Bijlage 1 bij brief van Liemerse Omroep Stichting van 2 maart 2021 aan CvdM opgave PBO leden (NB:
toegevoegd hun persoonlijke motivatie waarom zij lid zijn van het PBO)
1. Ouderen (aanpalend Maatschappelijke zorg en Welzijn)
Gerda van der Sluis-Uffing
Vrouwenslag 44 6931 WS Westervoort
E-mail: viti31xw@kpnmail.nl




Voorzitter van bestuur Katholieke Ouderen Bond (KBO) afdeling Westervoort;
Lid Cliëntenraad Regionale Sociale Dient (RSD) namens de Gemeente Westervoort;
Deelneemster Armoede convenant gemeenten Duiven en Westervoort.

“Een lokale omroep vind ik belangrijk waarbij de omroep aandacht besteed aan relevante
onderwerpen binnen een programmabeleid waar alle leeftijdsgroepen (ook ouderen) aan bod
komen. Tevens moet er bij sportprogramma’s ook aandacht zijn voor gehandicaptensport”
2. Kerkgenootschappen
Nel van der Zouwen
Brouwerslaan 6 6931 AC Westervoort
E-mail: nvdzouwen@hotmail.com




Bestuurslid Vrouwenvereniging Passage;
Lid Cliëntenraad Regionale Sociale Dient (RSD) namens de Gemeente Westervoort;
Actief in kerkgemeenschap kath. kerk St Werenfridus te Westervoort.

“ik vind het belangrijk dat in deze tijd van steeds sneller en groter er ook aandacht is voor het
geestelijke en spirituele welzijn van mensen. Het uitzenden van kerkvieringen door de omroep
tijdens de hoogtijdagen van de Coronacrises hielp hier echt bij “
3. Maatschappelijke zorg en welzijn
Harry Storms
Putstraat 9 6822 BE Arnhem
E-mail: harrystorms1@gmail.com





Voorzitter FNV Lokaal de Liemers;
In mijn werkzame leven gewerkt in de intramurale en extramurale gezondheidszorg;
Hierbij o.a. actief geweest in geestelijke gezondheidszorg en voor ouderen;
Tot voor kort lid van de cliëntenraad van de regionale sociale dienst RSD “de
Liemers”;
Lid geweest van Raad v Sociaal Domein Duiven een adviesraad van B&W gemeente
Duiven.

“Als FNV kijken we naar werkgelegenheid, werk en inkomen en uitkeringsgerechtigden. Een
van de belangrijke aandachtpunten is: Hoe sociaal zijn de Liemerse gemeentes. Dit wordt o.a.
in kaart gebracht door 2-jaarlijkse enquête – meting. Deze wordt besproken met de
gemeentes en verbeterpunten geformuleerd. Daarnaast o.a. hoe gaat de uitvoering van de
Participatiewet, WMO en de jongeren. De lokale omroep is daarbij een onontbeerlijke
“waakhond” te noemen”

4. Werkgevers
Bram Eijmans
Nieuwe Doelenstraat 2 6901AS Zevenaar
e-mail: Brameijmans@kpnmail.nl




Eigenaar van BRAM EIJMANS KAPPERS Kampsingel 5 6901 JC Zevenaar
bram@eijmanskappers.nl;
Lid bestuur Lionsclub "de Liemers”;
Lid beleidsadviescommissie ANKO (werkgeversvereniging kappersbranche).

“Ik streef een evenwichtige programmering na van de lokale radio-omroep, Waarbij
actualiteit, (lokale) sporten, maatschappelijk belang hand in hand gaan. Een omroep, waar
elke leeftijdscategorie zich thuis voelt; en waar het een plezier is, om dagelijks te naar te
luisteren.”

5. Cultuur en Kunst
Yvonne Kaats de Swart
Kerkstraat 27 6901 AA Zevenaar
E-mail: y.kaats.de.swart@liemerskunstwerk.nl


Werkzaam als Pr en Marketingmedewerker bij;
Kunstwerk! de Bibliotheek, Kunstwerk! Educatie, Kunstwerk! Het Musiater,
Kunstwerk! Liemers Museum. Kortom de grootste Culturele organisatie in de
Liemers.

“Het is van cruciaal belang dat alle belangrijkste maatschappelijke stromingen binnen de Liemers
worden vertegenwoordigd bij de lokale omroep. Ik vertegenwoordig Cultuur en houd toezicht op
het aanbod van cultuur tijdens de radio-uitzendingen. Ik zie het PBO als een klankboord van het
bestuur. Wij kunnen sturing geven aan het mediabeleid en hoe de uitzendingen overkomen op de
luisteraar”

6. Sport en recreatie (en voorzitter PBO)
Frans Gerbrands
Gasthuisstraat 23 B 6981 CP Doesburg
E-mail: gerbrands.f@gmail.com



Actief geweest in het opstarten van de lokale omroep in Doesburg en deze
uiteindelijk weten onder te brengen bij RTV Favoriet/Liemerse Omroepstichting
Lid geweest van de Programmaraad Oost-Gelderland en in deze hoedanigheid enige
ervaring opgedaan met media aanbieders

“Mijn deelname aan het PBO is op persoonlijke titel en mijn motivatie is gebaseerd op een
warme belangstellingen voor het lokale gebeuren in de breedste zin van het woord. Als geen
ander kan de lokale omroep hierin een mooie verbindende rol spelen”

