle/onderwiJs

de Weerd

vics-voorzlttcr

Gemeente BorgerOdoorn

Dhr. Roelof Hoekman

Assen

sport + recreatie

Gemeente Assen

Dhr. Klaas Meppellnk

Mantinge

kleine dorpen

Gemeente Midden
Drenthe

Dhr. Djodjle Rlnsampessy

Assen

etnische en culturele minderheden +
maatschappeliJke zorg en welzlJn

Gemeente Assen
Dhr, Hendrik Smeenge

Lieveren

agrarische sector + werkgevers

Gemeente
Noordenveld

Assen,

I oktober 2017
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Uittreksel Handelsregister Kamer
van KooPhandet
*'ii+ge rroorrbij

m

o"rlnl.i
KvK-nummer 41018704

Pagln¡ r (van 2)
Rechßpersoon
RSIN

Rechtsvorm

Statutaire naam
Statutalre zetel
Bezoekadres

Ielefoonnummer
Faxnummer
E-mailadres
Datum ðkte van opríchtíng
Datum akte laatste

statutenwijziging
Datum låatste statutenwilziging
Activiteiten

0092490ó0
Stichting
St¡chting RW Drenthe
gemeente Assen
Beilerstraat 30, 9401Pl Assen
0592338080
a592313009
directieprtvd renthe.nl
28.01-1 987

il.12-2070
01-01-2011

58l-code: 6010 - Radio-omroepen
5Bl-code: 6020 - Televlsle-omroepen
Het verzorgen van een radioprogramma en een lelevisieprogramma voor algemene

ultzending gericht op de provincle Drenthe
Bestuurder
Naam

Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid
Aanvang (huid ige) bevoegd heid

Binnendiik, Hendrík
12-09-1958, Leiden
0t-1 1-2010 (datum registratie: 03-12-2010)
Di recteur/hoofd redacteu r
Atleen/zelfstand ig bevoegd

L5-72-2010

Commls¡arlssen
Naam

Volkers, Garrit Jan

Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titet

12-12-1952, Epe
07-02-2407
Lid Raad van Toezicht

Naam

Brink, Frederik

Geboortedatum en -plaats
Datum in functie

14-02-1946, Haren
05"03-2008

litel

Voorzitter Raad van Toezicht

Naam

Geboortedatum en -plaats
Datum in functie

Sluiiter, Petrus fohannes Gerardus Geertrudis
05-11-1962, Hllversum
01-06-2011 (datum registratie: 12-08-2011)

litel

Lid Raad van Toezicht

Naam

Wösten . Kreeft, Alice Harma

Geboortedatum en -plaats

22-08-1966, Emmen
olt u¡ürêksel ¡s tewaann.rkt met een ditirâlÉ h¿ndtekenhr8 en is een olflcieel bewiis vðn insch¡¡lvlng ¡fl
hel H¿ild€l3reglste¡. ln Adotre tunt u de handtek€ning bovenln hei scherm control€¡en. Meer lnformãl¡e
hlerover vldd¡ u op www.kvl.nl/egd, oe Kamer van Koophandel ¿dvlgeert dlÌ u¡ltreksel alleen diSilaãl te
g€brulk€n ¡odãt de lntegrltelt vãn h€t documeíl gewaârbortd en de ondeneken¡ng verlfieerbaâr bli¡ft'
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ittreksel Handelsregister Kamer
van Koophandel
U

,,:,ä,,,,,

KvK-nummer 47A787A4
Paglna 2 (van 2)
Datum in functie
Titel

01-01-2013 (datum registratie: t t "or-zor:)
Lid Raad van Toezicht

Naam

Loohuis, Karel Bernardus

Geboortedatum en -plaats
Oatum in functie
Titel

37-07-7958,0ldenzaal
01

-01-2013 (datum registratie: 1 1-01-201 3)

Lid Raad van Toezicht

Gevolmachtlgde
Naam

Geboortedatum en -plaats
Datum in functie
Titel
lnhoud volmacht

Meijer, Rego Silvanus
29-17-7963. Amsterdam
01-10-2015 (datum registratie: 05-11-2015)
Hoofd Faciliteiten
Beperkte volmacht tot EUR 250.000,00.

Uittreksel is vewaardigd op 02-05-2017 om 16.15 uur

s
ö
D¡t uittrelsel ¡s gewaôrmcrkl mel een dlgilâle handletenlng en ls een officieel bcwlis van inschr¡iv¡nt ¡n
het tlândelsreglster, ln Adobe lunt u de hâñdtekên¡ng boyênln hel scherm (onlrohren. Meer lnformatle
hlcrover vlndt u op www,kvk,nuegd. De famer vån Xoofrhðndel advlseen d¡t uitreksel ôlleen d¡gltãal te
gebnrlken rodat de irte8ftell van het document gewôðrborgd en de onden€k€nlng verlneerþðar blllh.
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Tijdhof
Daverschot
De Jong Posthumus
Notarissen

¡
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Kantoof
Noordersingel 45

il

Assen
Postadres

Postbus 524
9400 AM Assen
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fax (0592) 3, 66 99
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STATUTENWTJZIGING

Heden, zesentwintig november tweeduizend twee verscheen voor mrj, m¡. Johannes----Ymke Swiersüa, notaris te Assen:
de heer Robert Hans Johan Staal (legitimatie: rijbewijs met nummer 3174345990,,, geldig tot zeventien augustus tweeduizend tien ( I 7-08-2010), gehuwd, directeur ---van nã te noemen stichting, geboren te Meppel op dertien juli negentienhonderd ---vijñig ( 1 3-07- 1 950), wonende te (77 51 AS) Dalen,
te dezen handelende als zelfstandig tot vertegenwoordiging bevoegd procuratiehouder van de stichting:
"Stichting Mediareclame Drenthe", statutair gevestigd te Assen, feitelijk ge vestigd Van der Feltzpark 4, 9401 HM Assen þostadres: Postbus 888, 9400 --AW Assen), ingesclueven in het handelsregister van de kamer van koophandel
onder dossiemunmer 4061376, en als zodanig bevoegd de stichting rechtsgeldig rechtsgeldig te verteg€nwoordigen.
De comparant verklaa¡de dat in de bestuursvergadering de dato zesentwintig september
tweeduizend twee (26-09-2002) rechtsgeldig is besloten de statuten van genoemde -----stichting te wijzigen. Ter uitvoering van dit besluit verklaart de comparant hierbij ge..-noemde statuten te wijzigen en vast te stellen als volgt:-De stichting draagt de naam: Stichting Medi¡recl¡me Drenthe, handelende onder
de naam RTV Reclame Drenthe.
Zij heefr haar zetel in de gemeente Assen.

l.

2.

DOEL EN MIDDELEN

Artikel2--*---

-_-*

De stichting heeft ten doel het ten behoeve van Stichting Omroep Drenthe en Stichting Televisie Drenthe, beide gevestigd te Assen, werven van inkomsten ondermeer uit programmaparticipatie, het acquireren casu quo venorgen van reclameboodschappen, als -mede het wervcn van sponsoren, één en ander binnen de programmering van StichtingOmroep Drenthe en Stichting Televisie Drenthe. Om daadwerkeldke progra¡nmaparti-cipatie en uitzending binnen de programmering van Stichting Omroep Drenthe en ------Stichting Televisie Drenthe te kun¡en realiseren huurt Stíchting Mediareclame Drenthe
zendtijd in van Stichting Omroep Drenthe en Stichting Televisie Drerithe tegen betaling
van zendtijdvergoeding. De stichting heeft niet als doel het maken van winst.--

ORGANEN VAN DE
Artikel 3----------

STICHTING--.--.-

De stichting kent een Raad van Toezicht en een Directie. Voor de uiwoering van de---werkzaamheden van de stichting kunnen medewerkers al dan niet op arbeidsovereen--'-

komst worden aangesteld.

-

RAAD VAN TOEZICHT

Artikel4-----l. De Raad van Toezicht bestaat uit de leden van de Raad van Toezicht vari de Stich -ting Omroep Drenthe en Stichting Televisie Drenthe, beiden gevestigd te Assen.----
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2.
3.

4.'

5.
6.

De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting gedurende een periode van ten -hoogste vier jaren cn zijn eenmaal herbenoembaar
De Raad van Toezicht kan zich doen bijstaan door adviseu¡s. ------------De Raad van Toezicht vergadert tenminste twee maal per jaar en overigens zo dik*
wijls de voorzitter dit nodig of wenselijk acht. Wameer twee andere leden van de -Raad van Toezicht schriftelijk ver¿oeken een vergadering te beleggen en hieraan --door de vooøitter binnen drie weken geen gevolg wordt gegeven, zijn de bedoeldeleden van de Raad van Toezicht bevoegd zelf een vergadering uit te schrijven. -----De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voor¿itter en een vice-voorzifrer. --Leden van de Raad van Toezicht mogen als schuldenaar gcen overeenkomst van --geldlening met de stichting aangaan,----

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT-.-.-.Artikel S__*___

l.

-----

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn:
het toezicht houden op de uiwoering van het bcleid door de Directie van de ---stichting en op de algemene gang van zaken in de stichting. Bij de vervulling -van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting. Leden van de Raad van Toezicht hebben toegâng tot alle lokaliteiten van de---stichting en het recht om te allen tijde inzage te nemen in alle bescheiden en
boeken van de stichting. De Directie verschaft de Raad van Toezicht tijdig de-voor de uitoefening van eijn taak noodzakelijke informatie;------het benoemen, het op non-actief stellen, het schorsen en het ontslaan van de leden van de Directie en het vaststellen van de rcchtspositie van de Directiele --den. -------Een besluit tot benoemíng, op non-astief stelling, schorsing en ontslag wordt--g€nomen met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitge
----brachte stemmcn;
het waaÍiemen van de taken van de Directie bij haar ontstentenis of belet on
verminderd de bevoegdheid van de Raad van Toezicht één ofmeer personen, al
dan niet uit zijn midden, daartoe aan te wijzen;---------het rnet raad terzijde staan van de Directie van de stichting en het op eigen ini tiatief advies uitbrengen aan de Directie, indien hij dit uit hoofde van zijn toe -zichthoudende taak gewenst acht;
het goedkeuren van het door de Directie vastgestelde beleidsplan, de begroting

L

--

2.

3.

--

4.

------

5.
6.

en de jaarrekening;

het vertegenwoordigen van de stichting in gevallen waarin naar het oordeel van
de Raad van Toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de Directie
en de

stichting.------

Artikel6
Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van-de Directie tot: -------*-I . het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de stíchting; *--2. het ontbindcn va¡r de stichting en het bestemmen van het liquidatie-saldo; -*-3. het wijzigen van de stafuten van de stichting;
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4. het aangaan van een juridische fusie, splitsing of tot een duurzame rechtstreek -

middellijke samenwerking in een vorm die de autonomie van de stichting
inperkt, alsmede een wdziging of verbreking van die samenwerking. ---------5. het beëindigen van de dienstbetrekking met, of het ingrijpend wijzigen van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers, tegelijker -tijd of binnen een kort tijdsbestek;
6. het aangaan van dadingen en het optreden in rechte, waaronder het uiwoeren--van arbitrage en bindende adviesprocedures met uitzondering van het nemen--van rechtsmaatregelen die generlei uitstel dulden; -----------7. het goedkeuren van de door de Directie vastgestclde globale organisatiestruc--tuur en het besluiten tot een ingrijpende reorganisatie binnen de stichting; -----8. het aangaan van geldleningen;------9. het benoemen van een accountant;10. het vaststellen en wijzigen van het reglement van de Raad van Toezicht;
I I . het aanvaarden van schenkingen, erfstellingen en legaten; --se of

BESLUITVORMINGArfikel 7 -------*--

L

2.
3.
4.
5.
6.
7.

De Raad van Toezicht besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stem ---men. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter. Blanco stemmen worden ge--acht niet te zijn uitgebracht.
Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de stemming over een aan---gelegenheid die hem, zijn echtgenoot, levenspartner of zijn bloed- of aanvenvant of
de bloed- ofaanverwant van de echtgenoot oflevenspafner tot en met een derde --graad persoonlijk aangaat of waarin hij als gemachtigde is betrokken
Stemming over personen geschiedt sctriftelijk, over zaken mondeling, tenzij een lid
van de Raad van Toezicht schriftelijke stemming verlangt.
Mocht bij stemming over verkiezing personen bij de eerste stemming geen meer---derheid worden verkregen, dan zal onmiddellijk een nieuwe stemming plaats heb--ben tussen die personen die de meest€ stemmen hebben verkegen..
Staken bij herstemrning de stemmen, dan bcslist.het lot,
De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien tenminsre de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig is. -.Een lid van de Raad van Toezicht kan zich niet door cen ander lid doen verfegen ---

woordigen

¿¡.---------r-

De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de Direcrie, tenzij de Raad van Toezicht de wens te kennen geeft zonder de Directie te willen--

vergaderen.-

:-----------;

Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gefnaakt, welke na vast -stclling door de voorzitter van de vergadering worden ondirtekend. In de notulen--wordt tevens vermeld, welke leden van de Raad van Toezicht op de vergadering--aanwezig zijn

geweest

--r--------;-r-

DIRECTIE
Artikel 8--*-----

L

2.

Het bestuur van de stichting is opgedragen aan een Directie bestaande uit een
meer leden. De Directie is het bestuur in de zin der wet
De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Directie vast. ---------
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3. ¡ ,De,Di¡pctic ye4egenwoordi$ de stichting in cn buiten rechte. - -*-------4.. 'Na,vorkrçgeh sctriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht is de Directie bevoegd tot het aan$aan van overeenkomsten, tot het verkrijgen, vervreemden of be -zwaren van registergoederen.
De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaa¡den --van de leden van de Directie geschieden door de Raad van Toezicht.

5.

FINANCIËN -.-_.--Artikel 9----------

De financiële middelen van de stichting worden gevormd door:--------a.
het kapikal der stichting;

d.

vergoedingen voor haar werkzaamheden;
subsidies en donaties;giften, erfstellingen en legaten van natuurlijke en rechtspersonen;-----

e.

alle andere middelen.

b.
c.

Artikel l0 ---------

l
2.

3.

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar
Voor één oktober van het lopende boekjaar stelt het besruur de begroting van in ---komsten en uitgaven voor het komende boekjaar van de stichting vast.--------------Voor één juli na afloop van het boekjaar wordt door het besruw een balans en een-staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar vastgesteld. Samen met het --verslag omtrent de venichtingen en de gang van zaken in het bet¡effende boekjaar,-

vorrnen zij de jaarstukken. ----------De in lid 3 genoemde financiële jaerstukken worden aan een door het bestuur be---noemde registeraccountant ter controle voorgelegd.5. Vaststelling van de financiëlejaarstukken door het bestuur déchargeert de directeur
voor het gevoerde beheer.----6. Het bestuur van de stichting legt de jaarlijkse begroting cn de jaanekening (financieel, inhoudelijk en de accountantsverklaring) van de stichting ter goedkeuring voor
aan de provincie Drenthe op de daartoe overcengekomen tennijnen.
STATUTEIYIVIJZTGING/OPHEFFTN G

4.

Artikel

l.

2..

3.
4.

ll -*-----

-.-.---.

Wijziging der statuten of ontbinding van de stichting zal slechts dan plaats kunnen hebben door een besluit van het bestuur, genomen met een meerderheid van----'---twee/derde van het aantal der uitgebrachte geldige stemmen in een tot dat doel uit-gcsclueven vcrg4dering.
ln geval tot opheffïng van de stichting wordt besloten, geschiedt de liquidatie doorde dan in ñ.¡nctie zijnde leden van het bestuur
Al hetgecn na voldoening van allc schulden van het vetmogen van de ontbnden --stichting overblijft, wordt na verkregen goedkewing van Gedeputeerde Staten van Drenthe door het bestuur bestemd voor een doel dat zo veel mogelijk in overeen---stemming is met het doel der stichting.
Bij opheffing van de stichting zullen de dossiers, de archieven en het verder daartoe
zich lenend materiaal, in bewaring van of in eigendom gegeven worden aan een in stituut dat gekwalificeerd is met betrekking tot het beheer van deze stukken.------*-

SLOTBEPALING

Artikel

12

------

Blad 5
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ln alle gevallen, waarin de wet en deze statuten niet voorzien beslist het bestuur.
Slot

¡kte--

rùy'aarvan akte is verleden te Assen op dc datum in het hoofd van dcze akte

vermeld.----

De comparant is mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en-toegelicht. Dc comparant heefr verklaa¡d op volledige voorlezing van de akte geen prijs
te stellen, van de inhoud van dezc akte tc hebben kennisgenomen en met de inhoud in te
stem¡nen.--Deze akte is beperkt voorgelezen cn onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de---compa¡ant en vervolgens door mij, notaris.
(Volgt ondertekening)
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FUSIEAKTE
TUSSEN
STICHTING OMROEP DRENTHE lverkii sende rechtspersoon)

TICHTING TELEVIS IE DREIffHE lverdwij nende rechtspersoon)
mede houdende naamswijziging in: STICHTING RTV DR-ENTHE

S

Heden, ecn en dertig december tweeduizend tien (31-12-2010), verscheen voor mij, m¡. Arie Jacobus van Bekkum, notaris te Assen:---mevrouw Dinysia Beute, geboren te Groningen op acht januari negentienhonderd --een en tachtig (08-01-1981), woonplaats kiezende ten kantore Tijdhof Daverschot, -De Jong Posthumus notarissen te Assen, kantoorhoudende Noordersingel 45 te Assen
(postadres: Postbus 524,940A AM Assen), hierbij handelend als schriftelijk gevol ---machtigde van:---------'
de stichting: Stichting Omroep Drenthe, gevestigd te Assen, kantoorhoudende
te 9401 PL Assen, Beilerstraat 30, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41018704, hierna te noemen: "de
verkrü gende rechtspersooJr"; en -------de stichting: Stichting Televisle Drenthe, gevestigd te Assen, kantoorhoudende
te 9401 PL Assen, Beilerstraat 30, ingeschreven in het handelsregister van de --Kamer van Koophandel onder dossiernumrner 41020283, hierna te noemen: "g[gverdwij nende rechtspersoon"
De comparant verklaart dat de verkrijgende rechtspersoon en de verdwijnende
rechtspersoon bij deze akte een fusic in de zin van titcl 7 bock 2 Burgerlijk Wetboek
tot stand brcngen, waarbd de vcrkrijgende rechtspersoon het gehele vermogen van de
verdwijnende rechtspersoon onder algemene titel verkrijgt en waa¡door de verdwij --nende rechtsp€rsoon ophoudt te bestaan.
Dicnaangaande verklaart de comparantl ----------

l.

--

2.

A¡tikel I
Geen van de fuserende rcchtspersonen is ontbonden of verkeert in staat van faillis ---sement of surséance van betaling.
Aan dE vereisten voor de totstandkoming van de fusie tusscn de verkrijgende rechts'persoon en de verdwijnende rechtsp€rsoon is voldaan.--

A¡tikel2
Ter voorbereiding van de ñ.¡sie en ter voldoening aan de vereisten is het navolgende

'

venicht:
Door het bestuur van de fuserende rechtspersonen is een voorstel tot fusie opge-'Wetbock, welk voorstel op zes
steld als bedoeld in artikcl 312 boek 2 Burgerlijk
oktober tweeduizend tien (06-10-2010) door alle b'estuurders is ondefekend, ---welk voorstel (in kopie, zonder bijlagen) aan deze akte is gehecht als biilase l.
Het bcstuur van de fusercnde rechtspersonen heeft een sch¡iftelijke toelichting -als bedoeld in artikel 313 tid I boek 2 Burgerlijk T/etboek opgesteld, welke toe-'
lichting (in kopie) aan dezeakte is gehecht als biil¡se 2.

l.

-

2.
3.

Hct laatste boekjaar van elk van de fi¡serende rechtspersonen waarover eenjaar-rekcning is vastgesteld en openbaar gemaakt is geëindigd op e€n en derlig de --cember tweeduizend negen (3 L-12-2009). Aangezien het voorstel tot fusie
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dertig juni tweeduizend tien (30-06-2010), derhalve meer dan zes maanden na -het vãisdjken van het in de vorige zin bedoelde boe$aar is neergelegd is door -'
de fuserende rechtspersonen een tussentijdse vermogensopstelling gemaakt. ---Op elf oktober twe;duizend tien (l l-10-2010) zijn door de -verkrijgende rechts--prrtoon en de verdwijnende rechtspersoon het voorstel tot fusie en de overige in
a¡tikel 314 boek 2 Burgerlijk Wetboek bedoelde stukken neergelegd ten kantore
van het handelsregistei van de woonplaatsen van de respectieve rechtspersonen.
De verklaring vanhet handelsregister is aangehecht als biihsç 3'-'Op dertien o[tob.t weeduizend tien (13-10'2010) hebben de besturen van de --fuserende rechtspersonen in het landelijk verspreid dagblad Trouw aangekon----digd dat de sub bedoetde neerlegging heeft plaatsgehad, met opgave van het -'haãdelsregister wa&r meerbedoeldl stukken zijn neergelegd, deze aankondiging

4.

5.

i

6.
7.

wordt aangehecht als biil¡qe 4.-..
De gtiffrer-van de rectrtbank tã Assen heeft op zeventien.november tweeduizend
tienilT-11-2010) een verklafing afgegeven, waaruit blijkt dat geen schuldeisers
-'----in veìzet zijn gekomen tegen het fusievoorstel. Gemelde verklaring van de
rechtbank is aangecht als Þ!ilggg.!
Na de ondertekening v"n hewooistel tot fusie zijn de besturen van de fuserende
rechtsperson"n g"rn bd*grijke wijzigingen bekend geworden in de omstandig
of in de
heden, die van U"t*g zijn vobr de meáedelingen in het voorstel tot fusie
toelichting daarbij.

Artikel3

ge -Ïl-O" Uætnen van beide tc fuseren rechtspersonen hebben het besluit tot fusie
aange ----

Z.

nomen conform de tekst van het voorstel tot fusie. Beide besluiten zijn
hecht als biil¡ee 6.---De statute¡ van de fuserende rechtspersonen schrijven voor besluiten tot fusie
raad
van
de
besluit
Hct
toezicht.
van
de
raad
voorafgaande goedkeuring voor van
van toezicht toì goedkeuring (het betreft één besluit, geldig voor beide rechtspersonen) is aangehecht als

Þlilgggt

A¡tikel4

van de verkijgende rechtspersoon en de verdwijnende rechtspersoon -komt bij deze akte tot siand en wordt van kracht met ingang van de dag na de da---tum in het hoofd dezer akte gemeld, per welke datum de verdwijnende rechts
algemene
onder
persoon ophoudt te bestaan en per welke datum haar vermogen
titel op de verkijgende rechtspersoon zal overgaan.
(uitslui-De statuten van ãé verkijgende rechtspersoon zullen worden gewijzigd
tend de naam) en worden bij dcze akte integraal vastgesteld als volgt:----

îli-fntir

2.

NAAM EN ZETEL
Artikel 1---------*-"

I.
2.

*--'-"-De stichting draagt de naam: Stichting RTV Drenthe'
Zij heefr hiar zetel in de gemeente Assen en fungeert als regionale omroepinstelling in de zin van dc Mediawet
De stichting stelt zich uitsluitend, althans hoofctzakelijk, ten doel een radiopro '-'
gramtna tti."n televísieprogra¡nma voor algemene uitzending te verzorgen dat Drenthe [e ì-n zodanige mate is geriiht op de bevrediging van de in de provincie
vende maãtschappelijke, culturele, go{sdienstige en geestelijke behoeften, dat de
instelling geacht kan worden van algemeen nut te zrjn.-'----'

Blad¡3
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2. De stichting gcbruikt haar zendtiid geheel voor een programma dat in het bij -'--3.
4.

5.
6.

zondcr betekking heeft op de provincie Drenthe.
De stichting gebruikt haar zendtijd voor een zo volledig mogeldk programma, -dat naast onderdelen van cultuele, educatieve en verstrooiende aard, een belang-

----

rij ke plaats aan informatievoo¡ziening en serviceverlcning toekent,
Het programma wordt gekenmerkt door een zo groot mogelijke onafhankelijk
heid, evenwichtigheid en onpartijdigheid.
Bij de uitvoering van het programma gaat de stichting uit van een professionele en joumalisticke wcrkwijze, nadcr vast te leggen in een redactiestatuut.
De stichting is niet dienstbaa¡ aan het maken van winst door derden.

--

MIDDELEN TER BEREIKING VA¡{ HET DOEL
Artlkel 3-------------De stichting tracht haar doel te bereiken door:--------de aanvraag van zendtijd zoals bedoeld in de Mediawet;'het verkrijgen en behouden van de noodzakelijke infrastructuur;
het verkrijgen van financiële middelen;
het voorbcreiden, samenstellen en uitvoeren van haa¡ programma;'
het aanwenden van alle andere middelen die kunnen leiden tot de verwezenlij ---king van het doel.

a.
b.
c.
d.
e.

ORGANEN VAN I}E STICUTING

Artikel 4------------*
Dc stichting kent een Raad van Toezicht, een bestuur en een Programmabeleid bepa

'

lend orgaan (PBO),-----*

Voor de uitvoering van de werkzaamheden van de stichting worden medewerkers die
gezamenlijk de werkorganisatie vormen, al dan niet op arbeidsovereenkomst aange --

steld.-----..*
RAÁD VAN TOEZICHT
Artlkel 5--------------

L

2.
3.
4.
5.
6,

De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste drie en ten hoogstc vijf leden; het -aantal leden is steeds oneven. De leden van de Raad vzur Toezicht worden be---'
noemd en ontslagen door de Raad van Toezicht.
Tot lid van de Raad van Toezicht kunnen slechts worden benoemd p€rsonen passend binncn het daarvoor door de Raad van Toezicht vastgestelde profrel.
Uitgesloten van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht zijn: ------De Commissa¡is van.de Koningin in dc provincie Drenthe;
leden van Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten van Drenthe;
medewerkers van dc stichting.--De leden van de Raad van Toezicht hebben zining gedurende een periode van '-'
ten hoogste vier jaren en ziin eenmaal herbenoembaar.------'---.
De Raad van Toczicht kan zich doen bijstaan door adviseurs.-"""'-'-De Raad van Toezicht vergadert ten minste twee maal per jaar en overigens zo -'
dikwijls de voorzitter dit nodig of wcnselijk acht. Wanneer twee andere leden -'van de Raad van Toczicht schrifrelijk verzoeken een vergadering te beleggen en
híeraan door de voorzitter binnen drie weken geen gevolg wordt gegeven, zijn de
bedoelde leden van de Raad van Toezicht bevoegd zelf een vcrgadering uit te
schrijven.
De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter,
Lcden van de Raad van Toczicht mogen als schuldenaa¡ gcen overeenkomst van
gcldlcning met de süchting aângaan.

-'----'

a.
b.
c.

-'

7.
L

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT--..---..."-.-

o
d
o
o
o
o
N

o
,t;

I

co

rd

Blad 4

N
I

o
d
I
f¡
d

83620

Artikel

6--------'-

De taken en bevoegdheden van dc Raad van Toczicht zijn:----het toezicht houden op de uiwoering van het beleid door het bestuur van de
stichting en op de algèmene gang vfin zaken in dc stichting. Bij de vervul'-'ling varizijn t-aak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de
stiãhting. ieden van de Raad van Toezicht hebben toegang tot alle lokalitei
ten vanãe stichting en het recht om te allen tdde inzage te nemen in alle be scheiden en boekeñ van de stichting. Het bestuur verschaft de Raad van '----

L

l.

'-'

Toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke informa --

het benoemen, het oP non-actiefstellen, het schorsen en het ontslaa¡¡ van de
leden van het bestuur en het vaststellen van de rechtspositie van de bestuur-;'--"-'----'ders,
stelling, schorsing en ontslag wordt ge op
non-actief
tot
benoeming,
Een besluit
-nomen met een meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte

2.

--------

3.

4.
5.
6.

stemmen;
of belet onver-het waamemen van de taken van het bestuur bij zijn ontstentenis
al dan
personen,
één
ofmeer
Toezicht
van
de
Raad
van
minderd de bevoegdheid

---------

niet uit zijn midden, daartoe aan le wdzen;
eigen initiahet met raad terzijdó staan van het beitr¡ur van de stichting en het op
toezicht"
zijn
van
hoofde
uit
dit
hij
indien
bestuur,
het
tief advies uitbrengen aan
houdende taak gewenst acht;
begroting -het goedkeuren van het door het bestuur vastgestelde beleidsplan, de
en de jaanekening;*--'oordeel van het vertegenwootãlg.n van de stichting in gevallen w-aTn naar het
bestuur -het
tussen
belang
tegenstrijdig
een
de Raadian Toezicit sprake is van
en de stichting. ----*-"'-

Arttkel

ñ6

7----------

goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn onderworpen de besluiten van het

bestuur tot:

aanvragen van faillíssement of surcéance van betaling van de stichting; '-'..-'
ontbinã'en van de stichting en het bestemmen van het liquidatiesaldo;--'-'--wijzigen van de stetuten van de stichting;
aangian van een juridische fusie, splitsing of tot een duurzame rechtstreekse
of mi¿Jettijke samenwerking in een vorm die de autonomie van de stichting in
perkt, alsmide een wijziging of verbreking van die samenwerking' -"-"-iret beëindigen van dJ ¿iãnstbetrekking met, of het ingrijpend wijzigen van de '--

L

het
het
het
tret

2.
3,
4.

5

"

*U"i¿to*itundigheden van een aanmãrkelijk aantal medewerkers, tegelijkertijd
of binnen een kort tijdsbestek;

6.

7
8.

9.

10.
I

l.

het aangaan van dadingen en het optreden in rechte, waaronder het uitoeren van
arbitrage en bindende adviesprocedures met uitzondering van het nemen van
rechtsmaatregelen die generlei uitstel dulden; *--'-----'-

"'-

het goedkeurËn van de door het bestuur vastgestelde globale organisatie'struãtuur en het besluiten tot een ingrijpende reorganisatie binnen de stichting;-het aangaan van geldleningen;
het benoemen van een accountant;
het vaststellen en wijzigen van het reglement van de Raad van Toezicht;
het aanvaarden van schenkingen, erfstellingen en legaten;

BESLUITVORMING-.
Artikel 8----------.-

-"'*-'-'
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l.

2.
3,

4.
5.
6.
7.

Blad

5

I

De Raad van Toezicht besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte ------'
stemmen. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter. Blanco sternmen wor-den geacht niet te zijn uitgebracht.
Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de stemming over een ---aangelegenheid die hem, zijn echtgenoot, levcnspartncr of zijn bloed- of aan '--uer*ant vun de echtgenoot oflevenspartner tot en met een derde graad persoon-'
lijk aangaat of waa¡in hij als gemachtigde is betrokken
Stemming over personen geschiedt sctriftelijk, over zaken mondeling, tenzij een
lid van de Raad van Toezicht schriftclijke stemming verlangt.
Mocht bij stemming over verkiezing personen bij de eerste stcmming geen '----meerderheid worden verkregen, dan zal onmiddellijk een nieuwe stemming
plaats hebben tussen die personen die de meeste stemmen hebben verkregen.----'
Staken bij herstemming de stemmen, dan beslist het lot.
De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluíten nemen indien ten minste
de helft van het aantal leden van de Raad van Toczicht ter vergadering aanwezig
is. Een lid van de Raad van Toezicht kan zich niet door een ander lid doen verte genwoordigen. ------------De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door het be---stuur, tenzij de Raad van Toezicht de wens te kennen geeft zonder het bestuur te

-'-"

willen vergaderen,
Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gemaakt, welke na ---vaststelling door de voorzitter van de vergadering worden ondertekend, In de notulen wordt tevens venneld, welke leden van de Raad van Toezicht op de verga-dering aanwezig zijn geweest.

BESTUUR.
Artikel 9--------------

l.

2.
3.
4,
5.

Het bestuur van de stichting is opgedragen aan een bestuu¡ bestaande uit een of meer lcden. Het bestuur is het bestuur in de zin der wet.
De Raad van Toezicht stslt het aantal lcden van het bestuur vast.---------Het bestuur vcrtcgcnwoordigt de stichting in en buiten rechte,
Na verkregen schrifrelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht is het bestuur
bevocgd tot het aangaan van ovcreenkomsten, tot het verkrdgen, vervreemden of
bczwaren van registcrgocderen.
De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaa¡den
van de leden van het bestuur geschiedcn door de Raad van Toezicht.

PROGRAMMABD,LEID BEPALEND ORGAAN (PBO)
Artikel l0
L Het PBO telt ten minste negen en ten hoogste elf leden, De samenstelling van -het PBO dicnt zodanig te zijn, dat het representätief is voor de belangrijkste in de Provincie Drenthe voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige

2.

-

cn geestelijke stromingen, zodat een programma kan worden verzorgd wat voor ziet in de bevrediging van de behoeften van deze stromingen. Het bestutu streeft
er naar dat maatschappelijke zorg en welzijn, kunst en cultuur, kerkgenoot-----schappen en genootschappen op geestclijke grondslag, onderwijs en educatie, --werkgevcrs en werknemcrs, etnische en culturele minderheden en sport en recreatie in het PBO zijn vertegenwoordigd. ------Dc leden van het PBO worden na overleg met het PBO benoemd door het be--'-stuur. Het bestuur draagt zorg voor voldoende representativiteit als bedoeld in
het voorgaande lid,--.---
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3. Vacatures in het PBO dienen binnen zes maanden na ontstaan te worden ver -'--4. De voorzitter en de secreta¡is van het PBO worden na overleg met het PBO door
'-----'--------het bestuur benoemd.'5. De samenstelling van het PBO wordt nader geregeld in een reglement, zoals be-'
doeld in artikel 24. ------""'

Artikel1l ------.-'

Uitgesloten van het lidmaatschap van het PBO zijn:
l. de Commissaris van de Koningin in de provincie Drenthe;
2. leden van Gedeputeerde Staten of Provinciale Staten van Drenthe;-------'-"-'-3, medewerkers van de stichting: Stichting Omroep Drenthe, Stichting Televisie 'Drenthe en Stichting Media¡eclame Drenthe;
4. leden van het besruuf of van de Raad van Toezicht van de stichting. ---

Artikel 12 ---""-

L
2.
3.

jaar"--Leden van het PBO hebben zitting voor een periode van ten hoogste vier
Zij treden af volgens een daa¡toe àoor het PBO opgemaakt rooster van aftreden'
-€en
Aitredende leden van het PBO zijn ten hoogste één maal herkiesbaar voor
tweede periode.-----

Het PBO heeft tot taah---'-'het media-aanbodbeleid te bepalen;-te evalueren of het door hem vastgestelde beleid voor het media-aanbod wordt

L
2.

3.
4.

uitgevoerd;

aan het bestuur terzake vari het medía-aanbod; -'-'..---aan hetbestuu¡. Goedkeuring van hetjaarver-eenjaarverslag
het aanbieden van
van het door het PBO gevoerde beleid'
geldt
décharge
als
slag door het bestuu¡

heidoen van voorstellen

'

waRrÕryIJ7,E-----""*
Artikel 14 -----------.
Het PBO stelt een reglement op, welke wordt vastgesteld door het bestuur.-

Artlkel l5 -----------'

De lcden van de Raad van Toezicht kunnen de vergaderingen van het PBO als waar-nemer bijwonen.

Artikel

16 ------------

Artikel

17

Het pBO vergadert zo dikwijls de voor¿itter of drie andere leden dit nodig achten.--"

----De vergaderingen van het PBO worden bijgewoond door het bestuur, die in deze
quo
ver"'-casu
bijstaan
vergadãringen een adviserende stem heeft en zich kan laten
vangen dor een terzake deskundige. -

VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT EN PBO -..--Artikel 18 -------..-'
De Raad van Toezicht en het PBO zijn slechts dan tot het nemen van besluiten be '--voegd, indien ten minste de helft Van het aantal der in functie zijnde leden ter verga'dering aanwezig

Artikel

L

2.

19

is.-.-----

---------

Stemmingen over zaken geschícden mondeling, tenzij de voorzitter van de ver--gaderingãen sctuifrelijkJsternming gewenst acht of ten minste één lid van de '-vergadering dit verlangt.
Stemmingen over Personen geschieden altijd sctuiftelijk.

Artikel20

Blaf
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l.

2,
3.
4.
5,

Besluiten wordEn genornen met meerderheid van het aantal uitgebrachte stem---men.

Bij staking van stemmen over personen beslist terstond het lot.'-'-'Bij staking van stemmen over zaken wordt het nemen van een besluit uitgesteld
tot een volgende vergadering,
De in lid 3 genoemde volgende vergadering dient te worden gehouden in een ---tijdvak dat is gelegen h¡ssen vier en twintig uur na de vergadering, waarin de -:stemmen staakten en drie maanden daarop volgcnd,
Indien de in lid 3 genoemde volgende vergadering de stemmen opnieuw staken wordt het voorstel verondersteld niet tc zijn aangenomen. ---------

REGLEMENTEN

Artikel2l -------Het bestuu¡ kan reglementen vaststellen waarin onder meer bepalingen kunnen worden opgenomen omt¡cnt:

a.
b.
2.

de bijeenroeping en de orde van de vergaderingen van het PBO. ---"'--"----'
dc wijze waarop kandidaten voor het lidmaatschap van het PBO kunnen ----

worden voorgedragen. ------------de wijze van benoeming van de leden van het PBO. ---'--"het opstellcn van een rooster van aftreden.
De reglementen zullen geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met deze statu--

c.
d.

ten.

De financiële middelen van de stichting worden gevormd door

a.
b.
c.
d.

het kapitaal de stichting;
bijdragen, welke van overheidswege in welke vorm en onder welke benaming
ook beschikbaar worden gesteld; ----giften, erfstellingen en lcgaten van natuurlijke en rechtspersonen;"'-'
alle andere middelen;--

--'

Artikel23

L
2.

3.

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar; -'--'-'------Voor één okfober van het lopende boekjaar stelt het bestuur de begroting van in komsten en uitgaven voor het komende boekjaar van de stichting vast.---'--"----Voor één juli na afloop van het bockjaar wordt door het bestuur een balans cn --een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar vastgesteld. Samen met
het vcrslag orntrent dc venichtingen en de gang van zaken in het betreffende
bockjaar, cn het verslag van het PBO vormen zij dejaarstukken
De in lid 3 genoemde flrnanciële jaarstukken wordcn aan een door de Raad van -Toezicht benoemde registeraccountant ter controle voorgelegd.
Vaststelling van de frnanciëlejaarstukken door de Raad van Toezicht décha¡---'geert het bestuu¡ voor het gevoerde beheer
Hct bestuur van de stichting lcgtdejaarlijkse bcgroting, de herziene begroting -en de jaarrekcning (financieel, inhoudelijk en de accountantsverklaring) van de stichting ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht en dc provincie Dren'-thc op de daa¡toc overeengekomen termijnen. ------------

-*'

4.
5.
6.

REDAClTESTATUUT/PRO
Artikel 24 ----------

L

C

RAMMASTATUUT

Het bestuur stelt een redactiestatuut vast dat nadere regeliugen omvat terzake ---val de interne verhoudingen binnen de stichting, die betrekking hebben op de --programmatische werkzaamheden. ----
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Het bestuur stelt een progra¡nmastatuut vast dat uitgangspunten omvat terzake 'het programmabeleid van de stichting.
In het in lid I genoemde redactiestatuut zullen bepalingen opgenomen worden -waardoor de journalistieke/red¿ctionele vrijheid met betrekking tot de program 'ma-inhoud, passende binnen het vastgestelde programmabelcid, zal worden ge'-'
waarborgd,
Het in liã 2 genoemde programmastatuut zâl niet worden vâstgesteld of gewij'-

2.

3.
4.

zigd dan na overleg met het PBO en de Ondernemingsraad.-..'

STATUTENWTJZTGING OF ONTBINDTNG VAN DE STICHTTNG...--.....-..-

Artikel25

---------

Wijziging der staruten of ontbinding van de stichting kan slechts geschieden indien -t*õeld.r¿t gedeelte van het aantal van de op dat tijdstip zitting hebbende stemge ----rechtigde leãen van de Raad van Toezicht zich hiervoor verklaart in een vergadering
*ur Jit punt op een ten minste één week vooraf aan de leden ter kennis gebrachte '--

agenda voorkomt.
Iñdien in deze vergadering geen beslissing genomen kan worden doordat niet vol----doende leden aanwezigziji,wordt binnen een tijdsbestek van drie weken doch niet eerder dan na zeven dagen een nieuwe vergadering belegd, welke kan beslissen met '
een twee/derde gedeettã meerderheid van het aantal door de dan aanwezige leden --'-

uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 26 ------------

Wanneer tot ontbinding wordt besloten, geschiedt de liquidatie door de Raad van '-'Toezicht. D6 statuten blijven van k¡acht tot de liquidatie is voltooid. De Raad van --Toezicht bepaatt de bestemming van een eventuecl batíg saldo, daarbij lenende op
het doel van de stichting.

SLOTBEPALING
Artlkel 21 ------------

--

-"

In alle gevallen, waarin de statuten of reglcmentÊn n¡et voorzien, beslist de Raad van
Toezicht, het bestuur gehoord hebbende.'-

BEROEP/VRIJSTELLINC OVERDRACHTSBELASTING
Voor wat betreft de verkrijging van de onverdeelde helft van het erþachtsrecht op de
Beilerstraat 30 te Assen wordieen beroep gedaan op de vrijstelling overdrachtsbelas-'
tirrg op grond van artikel 5D lid I sub a Uiwoeringsbesluit Wet op Belasting€n van
--'-oktober
van
zeven
Reãhtsvirkeer. Een kopie van de briefvan de Belastingdienst
*
Weeduizend tien (0?-t0-2010) wordt aan deze akte gehecht, evenals een kopie van
de brief van de Belastingdienst van dertig september tweeduizend tien (30-09-2010i
voor wat beüeft de wijstelling schenkingsrecht.

'-*-'

VOLMACTIT

Van de volmacht op de comparânt is mij, notaris genoegzaafn gebleken uit het -----bestuursbesluit tot juridische fusie, aan deze akte gehecht als bijlage 6.'-'.."--'-'-'--

SLOT
WAARVAN AKTE is verleden te Assen op de datum in het hoofd van deze akte

-"-

vermeld.
De comparant is mij, notaris, bekend. De ir:houd van de akte is aan haar opgegeven
geen
.n toegélirht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte
prijs tJstellen, van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met de in
houd in te stemmen.-

-
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Dcze akte is beperkt voorgelczen cn onmiddellijk daama ondertekend, ecrst door de comparant en vervolgens door mij, nota¡is-----(Was gctekend)

VOETVERKLARINC
Ondergetckendc, mr. A¡ie Jacobus van Bcklcum, notaris te Assen, notaris te Assen --verklaart hierbij dat voor alle besluiten die titel 7 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
en de statuten voor het tot standkomen van dc fusie vereisen, de vormvoorsch¡iften -in acht zijn genomen en dat voor het overige de daarvoor in genoemde titel en in de statuten gegcven voorsch¡ifren zij n nageleefd.
(Volgt ondertekening)
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