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STATUTENWIJZIGING
Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen

Heden, twaalf april tweeduizend achttien. verschenen voor mij, ¡nr Alida
Maria Ploeg-Schuitemaker, notaris te Amsterdam, hierna te noemen:
de heer MARC MACHIEL VISCH.

Geertru¡da-

"notaris:''-

l.

legitimerende door middel van paspoort met nummer
te dezen handelend in diens hoedanigheid van directeur-bestuurder van

2.

de-

stichting: STICHTING NBDERLANDSE LOKALE PUBLIEKE
OMROEPEN. statutair gevestigd te Flilversum. kantoorhoudende te l2l7 WEHilversurn, Media Parkboulevard I, ingeschreven in het Handelsregister y¿¡ dsKamervanKoophandeIonderntllnmef632660|6..
hierna te noemen: "de Stichting"
de heer PAULUS JOHANNBS HBNRICUS MARIA LUIJTEN,
zich legitimerende door micldel van paspoortrnet nurnmel'

. te dezen handelend als voorzitter van de raad

,

LOKALB-

toezicht van de stichting: STICHTING NEDERLANDSE
PI-f BLIEKE OMROEPEN voornoemd.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden
De statuten van de Stichting werden vastgesteld bij akte van oprichting op zes
tweeduizend vijftien voor mr A.G.M. Ploeg-Schuitemaker, notaris te

meiAmsterdarn-

PLOEG
\0T,'\RtÀ,{T
Van llacrlestra¿rl 146

l07l

llLl Amsfcrdarn

De statuten van de Stichting luiden op heden niet anders dan zoals zij bij voolmelde akterverCen vast-gesteld.
In een vergadering de dato een september tweeduizend zeventien van de leden van cle raadvan toezicht. ten tijde waarvan er een vacature binnen de raad van toezicht bestond. heeftde raad - op voorstel van de raad van bestuur - bij meerderheid van steffìmen besloten dehierna te vennelden wijzigingen in de statuten van de Stichting âan te brengen
In de vergadering de dato zestien maart tweeduizend achttien van de leden van de raad van
toezicht, ten tijde waarvan er geen vacatures bestonden. heeft de raad van toezicht

bi¡de-

meerderheid van stemmen nogmaals besloten hierna te vermelden wijzigingen in
statuten van de Stichting aan te
De notulen van beide vergaderingen alsook het voorstelzullen aan deze akte worden
naho¡ hf

020 - 3446744
in l'oúr)plocgnotariaat. n I

De comparanten verklaarden vervolgens naar aanleiding van voolmeld besluit en teruitvoering claarvan de statuten van de Stichting zodanig te wijzigen. dat de statuten metden als

ARTIKEL

l.

1

De Stichting draagt de naam

2

2.

Stichting Nederlandse Lokale Publieke

Zij is gevestigd te Hilversunì.
TAAK VAN DE STICHTING
ARTIKEL 2

l.

2.

De Stichting stelt zich ten doel het stimuleren, het faciliteren en het conditionerenvan de realisatie van een lokaal toereikend media-aanbod voor iedere Nederlanderdoor lokale publieke media-instellingen die hun verankering hebben in titel 2.l.en2.3. van de Mediawet 2008
De Stichting is belast met'
het bevorderen van samenwerking en beleidscoördinatie met het oog op
uitvoering van de publieke mediaopdracht op lokaal
b. het behartigen van zaken
zijn voor de lokale

a.

ds-

niveau;-

publieke mediadienst en
c.

zr-ln

vool'van-

een aanbod

efïèctieve en efIìciënte diensten en producten voor lokale publieke
i

d.
3.

nclal

I

irr^on

media--

alsmede aanverwante en relevante prestaties voor dan wel in relatie tot

publieke media-instellingen in de ruimste zin des
De Stichting heefl geen winstoogmerk

'¡¡s6¡d5.-

lokale-

GELDMIDDELEN
^

D-|-If/'EI

1

De geldmiddelen van de Stichting bestaan ui¡'
het kapitaal van de
de door het vertegenwoordigend orgaan van de publieke media-instellingen
beschikking gestelde middelen (te weten: door de vereniging Organisatie

l.
2.
3.

tervanLokaleomroepeninNederland'hiernagenoemd:oLoN).-

de bijdragen" welke van overheidswege in welke vorrn en onder welke
ook, zullen worden beschikbaar gesteld'
4. de levering van producten en diensten , v¡l5. andere baten en inkomsten
ORG,A.NEN
A D'TÍI/EI

benaming-

A

De Stichting heeft drie organen:
een raad van toezicht'
een raad van bestuur
een college van omroepen.

a.
b.
c.

DE RAAD VAN TOEZICHT
ARTIKEI- 5.

l.Deraadvantoezichtbestaatuiteenvoorzitterenvierandereleden.-

2.

het-

Twee leden van de mad van toezicht worden benoemd op voordracht van
OLON-bestuur.
Een lid wordt benoemd in overleg met de partners in het publieke bestel (thans deStichting Nederlandse Publieke Omroep en stichting Regionale Publieke Ornroep).Een lid wordt benoemd in overleg met de vertegenwoordiging van de
overheid (thans de Vereniging van Nederlandse Gerneenten)
Voormelde vier leden benoemen de voorzitter. Leden van de raad van 16s2ish1worden vanwege kennis en/ol'ervaring ('kwaliticaties') in bepaalde branches en/of'
met bepaalde werkzaamheden ('domeinen') geselecteerd en gekozen.
kwalifìcaties en het domein worden bij aanstelling vermel

lagereDe-

J

3.

De raad van toezicht stelt profielschetsen op voor de kandidaat-leden van de madvan toezicht en de onafhankelijk voorzitter. De raad van toezicht bewaakt bij
samenstelling van de raad van toezicht dat alle benodigde kennisgebieden

dsendat aan alle integriteitsvereiste¡ e¿6¡d1-

competenties zijn vertegenwoordigd,
voldaan en dat de raad van toezicht als geheel etïectief kan tinctioneren. De raadvan toezicht zal in principe bij de benoeming de voordracht van de voordragencleorganisaties volgen, tenzij de raad van toezicht zwaarwegende redenen heetl
daaraan geen gevolg te geven. Indien dat laatste aan de orde is, dan zal de raad vantoezicht de voordragende organisaties zo spoedig mogelijk en met voldoenderedenen omkleed daarvan in kennis stellen en verzoeken om op zo kort mogelijke-

om-

4.
5.

tenrrijneennieuwkandidaat.lidvoortedragen.

De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een termijn van vier jaar.Er zal een rooster opgesteld worden inzake

attreding.-

HerbenoemingvooreenaansluitendeperiodeiseenmaalmogelÜk.-

ms['-

Het lidmaatschap van de raad van toezicht is onverenigbaar
het lidmaatschap van het college van
het lidmaatschap van de raad van
het lidrnaatschap van een orgaan van of een dienstbetrekking bij een publieke-

a.
b.

c.
d.

rnedia-instelling'
het lidmaatschap van een orgaan van of een dienstbetrekking bij
commerciele media-ins,*lling,

e.hetlidmaatschapvaneenVanbeideKamersderStaten-GeneIaal:fl een dienstbetrekking bij een ministerie of bij een dienst. instelling of bedrijÊ' vallende onder de verantwoordelijkheid van een minister die een rclatie heefl-

g.
6.
7.

met de lokale publieke-media
het hebben van financiele of andere belangen bij bedrijven of instellingen enhet vervullen van nevenfuncties waardoor een goede vervulling van de fïnctieof van þs1-

In
lid I van ditartikel, blijfi de raad van toezicht volledig bevoegd, behoudens het bepaalds inartikel2l Wijziging van de statuten.
De leden van de raad van toezicht ontvangen van de Stichting een nadere. door deraad van toezicht vast te stellen bij de sector passende vergoeding

ARTIKEL

l.

2.

FIet lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt

a.
b.

c.
d.

door

door

door schriftelijk bedankenl
door ontslag zoals bepaald in lid 2 van dit
Ontslag verleend door de raad van toezicht. Het daartoe strekkend besluit

c.
d.

¿¡¡ilçel.-

bedoeld.-

kan-

onverenigbaarheid van tincties als hiervoor
de omstandigheid dat het lid niet langer beschikt over de aan zijn benoemingten grondslag liggende kwalitìcaties voor zijn domein

4

TAKEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
^

D-ntllEt

l.

1

De raad van toezicht heefl tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad vanbestuur, op de algemene gang van zaken bij de Stichting en op het functionerenvan de raad van bestuur. De raad van toezicht staat de raad van bestuur met adviesterzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van lss2içþ1zich naar het gemeenschappelijke, collectieve belang van de lokale

publieke-

2.
3.

media-instellingen.
De raad van toezicht is voofts belast met'
a. het vaststellen van de jaanekening van de Stichting
b. het wijzigen van de statuten van de Stichting, op voorstel van de ¡¿¿d

v¿nvan de raad van bestuur behoeven de-

De volgende besluiten en beslissingen
instemming van de raad van toezicht:
het vaststellen van een meerjaren
b.
het jaarlijks vaststellen van de begroting;

a.
c.
d.
e

Iretjaarlijksvaststellenvanlretjaaru.,'lug;

€uro-

het aangaan van verplichtingen die een bedrag van honderdduizend
(€ 100.000,00) te boven Baan:
het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Stichting
een andere rechtspersoon of vennootschap, indien deze samenwerking
verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting of voor de

met-

of-lokale-

publieke media-instellingen;
collectief ontslag van een aanmerkelijk aantal werknemer
het vaststellen van inglijpende wiizigingen in de arbeidsomstandigheden vaneen aarimerkelijk aantal werkneme
BIJEENROEPEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN TOEZICHTARTIKEL 8.

f.
g.

2.
3.
4.

)

Determijnvanoproepingbedraagtminstensachtwerkdagen;-

Plaats.dagenuurdervergaderingwordendoordevoorzitterbepaald.Indien het een spoedvergadering betrett - zulks ter beoordeling van de voorzitter
-

kan van het bepaalde in het tweede lid worden afþeweken.
¿r. De raad van toezicht vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk acht.doch minimaal vier rnaal per jaa
b. De voorzitter is voorts verplicht een vergadering te beleggen indien tenminstedrie leden van de raad van toezicht ofde raad van bestuur daartoe
schritlelijk verzoek bij hem indienen, onderscheidenlijk indient.
vergadering moet alsdan worden gehouden binnen veertien dagen na ontvangst
van een zodanig verzoek. Tot de vergaderingen van de raad van toezicht
zijn bijeengeroepen op verzoek van een lid van de raad van bestuur hebbentevens toegang de leden van de raad van bestuur. Het gestelde in het eerste lidis op hen van overeenkomstige

De-

die-

BESLUITV ORMING DOOR DE RAAD VAN
ARTIKEL 9
1. Tenzij in deze statuten expliciet anders is bepaald worden alle besluite¡ v¿¡
raad van toezicht bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

ds-

)

2. De voorzitter en de overige leden hebben ieder één stem.3.Bijstakingvandestemmenisdestemvandevoorzitterdoorslaggevend.4. Blanco stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd
5. Voorts kunnen buiten vergadering rechtsgeldige besluiten worden genomen, mitsschriftelijk, per telex, telefax, telegrafisch of e-mail en met eenparigheid vanstemmen van alle leden van de raad van

ARTIKEL

10

l.

Tenzij in deze statuten expliciet anders is bepaald kunnen door de raad van toezicht
rechtsgeldige besluiten worden genomen, indien zulks geschiedt in €er-

2.

Indien in een vergadering voor het nemen van besluiten de vereiste meerderheidvan het aantal in tunctie zijnde leden van de raad van toezicht niet aanwezig
vertegenwoordigd is. kunnen in een volgende vergadering besluiten
onderwerpen, welke op de agenda van die vorige vergaclering vermeld
genomen worden, ongeacht het aantal aanwezige leden van de raad van toezicht;de tweede vergadering zal niet vroeger dan acht dagen na de eerste
gehouden. De tweede vergadering mag eerst na afloop van de eerste

of:zljn,e¡e¡ds¡lr¿g¡ds¡3. Het ter vergadering van de raad van toezicht uitgesproken oordeel v¿¡ ds4.

voorzitter, dat door de raad van toezicht een besluit is genomen, is beslissend.Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit. voorzover gestemd overeen niet schriftelijk vastgelegd yçs¡sfsl.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoeldoordeel de juistheid daarvan betwist. dan vindt een nieuwe stemming plaats.wanneer de meerderheid der vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemmingniet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde. een aanwezig lid van de raad van toezicht.
rlif r,'arlonct

Door de nieuw'e stemming vervalt het oorspronkelijke besluit van de voorgaande-

DE
ARTIKELI I

l.

2.
3.
4.
5

BE

toezichtenvast.-

De raad van bestuur van de Stichting bestaat uit een door de raad van
nader vast te stellen aantal leden. De voorzitter en eventueel andere leden treden inprincipe in loondienst van de Stichting. De raad van toezicht beslist daarover
stelt - indien een bestuurder in loondienst treedt - de arbeidsvoorwaarden
De leden van de raad van bestuur worden benoemd en ontslagen door de raad van-

toezicht.Devoorzitterwordtvoordeeerstemaalbijdezeaktebenoemd.-

toezicht,¡6¡ds¡--

De leden van de raad van bestuur kunnen door de raad van
geschorst.
ook na één of meermalen verlengd te zijn, in

totaal-

niet langer
De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar.Herbenoeming voor een aansluitende periode is eenmaal rnogelij
Het lidmaatschap van de raad van bestuur is onverenigbaar
a. het lidmaat!9hap van een orgaan van of een dienstbetrekking bij een publiekemedia-instelling;
b. lret lidmaatschap van een orgaan van of een dienstbetrekking bij een
commerciële media-instelling¡
c. het lidmaatschap van een van beide Kamers der Staten-Generaal. een-

6

d.

provinciaal bestuur of een
een dienstbetrekking bij een rninisterie

e.

het hebben van tinanciële of andere belangen

of een dienst, instelling of bedrijfvallendeonderdeverantwoordelijkheidvaneenminister:en-

eny¿¡ þst-

bij bedrijven of instellingen

de functie-

TAKEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
ARTIKELI2.

L
2.
3.

De raad van bestuur bestuurt de Stichting
Indien de laad van bestuur bestaat uit uitsluitend de voorzitter, wordt

gesproken-

vandedirecteur-bestuurdervande$1içþ1ing'
De raad van bestuur is belast met alles wat niet uitdrukkelijk tot de taak enbevoegdheid van de raad van toezicht þgþ6srt.
ARTIKEL I3
1. Voordat de raad van bestuur eenjaarplan ter accordering voorlegt aan de raad vantoezicht, stelt hij het college van omroepen in de gelegenheid daarover binnen eendaal'toe door hem te stellen redelijke termijn zijn mening te geven
2. FIet uitblijven van de mening van het college van omroepen na het verstrijken vande termijn staat aan het nemen van het desbetretïende besluit door de raad vanbestuur niet in de weg. De Stichting geeft het college minimaal tien (10)werkdagen om te reageren op voorgenomen besluitvomring door de raad vanbestuur c.q. de raad van toezicht.
3. Indien uit de mening van het college van omroepen blijkt dat hij niet instemt meteen voorgerìomen overeenkomst of een voorgenomen besluit, dan wel belangrijkeonderdelen daarvan en de raad van bestuur zijn voorgenomen besluit of'
overeenkomst ongewijzigd wenst te handhaven, legt de raad van bestuur devoorgenomen overeenkomst dan wel het door de raad van bestuur vastgesteldebesluit tezamen met de mening van het college van omroepen ter instemming vooraan de raad van ¡eg2lsþ¡.

BESTUURSBEVOEGDHEI
rt'rrr/cf t Â
^

vantothoofdelijk-

De raad van bestuur is, met inachtneming van artikel 7 bevoegd tot het sluiten
overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en
het sluiten van overeenkomsten, rvaarbij de Stichting zich als borg of
medeschuldenaar verbindt. zich voor een derde stêrk maakt of zich
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbind¡.-

VBRTEGENWOORD IGIN t-:
ARTIKEL 15
L De Stichting wordt

door de raad van bestuur.komt bovendien toe aan de y66¡2i¡1s¡zel
leden gezamenlij t,
De raad van bestuur is steeds bevoegd aan een of meerdere personen een algemeneof beperkte volmacht te
COLLEGE VAN OMROE PEN

2.
3.
^

De

D1'rt, r: f

L
2.

7 ta

Het college van omroepen wordt gevormd door leden van de vereniging OLON,vertegenwoordigd door haar bestuur.
Het college van omroepen heeft tot laak de raad van toezicht en de raad
bestuur, desgevraagd ofuit eigen beweging van advies te dienen over het beleid-

van-

7

inzake het media-aanbocl van cle lokale publieke mediadienst(en)

BOEKJAAR BN JAARSTUKKEN
D'rtL, Ef

^

11

Het boekjaar van de Stichting is geliik aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar betreflverlengd boekjaar en eindigt derhalve op eenendertig december tweeduizend 7s5fis¡1.D'ì-lI/'Dl

^

I

O

De raad van bestuur is verplicht een behoorlijke boekhouding te voeren €fl €€r1jaarrekening op te stellen met inachtnerning van de bepalingen van de Wet en overige-

ARTIKEL

19

Zowe|deraadvanbestuuralsderaadvantoeziclrtkancolleges,commissieSMENT
ARTIKEL 20
Zowel de raad van bestuur als de raad van toezicht regelt zijn eigen werkwijze
voorts die van colleges en comrnissies die zij eventueel hebben ingesteld, en alle andere.
zaken die hen goeddunken bij huishoudelijke reglementen. waaronder in elk geval eeninterne gedragscode.

WIJZIGING
VAN DE STATUTEN
.)1
A

r/rlf/'Df

Op voorstel van de raad van bestuur kunnen deze statuten te allen tijde w'ordengewijzigd door de raad van toezicht, mits er geen vacatures zijn binnen de raad vântoezicht, bij gewone meerderheid van stemme

ONTBINDING
ARTIKEL

l.

2.
3.

4.
5.
6.

te ontbinde
De raad van toezicht is bevoegd de
voor zover dit tot verelfeningDe Stichting blijft na haar ontbinding
van haar verrnogen nodig is.
De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij de raad van toezicht andersþs5lui1.

Stichting-

De veref'lbnaars dragen er zorgvoor, dat van de ontbinding van de
inschrijving geschiedt in het openbaar register
Gedurende de verefïening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijkvan
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed voor'één
rneer doeleinden voor lokale publieke media-instellingen en wel zoveel mogelijk in.

o[ì-

overeenstemmingmethetdoelvande$1içþ1i¡g.
Bij het besluit van ontbinding kan echter ook een andere bestemnring aan het batigsaldo worden gegeven.
7. Na afloop van de vereffbning bl ijven de boeken en bescheiden van de e¡1þe¡ds¡zeven jaren berusten onder de jongste velet'tenaar
stichting
SLOTBEP

ARTIKEL

2.

23

Alles, waarin deze statuten en/of de voornoemde huishoudelijke reglementen nietof niet voldoende voorzien, wordt geregeld bij besluit van de raad van bestuur,Voorzover het voorgaande zich voordoet bij een huishoudelijk reglement van deraad van toezicht, wordt hierin voorzien bii besluit van de raad van ¡¡s2isþ1.Deze besluiten
niet in strijd zijn met de statuten.-

I

De in deze akte gebruikte opschriflen zijn slechts indicatief
De comparanten zijn mij, notaris, hoLo*'l

bedoeld.-

WAARVAN AK
verleden te Amsterdam op de datum in het hootd van deze akte vermeld. De inhoud van
de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van
inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Dezeakte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondenekend, eerst door
comparanten en vervolgens door mij, notaris, om tien uur en veertig minuten (10:40)Volgt ondertekening.

opdede-

VOOR AFSCHRIFT
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