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Betreft: aanvraag aanwijzing van regionale pubiieke media-instelling.
Geachte damee, heren,
Het opgerichte samenwerkingsverband tussen Radio Hoorn, Radio Enkhuizen en de
Streekornroep Weet~Frieeiand heeft geleid tot een fueie per 8 euguetue 2017.
Onder de etationoaii Wee-F F doet de nieuwe Stichting Eitreekornroep West-Frieeiand
hierbij de aanvraag tot aanwijzing van deze regionaie publieke medieineteiiing.
indien u aanvullende informatie wenst dan verzoek ik u dit hetzij naar mijn huisadres
te zenden: Herenkamer 21, 1602 KX Enkhuizen of via mijn meiiadree:
arievangeeet@pianet.ni,
De reievante stukken zijn bij deze aanvraag toegevoegd
in het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht, zien wij graag zo
epoeciig mogeiiik uw aanwijzingebeeiuit tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van çieååiehïing
Streekornroep Weet-Friesland
Arie van Ge 4M
(secret
Bijiagen

overzicht v n de leden van het programmabeíeídbepaíend
orgaan
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Verdwijnende Stichting ll heeft verklaard dat zich na de ondertekening van het
Fuelevoorstel en de Toelichting geen belangrijke wijzigingen in de activa en de
paeaiva die de mededelingen in het Fuelevooretel of de Toelichting
beinvloeden, hebben voorgedaan en dat er derhalve geen aanleiding is elkaar
in te lichten, Vorenbedoelde verklaring Wordt als Bijlage 7 aan deze akte “MM
gehecht. v
12. Het Bestuur van de Verkrijgende Stichting heeft op heden besloten tot
wijziging van de etatuten van de Verkrijgende Stichting, Welke statutenwijziging
is opgenomen in het besluit tot iueie van de Verkrijgende Silichting (bijlage
Hoofdstuk
Totstandkoming van de Fusie. w M
Alie handelingen, die de wet en de statuten van de Fueerende Stichtingen voor
totstandkoming van de Fusie vereisen, zijn verricht,
De Fueerende Stichtingen brengen hierbij de Fusie tot stand.
Zij wordt van kracht met ingang van de Fusiedatumv
Hoofdstuk lV. MmRechtsqevolgen van de Fusie. i
Omtrent de rechtsgevolgen van de Fusie stellen de Fuserende Stichtingen het
volgende vast;
tA De Verdwijnende Stichtingen houden als gevolg van cie Fusie op te bestaan met
ingang van de Fusie-datum. w
De Verkrijgencle Stichting verkrijgt met ingang van de Fueiedatum het vermogen
van de Verdwijnende Stichtingen onder' algemene titel.
Met ingang van de Fueiedaturn zal de Verkrijgende Stichting de krachtens de
Fusie te verkrijgen vermogensbestanddelen in haar jaarrekening W
verantwoorden.
Het laatste boekjaar van de Verdwijnende Stichtingen is derhalve conform het
bepaalde in artikel 2:321 lid t Burgerlijk Wetboek geeindigd op eenendertig
december tweeduizend zestien4
De verplichtingen omtrent de jaarrekening van de Verdwijnende Stichtingen
komen op de Verkrijgencie Stichting te rusten. M
Deze dient derhalve, indien de wet zulke vereist, zorg te dragen voor het M-M
opstellen, vaststellen en deponeren van een jaarrekening over het laatste
boekjaar van elk van de Verdwijnende Stichtingen
Hoofdstuk WW
Statutenwliziqinq Verkriiqende Stichting.
Ter uitvoering van het in Hoofdstuk genoemde beetuursbesiuit bij welk
besluit de verschenen persoon tevens tot het verlijden van deze akte zijn WWWM
gewijzigd, dat zij in hun geheel kernen te luiden als volgt:
STATUTEN
Artikel 1 Naam en vestigingsplaats WWW
De stichting draagt de naam: Stichting Streekomroep West-Friesland
De stichting ie gevestigd in de gemeente Medemblik. www-“MM
Artikel 2 Doel WWW
het verzorgen van media~aanbod bestemd voor de gemeenten Drechterland,
Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Hoorn en Enkhuizen, hierna
te noemen de gemeenten;
het op regionaal niveau uitvoeren van de publieke medieopdracht door het
verzorgen van media~aanbod dat gericht is op de bevrediging van
maatschappelijke behoeften die in de gemeenten Waarop de etichting zich richt

bijgewoond door een vertegenwoordiger van het tzir-zettlurV Deze heeft een
adviserende stem,
De leden van het programmabeieidbeoaiende orgaan Worden door het M
programmabeleidbepalende orgaan benoemd uit een of meer voordrachten,
behoudens het beoaaide in iid
Tot het opmaken van zuilt een voordracht zijn bevoegd zowat het bestuur,
leden van het programmabeteidbepalend orgaan als de eventueel bij
huishoudelijk regiernent aan te wijzen organisaties of groenen van ww
organisaties.
Aan elite voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met
ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen beetuit van het
programmabeieidbepalend orgaan, genomen in een vergadering Waarin ten W
minste twee/derde van de ieden van het programmabeieidbepaiende orgaan
tegenwoordig is.
le geen voordracht opgemaakt, of beeluit het programmabeleidbepaiende
orgaan overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het
bindend karakter te ontnemen` dan ie het orogrammabeleidbepaiend orgaan
vrij in de keus,
indien er meer dan een bindende voordracht ie, geschiedt de benoeming uit
die voordrachten.
Bij het doen van de voordrachten en de benoemingen dient rekening
gehouden te worden met het bepaalde in lid
Bij het ontstaan van een (of meer) vaoature(s) in het
programmabeieidbepalende orgaan, zullen de overblijvende leden (ot zal het
enig overblijvende iid) binnen zes maanden na het ontstaan van de
vacatureie) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer)
opvolgere(e).
Mochtten) in het programmabeieidbeoalende orgaan om Wetke reden dan ook
een ot meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende leden, of vormt het
enige overbiijvende iid niettemin een wettig programmabeieidbepaiende rW-w
orgaan,
Het door het programmabeleidbepaiende orgaan vaatgelegde WWW
orogrammastatuut behoeft instemming van hoofdredacteur en bestuur.
Artikel 12 Einde lidmaatschap programmabeleidbepalend
Artikel 13 Hoofdredacteur en directeur
Het lidmaatschap van het programmabeleidbebaiende orgaan eindigt:
indien het iid van het programmabeieidbebalend orgaan heeft Mm m
opgehouden vertegenwoordiger te zijn van een stroming; “WM-“HWW
door bedanken.
Elk iid van het programmabeleidbeoaiende orgaan treedt uiterlijk vier jaar na
zijn benoeming af, volgens een door het orogramrnabeleidbepatende orgaan
te maken rooeter van aftreding.
De aftredende ie terstond herbenoembaar voor ten hoogste eenmaai de
maximale benoemingstermijn.
De stichting kent een hoofdredacteur en er kan een directeur benoemd WM
Worden.
De hoofdredacteur en een ot meer directeuren Worden door het bestuur
aangesteld.
De hoofdredacteur en de directeurten) ttonnen oiteioitend door het bestuur
worden ontslagen;
Het bestuur kan de hoofdredacteur en de directeur in de uitoefening van hun

Doel van het statuut
Uit prdgrammaatatuui heeft tot doei de dnafhankeiijkheid van de redaciid van stichting Streekdmrodp Westriediand
(WEEFF) waarbdrgdn bij het ditdefanen van haar ionrnaiidiieke raak
Bij het statuut betrokken partijen
Aan dit programmdstatuut zijn gebanden:
Degenen die blijkens een medewerkerovereenkdmsi ddei uitmaken van de radid, tv en internetredactids van
WEEFF.
B4 De hoofdredactie van WEEFF"
De directie van WEEFF
Het bedtuur van WEEFF
Begripsbepaling
3.1 Redactie
Tot de redactie beheren deganran die voigens de medewerkerovdreenkørndt air, jdurnaiidt/reddcieur werkzaam zijn bij de
of anderszins onder directe veranmdorddiijkheid van de hooidredadieur functioneren. Zij wordezn bende-md en
dntsiagen door de dirdc'rie, op vdordracht van de hodfdredactia
3.2 Hoofdredactie
De hddfdredactie dodr de hodrdredacteur. Hij! zi; is verantwdordeiijk vdor de inhdud en de van de
prdgramma's Up weik medium dan ook de uitgezonderd dngeacht of daadwdrkeiijke
uitzending heeft piaatsgevdnden, Hiifzij heeft de ieiding avez' de rddarstie` De hnofdrddacteur maakt dee! uit van de
redactie, De hodfdrddactid ziet er op we dat in de bdrichtgdving de vereiste: jdurnaiimieke zorgvuidigheid werdt bedacht,
in overeendiernming met de uitgangspunten air: verwarmd in artikei 4 van dit Statuut, en dat dpenhaannaking van
programmah of onderdelen daarvan niet in strijd zijn met de wat
3.3 Directie
Aan de dirdctie van der omroep is de veranmoordeiiikhdid vodr het zakeiiik beleid tdegekend, Zii is veranmddrdeiijk wor
de inhoud van de reciamemiizeandingen (raciameboddschappen). Het bedtuur van de dmrdep ia beiast mei het idezicht
op dd directie en hodídradadtaur
3.4 Nieuwsbulietins
Td! de nieuwsbuiietind werden gerekend dd prdgrammak, df deien van programma's, die primair bedoeld zijn te
informeren dver actua-id gebeurtenidsen, dntwikkeiingen en achtergrønden bij die actualiteit,
3.5 üverige programma*s
Tot de overige prdgramma's worden de programma'd gereirdnd die: niet primair gekdppeid ziin of bendeven te zijn aan
actuele gebeurtenissen en die veeiai een onderhouddnd informatief em'df cuiturddi karakter hebben.

Ale de betrokken programmamakens) het niet met de genomen beelieeing eene ie rzijn), kan (kunnen) hij zich
achteraf wenden tot het bestuur met het verzoek om een uitspraak.
Wanneer de hoofdredaotie besluit om een programma niet uit te zenden, kan (kunnen) de betrokken
programmamakene) zioh eveneens achteraf voor een uitspraak wenden tot het oeetuur,
10. Benoeming en ontslag van de hoofdredacteur
De hoofdredacteur van de omroep wordt benoemd en ontelagen door het bestuur.
Het beetuur zal geen besliseing tot benoeming nemen voordat een redactievertegenwoordiging in de gelegenheid is,
geeteid over de voorgenomen benoeming aan haar een advies uit te brengen. Dit advies heeft een zwaarwegend
karakter; het negeren ervan dient hot bestuur schriftelijk te motiveren. Bij een voorgenomen ontslag van de
hoofdredacteur orn programmatische redenen, moet voorafgaand overleg gevoerd worden met aan door de redactie
benoemde vertrouwenscommissie.
11. De begroting
De begroting wordt vastgesteld door het lfieetdurí op voorstel van de directie, ne overleg met de hoofdredactie4 Tijdig
voordat de directie de begroting aan het beetuur voorlegt, wordt deze aan hoofdredactie voorgelegd voor wat betreft de
poaten die reohtetreeke betrekking hebben op programmatische werkzaamheden. Het verslag van deze bespreking
wordt met de begroting aan het bestuur voorgelegd indien de directie van de omroep voorstellen ven de hoofdredacteur
niet in de oonoeptbegroting opneemt, dient de directie bij de aanbieding van de begroting aan het bestuur, de
hoofdredacteur in de gelegenheid te eteilen zijn opvattingen kenbaar te maken
12. Geschillen
Bij geschillen, direot samenhangend met de bepalingen ven dit progrernmastatuut, kunnen betrokkenen een bindend
oordeel vragen een een onafhankelijke hetoeosoomrnieoie. Deze commissie bestaan uiteen lid aangewezen door het
bestuur, een iid dit of aangewezen door de redactie en een door de betrokken partijen aan te wijzen onafhankelijke
oommissievoorzitter. Een beroepsprocedure heeft geen schorst-:inde werking ten aanzien van een directiebeeluit, tenzij
partijen andere overeenkornen`
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14, ln de radioetudio'e ie het verboden etenswaren ie nuttigen ofte bewaren, Drinken in
de technische ruimtes ven deze studio's is verboden in de radioetudio'e geidt een
compleet verbod op drinken.
15. Voorwerpen, meubels of apparatuur, die bij de studio horen, mogen niet worden
verwijderd
Na gebruik dienen de studio, wachtruimte en openbare ruimten schoon en in
opgeruimde slaat te worden achtergelaten. Het is niet toegestaan om goederen,
papieren eed, die niet bij de inventaris horen achter te laten.
17, Aanwezigheid van huisdieren in de studio'e en andere door WeeFF in beheer zijnde
ruimtee ie ten eirengeie verboden.
18. Slechte onder idezichi van de progremmamaker ie hei ioegeeiaan minderjarigen toe
te laten in de etudio'e en wachtruimte
19. Wee-FF stelt alles in het werk om de veiligheid van de studies te optimaliseren,
ondermeer door videdbewakirig. Mocht er desondanks loon sprake zijn van diefstal,
vermissing of schade van uw eigendommen, dan is WeeFF hiervoor nimmer
aaneorakeiijk. Lei daarom goed oo uw eigendommen.
1.14 Verantwoordelijkheid
20A De programmamaker is verantwoordelijk voor de naleving ook van medewerkers
en gasten van alie gedragingen, geboden en verboden die in dit reglement staan
omschreven en voorts van aile andere gedragingen die een goed en verantwoordelijk
gebruik van de eiudioe in de weg staanA Beze veranhivoordelljkheid betreft eveneens
ide vergoeding van) schade die voortvioeit uli misbruik of beschadiging van de eiudio of
erudioapparatuur of van vermissing van siudioapparaiuur, alsook schade die ontslaat
doordat een laatste gebruiker van de studio het bepaalde onder artikel 4 niet heeft
nageleefd.
1.15 Overtreding huishoudelijk reglement
21u indien naar het redelijk dordeel van WeeFF de gebruiker, zijn medewerkers of de
door hem uitgenodigde gasten op enigerlei wijze in strijd met de in dit reglement
genoemde normen, aanwijzingen, instructies of de (nuiejregels handelt, dan neemt
WeeF F bij' overtreding passende maatregelen
22. WeeFF kan naar eigen inzicht de volgende passende maatregelen opleggen: hei
opleggen van een boete, een waarschuwing; een tijdeiijke verwijdering uit de studio en
andere ruimten tot nader order; een de¿riiiieve verwijdering uit de studio en andere
ruimten. schorsing of (uiteindeiijk) ontbinding ven de ulizend/vrijwilligereovereenkornei.

