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Ref: 20122134.01 ar/mv
STATUTENWIJZIGING VERENIGING

./.

./.

Heden, twaalf november tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Alexander Rueb, notaris
te Katwijk:
1. de heer Barend Cornelis van der Pol, wonende te 2221 NW Katwijk, Zuiderkruis 43,
geboren te 's-Gravenhage op achtentwintig februari negentienhonderd zevenenveertig
(legitimatiebewijs: paspoort met nummer NWKK8CDB7, afgegeven te Katwijk op drie
november tweeduizend tien),
2. de heer Willem Meijvogel, wonende te 2221 JC Katwijk, Saturnus 36, geboren te Katwijk
op vijfentwintig augustus negentienhonderd zesenvijftig (legitimatiebewijs: rijbewijs met
nummer 4609356704, afgegeven te Katwijk op vijftien september tweeduizend tien),
handelend als schriftelijk gemachtigden van het bestuur van de vereniging
Vereniging RTV Katwijk, statutair gevestigd te Katwijk, feitelijk adres: Rahusenstraat 2 A,
2225 TW Katwijk (postadres: Postbus 300, 2220 AH Katwijk), ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 28112032 sinds vier september tweeduizend zes, hierna te
noemen: ‘de vereniging’, en als zodanig bevoegd tot het vastleggen van de statutenwijziging bij
notariële akte,
van welke machtiging blijkt uit het hierna te vermelden besluit van de algemene vergadering van
de vereniging.
De verschenen personen verklaarden als volgt.
INLEIDING
1. De vereniging werd opgericht bij notariële akte op een september tweeduizend zes
verleden voor mr. A. Rueb, notaris te Katwijk.
2. De statuten van de vereniging zijn bij akte op eenentwintig september tweeduizend zeven
verleden voor genoemde notaris mr. A. Rueb algeheel gewijzigd.
Sindsdien is er geen besluit tot statutenwijziging genomen.
3. De algemene vergadering van de vereniging heeft in de vergadering gehouden op negen
mei tweeduizend twaalf besloten de statuten te wijzigen.
Van dit besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van deze vergadering.
4. Op grond van het bepaalde in artikel 21 lid 4 van de thans vigerende statuten is ieder van
de bestuurders bevoegde de akte van statutenwijziging te verlijden. In de vergadering van
het bestuur van dertig augustus tweeduizend twaalf heeft het bestuur de verschenen
personen aangewezen om de onderhavige akte te verlijden.
STATUTENWIJZIGING
Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de gewijzigde statuten met
onmiddellijke ingang als volgt:
STATUTEN.
Naam en zetel
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Vereniging RTV Katwijk en is gevestigd in de gemeente:
Katwijk.
Doel en middelen
Artikel 2.
1. De vereniging stelt zich ten doel het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke
mediaopdracht door het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften die in de gemeente
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Katwijk leven en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee de publieke
taak te vervullen, waarmee de lokale publieke media-instelling kan worden geacht van
algemeen nut te zijn.
2. De vereniging respecteert de verschillende opvattingen en meningen van de lokale
bevolking en biedt ruimte aan alle stromingen binnen de Katwijkse gemeenschap.
3. De vereniging streeft ernaar zoveel mogelijk burgers van Katwijk te betrekken bij het
realiseren van haar doelstelling.
4. De vereniging tracht dit doel te bereiken door alle wettelijke middelen die dienstbaar
kunnen zijn aan de verwezenlijking van de doelstelling.
5. De vereniging tracht dit doel te bereiken door de bewoners van de gemeente Katwijk door
middel van radio, televisie en/of telemedia onder meer te voorzien van nieuws en informatie
over hun directe woon- en leefomgeving.
Duur
Artikel 3
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Lidmaatschap
Artikel 4.
1. De vereniging kent gewone leden, leden van verdienste en ereleden. Waar in deze statuten
of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van
lid of leden worden daaronder de gewone leden, de leden van verdienste zowel als de
ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
2. Gewone leden zijn natuurlijke personen van zestien jaar en ouder die woonachtig en/ofwerkzaam zijn in Katwijk, ofwel dat meer dan twee (2) jaar zijn geweest en blijk geven van
een bijzondere band met één van beide gemeenschappen en die zich als lid bij het bestuur
hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot
toelating besluiten. De algemene vergadering kan deze bevoegdheid delegeren aan een
door haar uit haar midden te benoemen commissie bestaande uit ten minste drie personen,
die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
3. Leden van verdienste zijn leden van de vereniging die wegens hun bijzondere verdiensten
voor de vereniging door het bestuur zijn voorgedragen en door de algemene
ledenvergadering zijn benoemd.
4. Ereleden zijn natuurlijke personen, die wegens hun bijzondere verdiensten voor de
vereniging als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun
erelidmaatschap hebben aanvaard.
Persoonlijk lidmaatschap
Artikel 5
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.
Einde lidmaatschap
Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van
een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten
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minste vier weken. Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door
opzegging door het lid mogelijk:
a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij - anders dan geldelijk - de rechten van
de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan een lid bekend is
geworden of medegedeeld;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van devereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het
einde van het eerstvolgende boekjaar.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden
tegen het einde van een boekjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schriftelijk en
met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Opzegging van
het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten door de statuten aan het lidmaatschap gesteld te voldoen,
alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren. Het bepaalde in de laatste zin van het vorige lid is van
overeenkomstige toepassing.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, zoals onder meer in
het geval van de ondanks betalingsherinnering niet of niet-tijdige betaling door het lid van
zijn jaarlijkse bijdrage, of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De
ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit,
met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na
ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende
de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de
algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid
van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Het bepaalde in artikel 4
lid 2 laatste zin is van overeenkomstige toepassing.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. Het bestuur kan een lid dat
handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen
periode van maximaal zes (6) maanden. Het bepaalde in lid 4 omtrent een 'beroep' is van
overeenkomstige toepassing.
Donateurs
Artikel 7
Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het
donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen. Donateurs zijn verplicht jaarlijks
aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale grootte door de
algemene vergadering wordt vastgesteld. Donateurs hebben te allen tijde het recht hun
donateurschap te beëindigen waarbij de bijdrage over het lopende boekjaar verschuldigd blijft.
Geldmiddelen
Artikel 8
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de gewone
Ieden en de donateurs, eventuele entreegelden, erfstellingen, legaten, schenkingen en
andere inkomsten.
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2.

Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastgesteld door
de algemene vergadering. Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk
bepaalt dat ook de ereleden voormelde bijdrageplicht hebben, zijn ereleden daarvan
vrijgesteld.
Bestuur
Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit ten minste zeven (7) personen, die uit hun midden een
plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Er zal te
allen tijde naar worden gestreefd om een aantal van negen (9) bestuursleden te hebben,
die - naast de in de vorige zin genoemde functies - uit hun midden een bestuurslid televisie,
een bestuurslid radio en een bestuurslid telemedia aanwijzen. De voorzitter wordt in functie
gekozen. De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de secretaris en de
penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd. De
algemene vergadering stelt tevens het aantal bestuurders vast.
3. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering
worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene
vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Indien de algemene vergadering ingeval van schorsing van een bestuurder niet binnen drie
maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste
bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te
verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar. Onder een jaar
wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene
vergaderingen. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken
rooster. Een volgens het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar.
6. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft
bestuursbevoegd.
7. Bestuurders mogen geen vertegenwoordiger van een politieke organisatie of van de
plaatselijke overheid zijn.
8. Bestuurders mogen ook geen vertegenwoordiger van de lokale pers zijn.
9. Tot bestuurders van de vereniging zijn voorts niet benoembaar:
de echtgenoten en de geregistreerde partners van de in functie zijnde bestuurders,
alsmede de personen met wie de bestuurders op andere wijze een
gemeenschappelijke huishouding voeren;
de bloedverwanten en aanverwanten van de in functie zijnde bestuurders in de rechte
lijn onbepaald en in de zijlijn tot en met de vierde graad.
Indien een dergelijke onverenigbaarheid tijdens de duur van het bestuurslidmaatschap
van een bestuurder ontstaat, doet de betreffende bestuurder hiervan onverwijld
mededeling aan het bestuur. Vervolgens vergadert het bestuur zo spoedig mogelijk
over de consequenties van die mededeling.
10. Bestuurders mogen binnen de vereniging geen functies bekleden, waaruit
persoonlijke commerciële voordelen te behalen zijn; aan bestuurders kan geen bezoldiging
worden toegekend.
Bevoegdheden bestuur
Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Een eventueel dagelijks bestuur
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is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. Het bestuur kan, tot wederopzegging,
taken en bevoegdheden delegeren aan een eventueel dagelijks bestuur. Tot de taken van
het bestuur behoren onder meer:
a. het verwerven van fondsen, bestemd voor het realiseren van het media-aanbod;
b. de aanschaf van de voor het media-aanbod benodigde apparatuur;
c. het aanstellen en ontslaan van de hoofdredacteuren Radio, Televisie en Telemedia en
de overige afdelingshoofden Techniek, Beheer, Reclame, Public Relations en
Opleidingen;
d. het formeren en in stand houden van productieteams;
e. het houden van toezicht op de hoofredacteuren en eindredacteuren;
f.
het zorgdragen voor de continuïteit van het media-aanbod van de vereniging, waartoe
zij activiteiten zal ontplooien op het gebied van de werving en opleiding van
vrijwilligers; en
g. het verzorgen van de dagelijkse gang van zaken.
2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te besluiten
tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het
aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven. Het ontbreken van de
goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid niet aan.
4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van alle civielrechtelijke overeenkomsten. Het
bestuur neemt geen beslissing over aan te schaffen apparatuur, dan na overleg met het
hoofd Techniek en de hoofdredacteur van de afdeling aan wie apparatuur ten gebruike
beschikbaar zal worden gesteld. Het bestuur is bevoegd, op grond van een door de
ledenvergadering goedgekeurd budget, personeel in dienst te nemen. Het bestuur is niet
bevoegd om ter zake van het media-aanbodbeleid anders te handelen, dan in
overeenstemming met de bindende adviezen van het programmabeleid bepalend orgaan.
Vertegenwoordiging
Artikel 11
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan :
de voorzitter tezamen met de secretaris;
de voorzitter tezamen met de penningmeester;
de secretaris tezamen met de penningmeester.
3. Het bestuur en/of het dagelijks bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer
bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de vereniging
binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
De algemene vergadering
Artikel 12
1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging
statutair is gevestigd.
2. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan
de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden
de te behandelen onderwerpen vermeld.
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Toegang en besluitvorming
Artikel 13
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de
personen die deel uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede degenen, die
daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid
heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is
bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de niet geschorste leden. Ieder van hen
heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan een andere stemgerechtigde
schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan
voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering stemgerechtigd
zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur
genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden
gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid isvoorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de
stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer
dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd
tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na
tussenstemming.
Leiding en notulen
Artikel 14
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid,
door de plaatsvervangend voorzitter of, bij diens afwezigheid door de oudste aanwezige
bestuurder. Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar
leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag
van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,
voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de
secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in
dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan
door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
Bijeenroeping vergadering
Artikel 15
1. Naast de algemene vergadering bedoeld in artikel 16, worden algemene vergaderingen
bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene
vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op
een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het
verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot
de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan
anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het opstellen van
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de notulen.
Boekjaar, jaarstukken en kascommissie
Artikel 16
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen vijf maanden
na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur in overeenstemming met
het programmabeleid bepalend orgaan zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de
vereniging en over het gevoerde (programma-)beleid. Het legt de balans en de staat van
baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken
worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer
hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
3. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene
vergadering geen verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393
Burgerlijk Wetboek overgelegd, dan benoemt de algemene vergadering, jaarlijks, een
commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
4. Het bestuur doet de in lid 2 bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag waarop
de algemene vergadering zal worden gehouden, waarin deze zullen worden behandeld,
toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de
algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en
inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
6. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan.
Comptabiliteit
Artikel 17
1. De penningmeester van de vereniging is belast met het beheer en de administratie van
haar vermogen.
2. De penningmeester brengt elk jaar in de in artikel 16 lid 2 bedoelde vergadering vóór één
juni verslag uit en doet rekening en verantwoording van zijn beheer in het afgelopen jaar.
Hij overlegt daarbij een verklaring van jaarlijks te benoemen leden van de in het vorige
artikel bedoelde commissie.
3. Voor het uitgeven en het in ontvangst nemen van gelden van de vereniging alsmede het
geven van kwijting daarvoor is de handtekening van de voorzitter en de penningmeester
vereist.
4. De penningmeester is bevoegd tot dagelijkse uitgaven en ontvangsten.
Het Programmabeleid Bepalend Orgaan
Artikel 18.1 Taak PBO
1. Het Programmabeleid Bepalend Orgaan (hierna te noemen: PBO) bepaalt het mediaaanbodbeleid van de lokale media-instelling, rekening houdend met het in artikel 2.70 van
de Mediawet opgenomen programma-aanbodvoorschrift.
2. Het PBO controleert of het door hem vastgestelde beleid voor het media-aanbod wordt
uitgevoerd. Het PBO rapporteert zijn bevindingen hierover ten minste twee maal per jaar
aan het bestuur van de lokale media-instelling.
3. Het PBO rapporteert jaarlijks aan het Commissariaat voor de Media over de uitvoering van
het door hem vastgestelde media-aanbodbeleid.
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4.

Het PBO kan het bestuur van de lokale publieke media-instelling adviseren over
aangelegenheden die direct verband houden met het door het PBO vastgestelde mediaaanbodbeleid.
Artikel 18.2 Samenstelling PBO
1. Het PBO is representatief voor de belangrijkste in de gemeente Katwijk voorkomende
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen en streeft naar een
evenredige vertegenwoordiging naar leeftijd en geslacht.
2. Het PBO bestaat uit ten minste vijf leden die afgevaardigd zijn door
organisaties/instellingen die een van de in het eerste lid genoemde stromingen
vertegenwoordigen.
3. Het PBO kan, naast de in het tweede lid genoemde representatieve leden, bestaan uit
leden op persoonlijke titel. De representatieve leden vormen te allen tijde een meerderheid
ten opzichte van de leden op persoonlijke titel. Indien op enig moment niet is voldaan aan
hetgeen in de vorige zin is bepaald, wordt zo spoedig mogelijk in de benoeming van
aanvullende respresentatieve leden van het PBO voorzien.
4. Tot lid van het PBO kan uitsluitend worden benoemd een persoon die de leeftijd van
zestien (16) jaar heeft bereikt en die woonachtig is in het gebied waarvoor het mediaaanbod van de lokale publieke media-instelling is bestemd.
5. Met het lidmaatschap van het PBO zijn onverenigbaar:
a. een lidmaatschap van de raad van de betrokken gemeente;
b. de functie van burgemeester of wethouder van de betrokken gemeente;
c, een lidmaatschap van een van de commissies als bedoeld in Hoofdstuk V van de
Gemeentewet;
d. een bestuurslidmaatschap of een betrekking, al dan niet tegen betaling, bij een
commerciële media-instelling;
e. betrokkenheid bij een productiebedrijf waaraan de lokale publieke media-instelling de
verzorging van (een deel van) haar media-aanbod heeft uitbesteed;
f.
een functie als bestuurslid of vrijwilliger bij de lokale media-instelling.
6. Het PBO wijst uit zijn midden een voorzitter aan.
Artikel 18.3 Benoeming leden PBO
1. De leden van het PBO worden voorgedragen en benoemd met inachtneming van het
volgende:
a. verkiezingen voor het programmabeleid bepalend orgaan worden gehouden in
oktober van elk oneven jaar;
b. door de zorg van het bestuur worden de tweejaarlijkse verkiezingen voor het
programmabeleid bepalend orgaan gehouden;
c. ingeval een lid van het programmabeleid bepalend orgaan tussentijds zijn zetel ter
beschikking stelt, wordt de vervanging door de zorg van het programmabeleid
bepalend orgaan geregeld. Zij stelt binnen vier weken na het ontstaan van de
vacature aan de organisaties van de bij de vervanging betrokken geleding schriftelijk
een kandidaat voor en wijst op de mogelijkheid om tegenkandidaten te stellen. De
termijn om tegenkandidaten te stellen sluit twee maanden na verzending van de brief,
waarin gewezen wordt op de mogelijkheid van tegenkandidaten.
d. ingeval er geen tegenkandidaten zijn, is de door het programmabeleid bepalend
orgaan voorgestelde kandidaat voorgedragen. Ingeval er een tegenkandidaat is, wordt
er door de zorg van het bestuur een verkiezing gehouden binnen een maand na
sluitingsdatum van de kandidaatstellingstermijn.
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De leden van het PBO worden benoemd door het bestuur uit voormelde voorgedragen
kandidaten.
3. Een vacature dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden te worden
vervuld.
4. De leden van het PBO worden voor een periode van vijf jaar benoemd met de mogelijkheid
van twee herbenoemingen voor dezelfde periode.
Artikel 18.4 Besluitvorming PBO
1. Het PBO vergadert ten minste driemaal per jaar, waarvan in ieder geval éénmaal ten
behoeve van de vaststelling van het media-aanbodbeleid en voorts zo dikwijls als de
voorzitter dit nodig acht of ten minste de helft van het aantal leden of het bestuur van de
lokale publiek media-instelling daarom verzoekt.
2. De vergaderingen van het PBO kunnen worden bijgewoond door leden van het bestuur van
de lokale publieke media-instelling en/of door leden van de (hoofd)redactie die door het
bestuur zijn aangewezen. De leden van het bestuur en van de (hoofd)redactie hebben
geen stemrecht in de PBO-vergadering.
3. De termijn van oproeping en kennisgeving bedraagt ten minste vier weken.
4. Het bestuur van de lokale publieke media-instelling draagt zorg voor de verslaglegging van
de vergadering waarin het media-aanbodbeleid wordt vastgelegd. Voor de verslaglegging
van de overige vergaderingen draagt het PBO zorg.
5. Het PBO beraadslaagt en besluit omtrent de vaststelling van het media-aanbodbeleid,
uitsluitend indien ten minste de helft plus één van zijn leden aanwezig is.
6. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen; bij het staken van de stemmen
beslist de voorzitter.
Artikel 18.5 Het media-aanbodbeleid
De vaststelling van het media-aanbodbeleid door het PBO heeft in ieder geval betrekking op de
verspreiding van de publieke omroepdiensten van de lokale publieke media-instelling via radio,
televisie en/of teksttelevisie. Het beleid wordt vastgelegd in een document waarin wordt
beschreven:
a. welke doelstellingen de lokale publieke media-instelling met haar media-aanbod nastreeft;
b. met welk type programma’s en met welk programma-aanbodschema de publieke mediainstelling haar doelstelling beoogt te realiseren;
c. welke doelgroepen de lokale publieke media-instelling met haar gehele media-aanbod en
onderdelen daarvan beoogt te bereiken;
d. welke programma’s en/of programmatypen de lokale media-instelling zelf verzorgt en welke
programma’s en/of programmatypen in haar opdracht door derden worden verzorgd.
Artikel 18.6 Vorm en geldigheidsduur vastgestelde media-aanbodbeleid
1. Het door het PBO vastgesteld media-aanbodbeleid wordt vastgelegd in een schriftelijk
document en binnen vier weken na vaststelling overhandigd aan het bestuur.
2. Het door het PBO vastgestelde media-aanbodbeleid geldt voor één jaar.
3. Het door het PBO vastgestelde media-aanbodbeleid kan door het PBO tussentijds
gewijzigd worden.
De hoofdredacteuren
Artikel 19.
1. Het bestuur kan één of meer hoofdredacteuren aanstellen.
2. In het geval er meerdere hoofdredacteuren zijn, stelt het bestuur een taakverdeling vast.
3. Een hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de inhoud en vormgeving van de
programma’s.
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De hoofdredacteur coördineert en adviseert omtrent werkzaamheden van de verschillende
productieteams.
5. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitzendingen op de daarvoor
door het bestuur vastgestelde uitzendtijden.
6. De hoofdredacteur is belast met de dagelijkse leiding van de werkzaamheden betreffende
de uitzendingen, waarvoor hij verantwoording schuldig is aan het bestuur.
7. De hoofdredacteur licht het PBO vooraf in omtrent zijn voorgenomen invulling van het
media-aanbodbeleid.
8. De hoofdredacteur is ter zake van de representativiteit van het gerealiseerde mediaaanbodbeleid achteraf verantwoording schuldig aan het PBO.
De productieteams
Artikel 20
1. De technische en programmatische voorbereiding van radio- en televisie-uitzendingen
alsmede de uitzendingen zelve geschieden door de productieteams, ook genoemd:
redacties.
2. De productieteams stellen zich op de hoogte van de richtlijnen, die de overheid terzake van
het verzorgen van uitzendingen heeft gesteld en nemen deze in acht.
3. De productieteams laten zich leiden en coördineren door de programmaleiders.
4. De leden van de productieteams zijn niet bezoldigd.
Statuten wijziging
Artikel 21
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene
vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de
statuten zaI worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de
afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten
met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Ieder van de bestuurders is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de
algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het
besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en
een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te
leggen ten kantore van het door de Kamers van Koophandel en Fabrieken gehouden
handelsregister.
Ontbinding en vereffening
Artikel 22
1. Het bepaalde in het vorige artikel, leden 1, 2, 3 en 5, is van overeenkomstige toepassing op
een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. Het batig liquidatiesaldo na vereffening moet overeenkomstig het doel van de vereniging
worden besteed aan het daarin beoogde maatschappelijk belang of een ander
maatschappelijk belang vast te stellen bij het besluit tot ontbinding.
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De vereffening geschiedt door het bestuur.
Indien de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij
alsdan op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgaaf aan de registers waar
de vereniging is ingeschreven.
5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haarvermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten
voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan,
moeten aan de naam van de vereniging worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
6. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten
meer aanwezig zijn.
7. De vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de
vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgaaf aan de registers waar de
vereniging is ingeschreven.
8. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging blijven gedurende zeven jaar
nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door de
vereffenaarsaangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht
moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan de registers waarin de
ontbonden vereniging was ingeschreven.
Boeken en bescheiden
Artikel 23
1. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard
gedurende tien jaar na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de
vereffenaars als zodanig is aangewezen.
2. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de bewaarder zijn naam en
adres opgeven aan de registers waarin de vereniging was ingeschreven.
Reglementen
Artikel 24
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin
onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt
voorzien, zoals de verplichtingen van de leden anders dan tot betaling van de contributie.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met dezestatuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 21
leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.
EINDE STATUTEN
Ten slotte verklaarden de verschenen personen, handelend als gemeld, dat na gemelde
statutenwijziging het bestuur van de vereniging bestaat uit:
1. voorzitter: de heer Willem Meijvogel, wonende te 2221 JC Katwijk, Saturnus 36, geboren te
Katwijk op vijfentwintig augustus negentienhonderd zesenvijftig, gehuwd;
2. secretaris: mevrouw Ronny Petronella Christina Harteveld, wonende te 2225 ST Katwijk,
Parklaan 56, geboren te Leiden op dertig april negentienhonderd zevenenveertig, gehuwd;
3. penningmeester: de heer Herman van Beelen, wonende te 2224 RW Katwijk, ’t Schip 3,
geboren op te Leiden op vijf januari negentienhonderd zesenveertig, gehuwd;
4. bestuurslid: de heer Marien Bos, wonende te 2225 NM Katwijk, Roest van Limburgstraat
25, geboren te Katwijk op zestien februari negentienhonderd tweeënzestig, ongehuwd;
5. bestuurslid: de heer Huibert Guijt, wonende te 2223 BH Katwijk, Wassenaarseweg 11,
geboren te Katwijk op negenentwintig april negentienhonderd achtenzestig, gehuwd;
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bestuurslid: mevrouw Karla Imthorn - Dubbelaar, wonende te 2223 BA Katwijk,
Commandeurslaan 64, geboren te Leiden op zeventien september
negentienhonderdzevenenzeventig, gehuwd
7. bestuurslid: de heer Barend Cornelis van der Pol, wonende te 2221 NW Katwijk,
Zuiderkruis 43, geboren te 's-Gravenhage op achtentwintig februari negentienhonderd
zevenenveertig, gehuwd.
SLOT
Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht:
besluit algemene vergadering.
SLOT AKTE
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen personen
is door mij, notaris aan de hand van daartoe bestemde documenten vastgesteld.
Deze akte is verleden te Katwijk op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. De verschenen
personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor
het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te
stemmen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk door de verschenen
personen en mij, notaris, ondertekend.

