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Advies lokale publieke media-instelling
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Geacht college,
Bij besluit van 26 juli 2011 heeft het Commissariaat voor de Media (hierna: het
Commissariaat) Stichting Boekelse Lokale Omroep Kring aangewezen als lokale publieke
media-instelling voor de gemeente Boekel. Bij deze aanwijzing heeft het advies van uw
gemeenteraad van 30 juni 2011 een belangrijke rol gespeeld. Deze aanwijzing is ingegaan op
17 juli 2011 en eindigt op 16 juli 2016. Stichting Boekelse Lokale Omroep Kring heeft ons bij
brief van 6 januari 2016 laten weten dat zij in aanmerking wenst te komen voor aanwijzing als
lokale publieke media~inste||ing in een aansluitende periode. Voordat wij een beslissing
derde lid,
nemen over deze aanvraag, dient de gemeenteraad ons op grond van artikel
van de Mediawet 2008 te adviseren over de vraag of instelling voldoet aan de eisen die deze

wet stelt.

Ten behoeve van deze advisering brengen wij het volgende onder uw aandacht. Artikel
tweede lid, van de Mediawet 2008 formuleert de volgende eisen:
Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking instellingen die:
rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn;
zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op regionaal
respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen
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 nodig zijn om daarmee een publieke

taak te vervullen; en
volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en
dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.
Aan de hand van de bijgevoegde Toelichting advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing
als lokale publieke media-instel/ing en de door de instelling overgelegde gegevens, die u
tevens bijgaand aantreft, dient uw gemeenteraad een gemotiveerd advies uit te brengen over

de aanvraag.
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tweede lid, van de Mediaregeling 2008, bepaalt dat de gemeenteraad binnen
Artikel
25 mei 2016, advies uitbrengt. Wij verzoeken u deze
achttien weken, dat wil zeggen
termijn niet te laten overschrijden.
Indien er zich wijzigingen voordoen die van invloed zijn op de aanwijzingsprocedure of op de
advisering door uw gemeenteraad, dan stellen wij u daarvan op de hoogte.
Het raadsbesluit, samen met het raadsvoorstel en de eventuele notulen van de
raadsvergadering, zien wij graag binnen de daartoe gestelde termijn tegemoet.

Wij veizoeken u binnen twee weken de ontvangst van deze brief schriftelijk of telefonisch te
bevestigen en daarbij tevens te vermelden wie de behandelend ambtenaar is.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact met ons opnemen via bovenstaand
telefoonnummer.
Een afschrift van deze brief gaat naar het bestuur van Stichting Boekelse Lokale Omroep
Kring.

Hoogachtend,
COMM|SSARlAAT

VOOR DlA,

Coos /Appelman

afd ager

Onderzoek

Toegang
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advies gemeenteraad bij aanvraag aanwijzing als lokale

publieke media-instelling

l

Algemeen
De wetgever heeft gekozen voor een systeem waarbij per gemeente, voor de termijn van vijf jaar, een
lokale publieke media-instelling kan worden aangewezen. De media-instelling dient hiertoe een
aanvraag in te dienen bij het Commissariaat voor de Media. Een al bestaande instelling dient dit te
doen zes maanden voor afloop van de aanwijzingstermijn van vijfjaar. De aan te wijzen mediainstelling wordt geacht lokaal gebonden informatie te verschaffen en te fungeren als
communlcatiemogelijkheid voor mensen uit de desbetreffende lokale gemeenschap. Met name omdat
er slechts ruimte is voor eenlokale media-instelling is het van groot belang dat deze representatief is
voor de gehele gemeenschap. Deze representativiteit moet tot uitdrukking komen in de samenstelling
van het orgaan dat het programmabeleld van de media-instelling bepaalt. Dit orgaan, het zogeheten
kan het algemeen bestuur van de media-instelling zijn,
programmabeleidbepalendeorgaan
voor het bepalen van het media-aanbodbeleideen
is
media-instellingen
meeste
door
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Naar aanleiding van het voorstel Wet dualisering gemeentelijke medebewindbevoegdheden heeft de
Raad van State geadviseerd, dat de gemeenteraad, als het representatieve orgaan van de gemeente,
het aangewezen orgaan is en blijft om te adviseren over de representativiteit van de lokale mediainstelling.

De adviesaanvraag
Het Commissariaat streeft ernaar binnen vier weken na ontvangst van de complete
aanwijzingsaanvraag de raad van de betrokken gemeente(n) te verzoeken een advies uit te brengen
over de vraag of de media-instelling voldoet aan de eisen die de Mediawet stelt.

Het advies van de gemeenteraad
derde lid, van de Mediawet kan het Commissariaat pas een aanwijzingsbesluit
lngevolge artikel
nemen als de raad van de desbetreffende gemeente het Commissariaat heeft geadviseerd over de
tweede lid stelt. De
vraag of de instelling voldoet aan de eisen die de Mediawet in artikel
beantwoorden:
te
vragen
de
volgende
derhalve
dient
gemeenteraad
is de lokale publieke media-instelling een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige

rechtsbevoegdheid?
stelt de lokale publieke media-instelling zich blijkens haar statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten
doel het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van mediaaanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in een gemeente
leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke taak te
ven/ullen?
heeft de lokale publieke media-instelling een orgaan dat het beleid voor het media-aanbod
bepaaü?
heeft het orgaan van de lokale publieke media-instelling dat het media-aanbodbeleidbepaalt, het
pbo, een zodanige samenstelling dat het representatief is voor de belangrijkste in de gemeente
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen?

il

Aan de hand van de stukken die bij de adviesaanvraag aan de gemeente zijn gevoegd, kan de
gemeenteraad op de bovengenoemde onderdelen een advies uitbrengen.
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een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid
Ad
Er is sprake van een media-instelling met volledige rechtsbevoegdheid als de statuten van deze
instelling zijn opgenomen in een notariële akte en haar rechtsbevoegdheid de bevoegdheid om
subject van vermogensrechten te zijn niet statutair is beperkt. Alvorens het Commissariaat advies
vraagt aan de gemeente heeft het Commissariaat zich er al van vergewist dat aan deze eis wordt
voldaan. Met andere woorden: de bij de adviesaanvraag meegezonden statuten voldoen aan deze
GIS.

Ad
de statutaire doelstelling van de lokale publieke media-instelling
indien deze doelstelling ontbreekt in de statuten van de media-instelling dan zal haar
aanwijzingsaanvraag niet om advies aan de gemeente worden gezonden. Bovendien zal het
tweede lid, aanhef en onder
Commissariaat aan een andere formulering dan die van artikel
van de Mediawet zijn goedkeuring onthouden. Met andere woorden: de bij de adviesaanvraag van het
Commissariaat meegezonden statuten voldoen aan dit vereiste.

Ad de lokale publieke media-instel/ing heeft een pbo
indien de media-instelling in haar statuten niet heeft bepaald dat er een orgaan is dat, met
uitzondering van ieder ander orgaan, het media-aanbodbeleidbepaalt, dan zal haar aanvraag niet om
advies aan de gemeente worden gezonden. Met andere woorden: de bij de adviesaanvraag van het
Commissariaat meegezonden statuten voldoen aan dit vereiste.
Ad
het pbo is representatief samengesteld
De kern van de gemeentelijke advisering richt zich op de vraag of het orgaan van de media-instelling
dat het media-aanbodbeleidbepaalt een zodanige samenstelling heeft dat het representatief is voor
de belangrijkste in de gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en
geestelijke stromingen.

Het pbo en de representativiteit
De representativiteit van het pbo komt tot uitdrukking in de samenstelling van dit orgaan. Hoewel de
tweede
wetgever het begrip representativiteit niet nader heeft omschreven, kunnen de in artikel
lid, aanhef en onder van de Mediawet genoemde hoofdstromingen worden onderverdeeld in meer
concreet aan te duiden sectoren van de samenleving binnen een gemeente. ln het pbo kunnen
afgevaardigden van instellingen/organisaties zitting hebben die de volgende stromingen
vertegenwoordigen:
maatschappelijke zorg en welzijn;
cultuur en kunst;
kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag;
onderwijs en educatie;
werkgevers;
werknemers;

etnische en culturele minderheden;
sport en recreatie;
jongeren;
ouderen;
vrouwen;
agrarische sector.
Deze opsomming is vanzelfsprekend niet llmitatief. Het is uiteindelijk de gemeenteraad, door middel
van zijn advies aan het Commissariaat over derepresentativiteit van het pbo, die bepaalt welke
stromingen voor de lokale gemeenschap van zoveel belang zijn dat zij in ieder geval een stem moeten
hebben in het orgaan dat het media-aanbodbeleidvan de media-instelling vaststelt. ln het kader van
het begrip representativiteit gaat het om een weging en niet slechts om het resultaat van een optelsom
van de al dan niet vertegenwoordigde stromingen in het pbo. Daarbij merkt het Commissariaat op dat
de media-instelling is aanbevolen, alvorens concreet aan te geven welke sectoren in het pbo
vertegenwoordigd moeten zijn, in overleg te treden met het gemeentebestuur. indien het
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gemeentebestuur van oordeel is dat de statuten een andere opsomming behoeven het kan zelfs zo
zijn dat een van de genoemde stromingen niet voorkomt in de gemeente dan dient dat in het advies
te worden opgenomen. Uiteraard dienen alleen die stromingen/sectoren in de statuten te worden
vermeld die ook daadwerkelijk vertegenwoordigd kunnen worden. De media-instelling dient zich
statutair de verplichting op te leggen dat de belangrijkste stromingen te allen tijde in het pbo
vertegenwoordigd zullen zijn, opdat de representativiteit gegarandeerd is.

I

Hoewel een brede vertegenwoordiging van het maatschappelijke spectrum belangrijk is, moet worden
voorkomen dat het pbo een zo grote omvang krijgt dat het niet kan functioneren. Waar mogelijk
verdient het aanbeveling dat de media-instelling koepelorganisaties benadert om een afgevaardigde
aan te wijzen. Desgewenst kunnen de statuten ruimte bieden om leden op persoonlijke titel in het pbo
te benoemen. ln dat geval dient de gemeente erop toe te zien dat de leden die een stroming
vertegenwoordigen de representatieve leden een ruime meerderheid vormen ten opzichte van de
leden op persoonlijke titel.

i

de vertegenwoordiging van etnische en culturele minderheden
Nederland is in de loop van de laatste decennia een multiculturele samenleving geworden, wat
zichtbaar hoort te zijn in, onder meer, het media-aanbod van de media-instellingen. Het
Commissariaat streeft ernaar dat door middel van de vertegenwoordiging in het pbo de betrokkenheid
van etnische en culturele minderheden, met name migranten, bij de lokale mediadiensten wordt
bevorderd. Ook een afgevaardigde van Amnesty international of Vluchtelingenwerk kan als
vertegenwoordiger van deze stroming zitting nemen in het pbo. Als niet direct een vertegenwoordiger
van deze stroming is te vinden, adviseert het Commissariaat te blijven zoeken en alert te blijven
volgen of er binnen de gemeente(n) ontwikkelingen plaatsvinden met betrekking tot de minderheden.
Het gemeentebestuur kan hierbij een initiërende of adviserende rol spelen.

meerdere gemeenten of dorpskernen
indien de aanwijzingsaanvraag betrekking heeft op meerdere gemeenten dan wel op een gemeente
die bestaat uit meerdere dorpskernen, dient daarmee bij de samenstelling van het pbo rekening te
worden gehouden. Het advies van het Commissariaat aan de media-instelling is in deze gevallen waar
mogelijk te kiezen voor afgevaardigden van overkoepelende organisaties en te streven naar een
evenwichtige (wellicht: evenredige) verdeling van de pbo-leden naar gemeente en/of dorpskern. Een
aanvraag tot toewijzing van zendtijd voor meerdere gemeenten wordt mede beoordeeld aan de hand
van de Beleidsregels lokaal publiek media-aanbod voor twee of meer gemeenten.
overheidsvertegenwoordiging in het pbo
ln verband met de noodzakelijke scheiding tussen overheid en media-instelling is het Commissariaat
geen voorstander van de benoeming van gemeenteraadsleden of leden van een commissie als
bedoeld in Hoofdstuk V van de Gemeentewet in het pbo.

De beoordeling van de representativiteit
advies inzake aanwijzingsaanvraag
Het Commissariaat is van mening dat het bij de aanvraag tot aanwijzing als lokale publieke mediainstelling behorende overzicht van de samenstelling van het pbo door de gemeente kritisch
onderzocht moet worden. Een overzicht met namen van personen en instellingen die hen hebben
afgevaardigd geeft immers geen inzicht in de wijze waarop deze personen zijn benaderd en wat hen is
voorgehouden met betrekking tot de werkzaamheden van het pbo. Zoals gezegd gaat het bij het
begrip representativiteit niet slechts om het optellen en aftrekken van al dan niet in het pbo
vertegenwoordigde stromingen maar om een weging. Het verdient dan ook aanbeveling om, al dan
niet steekproefsgewijs, na te gaan of de leden van het pbo zich bewust zijn van hun taak en
verantwoordelijkheid. De representativiteit behoeft niet in het geding te komen indien het pbo
vacature heeft Het oordeel van de gemeente kan daarom positief
gedurende een korte periode
pbo.
bezet
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Aspecten die van belang kunnen zijn bij de beantwoording van de vraag of een lokale media-instelling
daadwerkelijk een draagvlak heeft binnen de lokale gemeenschap zijn voorts de oorsprong en het
oogmerk van de initiatiefnemers en/of bestuursleden. ln het bijzonder als deze personen van buiten
de gemeente afkomstig zijn is het van belang te weten waarom zij nu juist in deze gemeente een
media-instelling in het leven willen roepen. ln dit geval stelt het Commissariaat de mening van het
gemeentebestuur hierover op prijs.
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tussentijds advies
De gemeenteraad brengt éénmaal in de vijfjaar aan het Commissariaat advies uit over de vraag of de
media-instelling naar zijn oordeel nog voldoet aan de in de Mediawet gestelde vereisten (zie hiervoor
Als het Commissariaat hierop door de gemeente wordt gewezen, dan wel dit gebrek in de
onder
representativiteit uit eigen waarneming constateert, dan kan het Commissariaat de gemeenteraad om
een tussentijds advies vragen. Het Commissariaat trekt de aanwijzing namelijk in, indien de mediainstelling niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. ln het geval dat niet meer voldaan wordt aan de
dan stelt het Commissariaat de instelling gedurende vier
representativiteitseis (zie hiervoor onder
maanden in de gelegenheid dit gebrek te herstellen. Het Commissariaat acht het in dit kader van groot
belang dat in een vroeg stadium gebreken in de representativiteit aan het licht komen.

y

Eén lokale media-instelling voor meerdere gemeenten
eerste lid, van de Mediawet bepaalt dat een instelling die de publieke mediaopdracht
Artikel
gemeente, alleen dan wordt aangewezen als lokale media-instelling,
wil uitvoeren voor meer dan
een (gezamenlijk) advies hebben uitgebracht.
gemeenteraden
indien de desbetreffende

Uit dit (gezamenlijke) advies moet niet alleen blijken dat de media-instelling naar het oordeel van alle
betrokken gemeenteraden al dan niet representatief is voor het meerdere gemeenten omvattende
verzorgingsgebied, maar moet tevens uitdrukkelijk naar voren komen dat de betrokken
gemeenteraden zich er rekenschap van hebben gegeven dat het gaat om een media-instelling die
media-aanbod verzorgt dat bestemd is voor meerdere gemeenten; dat het derhalve een lokale mediainstelling betreft die zij gedurende vijf jaren moeten delen met eenof meerdere gemeenten.

Meerdere aanwijzingsaanvragen voor een gemeente
indien het Commissariaat aan de gemeenteraad een advies vraagt met betrekking tot de
aanwijzingsaanvragen van meer dan eenlokale media-instelling die aan de eisen van de Mediawet
eerste
voldoen, dan bevorderen burgemeester en wethouders ingevolge het bepaalde in artikel
de
lid, van deze wet het samengaan van deze instellingen. indien dit college er niet in slaagt
betrokken instellingen tot samengaan te bewegen, dan dient de gemeenteraad in zijn advies
gemotiveerd aan te geven welke instelling zijn voorkeur heeft. Nadat de gemeenteraad zijn advies aan
media-instelling aan. Het Commissariaat neemt
hem heeft uitgebracht, wijst het Commissariaat
ook onder deze omstandigheden alle factoren in aanmerking die voor het functioneren van die
instelling van belang kunnen zijn. Alvorens een besluit te nemen dient het Commissariaat op grond
van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht de aanvragers in de gelegenheid te stellen
gehoord te worden. Het Commissariaat zal ook de betrokken gemeenteraad uitnodigen voor deze
hoorzitting.

ln gevallen waarbij sprake is van meerdere instellingen die aan de eisen van de Mediawet voldoen en
die niet tot samengaan zijn te bewegen geeft het Commissariaat in beginsel de voorkeur aan die
instelling die zich met haar omroep en haar media~aanbodhet meest op de betrokken gemeente richt:
het meest lokale initiatief. Dit vloeit voort uit de bedoeling van de wetgever en de functie van de lokale
media-instelling: het verschaffen van lokaal gebonden informatie en het creëren van een extra
communioatiemogelijkheid voor de lokale bevolking. Het uitgangspunt van de Mediawet is dat per
gemeente eenlokale media-instelling wordt aangewezen,die zich met haar programma dan ook richt
op die gemeente. Het staat vast dat een lokale media-instelling voor eengemeente adequater kan
reageren op actuele gebeurtenissen die belangrijk zijn voor de inwoners van die gemeente dan een
lokale media-instelling die zich met haar media-aanbodmoet richten op meer dan een gemeente.
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Gemeenteraadsbesluit
tweede lid, van de Mediaregeling ziet het Commissariaat binnen achttien
Op grond van artikel
van
zijn verzoek het collegevoorstel en het raadsbesluit tegemoet. Het
weken na ontvangst
Commissariaat stelt er prijs op tevens de notulen van de raadsvergadering en ingeval de
voorbereiding heeft plaatsgevonden in een raadscommissie de notulen van de
commissievergadering te ontvangen.
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ln verband met de vergunningverlening voor een etherfrequentie dringt het Commissariaat er ten
zeerste op aan dat de termijn van achttien weken niet wordt overschreden. Op grond van het besluit
van het Commissariaat tot aanwijzing als lokale publieke media-instelling verleent het Agentschap
Telecom aan die instelling een vergunning voor het gebruik van een etherfrequentie. Deze vergunning
verloopt op het moment dat het aanwijzingsbesluit van het Commissariaat verloopt. Indien het
Commissariaat nog geen aanwijzingsbesluit voor de aansluitende periode heeft kunnen nemen dan
staat het Agentschap Telecom in beginsel niet toe dat gedurende deze overgangsperiode gebruik
wordt gemaakt van de desbetreffende etherfrequentie.

Bekostigingsplicht
Vanaf 2010 hebben gemeenten een zorgplicht voor de bekostiging van de lokale publieke mediainstellingen. Als uitgangspunt kunnen de gemeenten daarbij een bedrag van ten minste 1,30 (plus
index) per woonruimte hanteren.
Het Commissariaat ziet er op toe dat de media-instelling zich houdt aan de Mediawet. Het toezicht
richt zich ondermeer op de financiën, de redactionele onafhankelijkheid en de programma's. Een
belangrijk financieel toetspunt is of alle inkomsten van de media-instelling worden gebruikt voor de
uitvoering van de publieke mediaopdracht. Ook controleert het Commissariaat of de lokale mediainstelling zich niet voor het karretje van (commerciële) derden laat spannen en of voorgenomen
nevenactiviteitenvoldoen aan de mediawettelijke voorwaarden. ln het Handboek Financiële
Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen staat welke informatie in dit kader aan het
Commissariaat verstrekt moet worden.
De financiële controle door de gemeente is van een andere orde. De gemeente verricht een
jaarrekeningtechnische toetsing en kijkt naar de doelmatigheid en doeltreffendheidvan de besteding
van de gelden die in het kader van de gemeentelijke zorgplicht zijn verstrekt. Met andere woorden: is
het geld ef?ciënt en effectief ingezet? Ook gaat de gemeente na of aan de bekostigingsvoorwaarden
is voldaan.
De gemeente legt de media-instelling geen voorwaarden op die te maken hebben met de vorm of de
inhoud van haar media-aanbod. De redactioneleautonomie en het onafhankelijk functioneren van de
media-instelling moet zijn gewaarborgd. Ook als de gemeente aanvullende subsidies verstrekt of op
basis van een overeenkomst als opdrachtgever fungeert, moet de redactionele onafhankelijkheid van
de media-instelling zijn gegarandeerd. De media-instelling blijft altijd (eind)verantwoordelijk voor de
inhoud van het media-aanbod dat zij uitzendt.

De Mediawet en nadere regelgeving van het Commissariaat kunt u vinden op onze website
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via
77 37 700.
telefoonnummer
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Leden van het programmabeleidbepalendorgaan:
Stroming

Maatschappelijkezorg en welzijn

Cultuur en Kunst

Kerkgenootschappenen
genootschappenop geestelijke
grondslag

Werknemers

Werkgevers

Onderwijs en educatie
Sport en recreatie

Organisatie/instelling
Stichting scoutingBoekel

Naam en adresgegevens
De heer van Dalen
Spechtlaan7
5427 VK Boekel
De heer Meulemeesters
De Bosberg 96
5427 TB Boekel
Mevrouw Verhagen
Rietvenseweg4
5427 LR Boekel
en
Rooij ackers
Mevrouw
Meidoornstraat 2
5428 GK Venhorst
Reijbroek
De heer
Burg. Schafratstraat30
5427 SR Boekel
De heer van der Horst
Tuinstraat 13
5427 PR Boekel

Heemkundekring St Achten op
Boekel

Agrarische
sector

Agatha

Parochie

Jozef

FNV Boekel-Venhorst

OndememersverenigingBoekel

Väßatllfß

De heer

VoetbalverenigingBoekel Sport
Carnavalsvereniging

van Zutven

Wilhelminastraat36
5427 CE Boekel
Ouderenorganisaties

Parochie

u

Mevrouw
van de Rijdt-Van
Ratingen
Erpseweg l
5427 PG Boekel
l-Ianenberg
Mevrouw
Het Goor 9
5427 PH Boekel

KBO afdeling Boekel

ZLTO Boekel

AANDUIDING VERSPREIDING MEDIA-AANBOD
Gemeente Boekel (Boekel, Venhorst)
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il
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tweeduizendeen,
Gp achtentwintigseptember
voor mij,
verscheen
ERNST MAARTEN MARIE VAN DE VEN,
notariste Uden:
Petrus LambertusMariavan der Velden,
Johannes
geborente Boekelop zestienaprilnegentienhonderdzestig,
houdervan rijbewijs3171522205,
en niet
ongehuwd
5427
wonendete Boekel,De Spatren42 (postcode:
alswettelijkpartner,
geregistreerd
van de
van schriftelijkgevolmachtigde
in zijn hoedanigheid
te dezenhandelend
stichting:
LokaleOmroep Kring;
StichtingBoekelse
te Boekel;
statutairgevestigd
op het adres:De Sparren42, 5427 SH Boekel;
gedomicilieerd
onder
voor Oost-Brabant
en Fabrieken
bij de Kamer van Koophandel
ingeschreven
41.082.685,
dossiernummer
vertegenwoorcligend.
stichtingrechtsgeldig
deze
en alszodanig
blijkt uit na te
van de gevolmachtigde
Van de vertegenwoorcligingsbevoegdheid
van de stichting.
meldennotulenvan de buitengewonebestuursvergadering
PREMISSE.
het volgende:
verklaarde
alsgemeld,
De comparant, handelend
Lokale
Omroep Kring; (hiernate
Boekelse
Stichting
Voornoemdestichting
in een akte
noemen: de stichting)werd opgerichtbij en haarstatuten zijn vastgelegd
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op dertienfebruarinegentienhonderdvijfentachtig
verledenvoor een
plaatsvervanger
van
Verspeek,
destijdsnotaris te Gemert.
De statuten van destichtingwerdenlaatstelijk
paitieelgewijzigdbij akteop
eenentwintigmei negentienhonderdeenennegentig
verledenvoor voornoemde
notarisVerspeek.
Door het bestuurvan de stichtingis in de op zeventienseptember
tvveeduizendeen
gehouden
conformde Wettelijkeen statutaire
vergadering
voorschriftenbesloten
om de statuten van de stichtingte wijzigenzoalshiernazal
wordenvermeld.Een uittrekselvan de notulenvan bedoelde
zal aan
vergadering

dezeaktewordengehecht.

STATUTENWIIZIGING.

Vervolgensverklaardede comparant, handelend
alsgemeld,ter uitvoeringvan
voormeld besluitvan het bestuurvan destichtingdestatuten van de stichtingmet
ingangvan hedente wijzigenen gewijzigdvast te stellenalsvolgt:
STATUTEN
NAAM.

L

Artikel
De stichtingdraagtde naam; “StichtingBoekelseLokaleOmroepKring”, bij
verkortingook te noemen: “StichtingBLOK”.
ZETEL.
Artikel
Zij heeft haarzetelte Boekel.
DOEL.

Artikel
De stichtingheefttot doel:
het verzorgenvan een omroepprogramma,
dat in zodanigemate is gerichtop de
van de in de gemeente Boekellevendemaatschappelijke,
bevrediging
culturele,
en geestelijke
godsdienstige
behoeften,dat de stichtinggeachtkan wordenvan
algemeen
nut te zijn.
het uitgevenof medewerken
aan de uitgiftevan een prograrnmabladten behoeve
van de lokaleomroep.
Zij tracht dit doelen al hetgeendaarmee
in de ruimstezin verbandhoudt te
verwezenlijken
door het aanwenden
van allegeoorloofdemiddelenWelkevoor de
van het doelder stichtingbevorderlijk
verwezenlijking
zijn.
BE GUNSTIGERS.

l
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Artikel
zijn zij die zich bereidverklaardhebbende stichtingfinancieelte
Begunstigers
steunen met een door het bestuurvast te stellenminirnurnbijdrage.
Het bestuurbeslistomtrent detoelatingvan de begunstigers.
kunnente allentijde wederzijdsdoor
De rechtenen plichtenvan een begunstiger
opzeggingwordenbeëindigd,
tot het betalenvan de bijdrage,die door het
zijn gehouden
De begunstigers
die een
wordeningedeeld
Zij kunnendaartoein categorieën
bestuuris vastgesteld.
bijdragebetalen
verschillende
dandie welkehun bij
hebbengeen andererechtenen verplichtingen
Begunstigers
en opgelegd.
of krachtensde statuten zijn toegekend
GELDMIDDELEN.
Artikel
der stichtingbestaanuit subsidies,donaties,uit bijdragenvan de
De geldrniddelen
uit eventuele
van een programmablad,
uit deeventueleopbrengsten
begunstigers,
en tenslotteuit eventuele
legatenen schenkingen
verkrijgingingevolgeerfstellingen,
baten.
overigegeoorloofde
De stichtingis niet dienstbaaraan het makenvan winst door derden.
BESTUUR.
Artikel
Het bestuurbestaatuit tenminstevijf personen.Het aantalledenwordt door het
stemmen vastgesteld.
bestuurmet algemene
Het bestuurkiest uit zijn middeneen voorzitter, een vice«voo1zitter,een
uit zijn
Het bestuurkan voor elk bestuurslid
secretarisen een penningmeester.
functie
midden een vervanger aanwijzen.Een bestuurslidkan meer dan
bekleden.
de
kunnennadereregelenaangaande
Bij huishoudelijkreglement
gegevenworden.
en bestuurswerkwijze
bestuurssamenstelling
uit een of meer bindende
wordendoor het bestuurbenoemd
De bestuurders
van zulk een
in lid Tot het opmaken
het bepaalde
voordrachten,behoudens
voordrachtzijn bevoegdzowelhet bestuur,ledenvan het bestuuralsde

programmaraad.
Aan elkevoordrachtkan het bindendkarakterwordenontnomen door een met
stemmen genomenbesluitvan het
tenminstetwee/derdevan de uitgebrachte
waarintenminstetwee/derdevan de
bestuur,genomenin een vergadering
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bestuursleden
of vertegenwoordigd
tegenwoordig
is.
Is geenvoordrachtopgemaakt,
of besluithet bestuurovereenkomstig
het
lid de opgemaakte
voorgaande
voordrachten
het bindendkarakterte ontnemen, dan
is het bestuurvrij in de keus.
Indiener meer daneen bindende
voordrachtis, geschiedt
de benoeming
uit die
voordrachten.
Elk bestuurslid
treedtuiterlijk drie jaarna zijn benoeming
af volgenseen door het
bestuurte makenrooster van aftreding.Het aftredendbestuurslid
is terstond
herbenoembaar.
Wie in een tussentijdse
vacature wordt benoemd,
neemt op het

deplaatsvan zijn voorgangerin.
Bij het ontstaan van een (of meer)vacatures in het bestuur,zullende overblijvende
bestuursleden
met algemene
stemmen (of zalhet enigeoverblijvende
bestuurslid)
binnentwee maandenna het ontstaan van de vacature
daarinvoorzien door de
van een (of meer)opvolger(s).
benoeming
Mocht(en)in het bestuurom welkeredendanook een of meer ledenontbreken,
dan vormen de overblijvendebestuursleden,
of vormt het enigeoverblijvende
bestuurslidniettemineen wettig bestuur.
10. Wanneerte enigertijd allebestuursleden
mochtenkomente ontbrekenen
voorts indiende overgebleven
bestuursleden
zoudennalatenbinnenredelijke
termijnin de vacatu_re(s)
te voorzien,zaldie voorziening
geschieden
door de
rechtbankop verzoekvan iederebelanghebbende
of op vorderingvan het openbaar
ministerie.
11. De ledenvan hetbestuurgenietengeen beloningvoor hun werkzaamheden.
Zij
hebbenwel recht op vergoeding
van de door henin de uitoefeningvan hun functie
gemaaktekosten.
EINDE BESTUURSLIDMAATSCIÂAP.
Artikel
Het bestuurslidmaatschap
van een bestuurslid
eindigt:
bij ontslagop grondvan artikel298 Boek2 van het BurgerlijkWetboelç
door schriftelijkeontslagneming
(bedanken);
doorzijn overlijden;
wanneer hij het vrije beheerover zijn vermogen verliest.
door periodiekaftredenalsbedoeldin artikel6 lid
Bovendienheefthet bestuurde bevoegdheid
om een bestuurslid
te ontslaan
wanneer redelijkerwijs
van de stichtingcasu quo de anderebestuursleden
niet
rooster
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te latenvoortduren.Het daartoe
gevergdkan wordenhet bestuurslidmaatschap
stemmen in een
strekkendbesluitkanslechtswordengenomenmet algemene

van het betrokken
met uitzondering
waarinallebestuursleden
vergadering
bestuurslidaanwezigof vertegenwoordigd
EN BESLUITVORMINGIN HET
BESTUURSVERGADERINGEN
BES l QQL
Artikel
gehouden.
wordt tenminsteeen vergadering
Ieder kalenderkwartaal
wanneer de voorzitter
zullenvoorts telkenmalewordengehouden,
Vergaderingen
schriftelijken
daartoe
dit wenselijkachtof indieneen der anderebestuursleden
punten aan de voorzitter het verzoek
opgavederte behandelen
ondernauwkeurige
richt. Indien de voorzitteraan een dergelijkverzoekgeengevolggeeftin diervoege,
binnendrie wekenna het verzoek,is de
kanwordengehouden
dat de vergadering
bijeente roepen met inachtnemingvan de
verzoekerbevoegdzelf een vergadering
vereisteformaliteiten.
fbehoudenshet in lid 2 bepaalde
geschiedt
De oproepingtot de vergadering
door de voorzitter, tenminstezeven dagentevoren, de dagder oproepingen die ter
door middelvan oproepingsbrieven.
niet meegerekend,
vergadering
vermelden,behalveplaats,datum en tijdstip der
De oproepingsbrieven
onderwerpen.
de te behandelen
vergadering,
aanwezigzijn,
allein functiezijn bestuursleden
Zolangin een bestuursvergadering
kunnen geldigebesluitenwordengenomenover alleaan de ordekomende
stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven
onderwerpen,mits met algemene
niet in acht
voorschriftenvoor het oproepenen houdenvan een vergadering

genomen.
wordengeleiddoor de voorzitter van het bestuuren bij diens
De vergaderingen
door device-voorzitter.Is ook de vice-voorzitterafwezigdan wijst de
afwezigheid
zelf haarvoorzitter aan.
vergadering
door de
wordennotulengehouden
in devergaderingen
Van het verhandelde
door de voorzitter daartoeverzocht.
secretarisof door een der andereaanwezigen,
als
die in devergadering
door degenen,
en getekend
De notulenwordenvastgesteld
hebbengefungeerd.
voorzitter en secretaris
alleendangeldigebesluitennemen indiende
ter
Het bestuurkan vergadering
aanwezigof
zijnerin functiezijndeledenter vergadering
meerderheid
door een
ter
zich
vergadering
kan
is. Een bestuurslid
vertegenwoordigd
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medebestuurslid
latenvertegenwoordigen
van een schriftelijketer
op overlegging
van de voorzitterder vergadering
beoordeling
volmacht.Een
voldoende,
bestuurslidkanhierbij slechtsvoor een rnedebestuurslid
alsgevolmachtigde
opneden.
Ieder bestuurslid
heefthet rechttot het uitbrengenvan een stem. Voorzoverdeze
statuten geen grotere meerderheid
voorschrijven
wordenallebestuursbesluiten
genomen met volstrektemeerderheid
der geldiguitgebrachte
stemmen.
10. Alle stemmingenter vergadering
geschieden
mondelingtenzij de voorzitter een
schriftelijkestemminggewenst acht of een der stemgerechtigden
dit voor de
stemmingverlangt.Schriftelijkestemminggeschiedtbij ongetekencle,
gesloten

bne?es

11. Blankuitgebrachte
stemmen wordenbeschouwd
alsniet te zijn uitgebracht.
niet bij de statuten voorzien,beslistde
stemmingen,

12. In allegeschillenomtrent

voonnnen

BESTUURSTAAK VERTEGENWOORDIGING.
ßnúkel9.
Het bestuuris belastmet het besturenvan de stichting.
Het bestuuris bevoegdonderzijn verantwoordelijkheid
onderdelen
bepaalde
van
zijn taakte doenuitvoerendoor andereorganenvan de stichting.Het dagelijks
bestuur,bestaande
uit de voorzitter, desecretarisen de penningmeester
is belastmet
de uitvoeringvan de besluitenvan het bestuuren zorgt voor afhandeling
van
dagelijkse
Werkzaamheden.
Bij de uitvoeringvan de activiteitenvan het dagelijksbestuurkunnenderden
wordenbetrokken.
Het bestuuris bevoegdte besluitentot het aangaanvan overeenkomsten
tot
verkrijging,vervreemding
of bezwaring
van registergoederen.
Het bestuuris niet bevoegdte besluitentot het aangaanvan overeenkomsten,
waarbijde stichtingzich alsborg of hoofdelijkmedeschuldenaar
verbindt,zich voor
een derdesterkmaaktof zich tot zekerstelling
voor een schuldvan een derde
vabnmk.
Het bestuurvertegenwoordigt
de stichting.
De bevoegdheid
tot vertegenwoordiging
komt medetoe aan twee gezamenlijk
handelende
ledenvan het bestuurwaaronderin iedergevalde voorzitter,de
of de secretaris.
penningmeester

PROG .
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Artikel 10.
orgaan,hiernaook te noemen
De stichtingkent een programmabeleidbepalend
Deze heefttot taak:
programmaraad.
van dehoofdlijnenvan het programmabeleid;
het vaststellen
aan het programmabeleid;
programma's
toetsingvan de gerealiseerde
aan het bestuur,
en ongevraagd,
het gevenvan adviezen,gevraagd
en
het gevoerde
van een jaarlijkse
rapportage aangaande
het opstellen
programmabeleid.
gerealiseerde
worden
reglement
vast te stellenprogrammaraadBij een door deprogrammaraad
nadereregelengesteldomtrent de taakvervullingen werkwijzevan de
en de
van de programmaraad
Voor wat betreftdevergaderingen
programmaraad.
en met
tot
1
in artikel8 leden
is het bepaalde
besluitvormingvan deprogrammaraad
toepassing.
11 van overeenkomstige
van het
met inachmeming
Het aantalledenwordt door de programmaraad
tenminstezeven.
en bedraagt
reglementvastgesteld
programmaraaddat de samenstelling
worden
samengesteld,
te
dient
De programmaraad zodanig
is voor de in de gemeente Boekelvoorkomende
van de raadrepresentatief
en geestelijke)
(godsdienstige
cultureleen levensbeschouwelijke
maatschappelijke,
ongeveergelijk
stromingenen zo dat iederestromingbinnende programmaraad
is.
vertegenwoordigd
kan
wijst uit zijn middeneen voorzitter en secretarisaan.
De programmaraad
voor elk hunnereen vervanger aanwijzen.
wordenbijgewoonddoor een
van de progmmmaraad
De vergaderingen
stem.
van het bestuur.Deze heefteen adviserende
vertegenwoordiger
artikel30 subc laatstevolzin
wordeningevolge
De ledenvan deprogrammaraad
benoemddoor
voordrachtvan de programmaraad
van de Mediawetop bindende
voordracht
van de gemeente Boekel.De bindende
Burgemeesteren Wethouders
aan
vacature
na ontstaan van een of meerdere
dient binnendrie maanden
te wordenvoorgelegd.
Burgemeesteren Wethouders
dezewijzevan benoemingniet langer
Mediawet
de
moment
Indien op enig
met inachtneming
de benoemingdoor deprogrammaraad
voorschrijft,geschiedt
in artikel10 leden8 tot en met 13.
van het bepaalde
in lid 7 van
het bepaalde
worden behoudens
De ledenvan deprogrammaraad
uit het
de
bepalingen
van
met inachtneming
dit artikel10 bindendvoorgedragen
van zulk een voordrachtzijn bevoegd
Tot het opmaken
prograrnmaraadreglernent.

ul
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zowelhet bestuur,ledenvan deprogrammaraad
alsbij huishoudelijk
reglementaan
wijzenorganisaties,
werkzaamop het gebiedvan de in lid 4 bedoelde
stromingen.
Aan elkevoordrachtkan het bindendkarakterwordenontnomen door een met
tenminstetwee/derdevan de uitgebrachte
stemmen genomen besluitvan de
programmaraad,
genomen in een vergadering
waarintenminstetwee/derdevan de
programmaraadleden
is.
tegenwoordig
10. Is geen voordrachtopgemaakt,
of besluitdeprogrammaraadovereenkomstig
het voorgaande
lid de opgemaakte
voordrachtenhet bindendkarakterte ontnemen,
dan is deprogrammaraad
vrij in de keus.
11. Indien er meer dan een bindende
voordrachtis, geschiedtdebenoeming
uit die
voordrachten.
12. Voordrachtenen benoemingen
met inachtneming
geschieden
van het bepaalde
in lid
13. Bij het ontstaan van een (of meer)vacature(s)
in deprogrammaraad,
zullende
overblijvendeprogrammaraadleden,(of
zal het enigoverblijvende
binnen drie maandenna het ontstaan vahde vacature
programmaraadlid)
daarin
voorzien door de benoeming
van een (of meer)opvolger(s).
14. Mocl1t(en)
in de programmaraad
om welkeredendan ook een of meer leden
ontbreken,dan vormen de overblijvende
of vormt het enige
programmaraadleden,
overblijvendeprogrammaraadlid
niettemineen wettigeprogrammaraad.
EINDE LIDNIAATSCHAP PROG .
Artikel 11.
Het lidmaatschap
van de programmaraad
eindigt:
Indien het lid van de programmaraad
heeft opgehouden
te
vertegenwoordiger
zijn van de stroming,waaruithij is benoemd;
door schriftelijkeontslagneming
(bedanken);
door zijn overlijden;
wanneer hij het vrije beheerover zijn vermogen verliest;
door periodiekaftredenalsbedoeldin artikel11 lid
Bovendienheeftde programmaraad
de bevoegdheid
om een programmaraadlid
te
ontslaanwanneer redelijkerwijs
van het bestuurvan de stichtingcasu quo de andere
niet gevergd
kanwordenhet prograrnrnaraadlidmaatschap
programmaraadleden
te
latenvoortduren.Het daartoestrekkendbesluitkan slechtswordengenomen met
algemenestemmen in een vergadering
waarinalleprogrammaraadleden
met
van het betrokkenprogrammaraadlid
uitzondering
aanwezigof vertegenwoordigd
te
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zijn.
treedtuiterlijkdrie jaarna zijn benoemingaf,
Elk lid van de programmaraad
op te makenrooster van aftreding.
volgenseen door de programmaraad
is terstondherbenoembaar.
De aftredende
HOOFDREDACTEUR.
PROG TAF
Artikel 12.
uit een door het bestuurte
bestaande
De stichtingkent een prograrnmastaf,
onderwie een hoofdredacteur.
bepalenaantalmedewerkers
deleidingvan de programmastaf.
met
belast
is
De hoofdredacteur
en nadereregelen
van de programmastaf
Een programrnastatuut, taakomschrijving
en
programmastaf andereorganen
terzakedeverhoudingtussen hoofdredacteur,
nadatdezede daarbij
door de programmaraad,
van de stichtingwordenvastgesteld
Het door de programmaraad
daaroverheeftgeraadpleegd.
belanghebbenden
en
programma-statuut behoeftinstemmingvan hoofdredacteur
vastgestelde

programmastaf.

voordracht
op gezamenlijke
wordt door deprograminaraad
De hoofdredacteur

benoemd.
en deprogrammastaf
het stichtingsbestuur
op
kan uitsluitendwordenontslagendoor de programmaraad
De hoofdredacteur
voordrachtvan het bestuur.Een voordrachttot ontslagdient door de
te wordenmet tenminstetwee/derdemeerderheid,
gedragen
programmaraad
waarintenminstetwee/derdevan de
genomenin een vergadering
is.
tegenwoordig
prograrnmaraadleden
wordengedaanindien de redenvan de
niet
kan
tot
Een voordracht ontslag
tenzij de
in een verschilvan meningop journalistiekgebied,
voordrachtis gelegen
met
hieromtrenthebbengehoord,
nadat de redactiemedewerkers
programmastaf,
van meningis dat een zodanigevoordracht
een tenminstetwee derdemeerderheid
heeftbij dezebeslissinggeen
tot ontslagnoodzakelijkis. De hoofdredacteur
stemrecht.
in deuitoefeningvan zijn functievoor
Het bestuurkan de hoofdredacteur
tijd schorsen.
onbepaalde
niet binnen
De schorsingvervaltechterna een maandindienhet schorsingsbesluit
en
mondelingis gemotiveerd
die termijn ten overstaan van deprogrammaraad
de
schorsing
welke
termijn
voor
heeftbepaald
toegelichten deprogrammaraad
wordt overgenomen.
wordenop voorstelvan de
De overigeledenvan deprogrammastaf
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f

ji

is

is

i

AI/071016

0020010020

000961577

OR/SH
2000-01

hoofdredacteur
en/ of overigeledenvan deprogrammastafbenoemddoor het
bestuur,volgensdoor deprogrammaraad
nadervast te stellenregelen.Ontslag
wordt hun verleenddoor hetbestuurna overlegmet de hoofdredacteur,
programmastafen de programmaraad.
Wil het ontslagop journalistieke
gronden
verleendkunnenworden,danbehoefthet voorafgaande
instemmingvan de
hoofdredacteur
en de programmastaf.
5.Voor de inhoud van alleuitzendingenen voor al zijn redactionele
werkzaamheden
is de hoofdredacteur
verantwoordelijken jegensde programmaraad
verantwoording
schuldig.
C›C)l\/HVHSSIES EN

WERKGROEPEN.

ïilgel 13.
Het bestuurkan commissies
en Werkgroepen
instellen.

Bij reglementwordentaaken werkwijzevan commissiesen werkgroepen
vastgelegd.
RAPPORTAGEPROG
JAARVERSLAG
REKEBUNG EN VERANTWOQRDING.
Artikel 14.
Het stichtingsjaar,
tevens boekjaar,
looptvan een januaritot en met eenendertig
december.
Het bestuuris verplichtvan devermogenstoestand
van de stichtingzodanig
te houdendat daaruitte allentijde haarrechtenen verplichtingen
aantekeningen
kunnenwordengekend.
Het bestuurstelt binnenzes maanden
na afloopvan het stichtingsj
aar zijn
de
en
jaarverslag
op
doet,onderoverlegging
penningmeester
van een balansen een
staat van batenen lasten,rekening
en verantwoording
over zijn in het afgelopen
boekjaargevoerdbestuur.
De programmaraad
steltbinnenzes maandenna afloopvan het stichtingsjaar
de
jaarlijkserapportage aangaande
het gevoerde
en gerealiseerde
programmabeleid,
zoalsvernoemdin artikel 10, lid 1 onder vast.
De jaarstukkenwordendoor het bestuurvastgesteld.
Na vaststelling
kandoor eeniederkenniswordengenomenvan het jaarverslag,
de
van
de
en
de
programmaraad
jaarstukken.
rapportage
Het bestuuris verplichtbescheiden
bedoeldin lid 3 en 4 zeven jaarlangte
bewaren.
1
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Artikel 15.
In de statuten van de stichtingkangeenverandering
wordengebrachtdan door
een besluitvan het bestuur,genomenin een vergadering
waartoe is opgeroepenmet
de mededeling
dat aldaar
in de statuten zalwordenvoorgesteld.
van het bestuurter behandeling
Zij die de oproepingtot een vergadering
van een
voorsteltot statutenwijziging
hebbengedaan,
moeten tenminstevijf dagen
voor de
afschrift
dat
een
van
voorstel,waarindevoorgedragen
vergadering
wijziging
woordelijkis opgenomen, op een daartoegeschikte
plaatster inzageleggentot na
wordt gehouden.
a?oopvan de dagwaarop de vergadering
Bovendienwordt een afschriftalshiervoorbedoeldaan alleledenvan het bestuur
toegezonden.
Een besluittot statutenwijziging
behoefttenminstetwee/derdevan de
een
in
waarintenminstetwee/derdevan de
uitgebrachte
vergadering
stemmen,
bestuursleden
is. Is niet twee/derdevan deledentegenwoordig,
tegenwoordig
dan
en vier wekendaarnaeen tweedevergaderinggehouden,
wordt tussen
waarin
over het voorstelzoalsdat in de vorigevergadering
aan de orde is geweest, ongeacht
het aantaltegenwoordige
kan worden beslotenmits met een
bestuursleden,
meerderheidvan tenminstetwee/derdevan de uitgebrachtestemmen.
treedtniet in werkingdan nadathiervaneen notariëleakte
Een statutenwijziging
is opgemaakt.
Tot het doenverlijdenvan de akteis iederbestuurslidbevoegd.
ONTBINDING.
Artikel 16.
De stichtingkan wordenontbondendoor een besluitvan het bestuur.Het
in de leden 2 en 3 van hetvoorgaande
artikelis van overeenkomstige
bepaalde
toepassing.
Een eventueelbatigsaldovan de ontbondenstichtingwordt zoveelmogelijk
besteedovereenkomstig
het doelvan de stichting.Bij het besluittot ontbindingkan
aan het batigsaldowordengegeven.
echterook een anderebestemming
REGLEMENT.
HUISHOUDELIJK
Artikel 17.
Het bestuuris bevoegdeen reglement
vast te stellen,waarindie onderwerpen
zijn
welke
niet
deze
statuten
vervat.
in
geregeld
zijn
Het huishoudelijkreglementmag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingendrecht bevat,nochmet destatuten.
Het bestuuris te allentijde bevoegdhet reglementte wijzigenof op te heffen.
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is het bepaalde
in
Op de vaststelling,wijzigingen opheffingvan het reglement
artikel 15 lid 3 van toepassing.
SLOTBEPALING.

Artikel 18.
waarinde wet, dezestatuten of de reglementen
In allegevallen
niet voorzien,beslist
het bestuur.
WAARVAN AKTE in minuut is verledente Uden,op dedatum,in het hoofd van
dezeaktevermeld.
De verschenen
persoon is mij, notaris,bekend.
De zakelijkeinhoud van dezeakteis doormij, notaris,aan hem opgegevenen
toegelicht.De verschenen
persoon heeftVerklaardvan deinhoudvan de aktete
hebbenkennisgenomen
en met de inhoudin te stemmen.
Onmiddellijkna beperktevoorlezingvan de akteis dezedoor deverschenen
persoon en mij, notaris,ondertekend.

