Samenvatting gesprekken PBO-leden RTV Favoriet
Na de turbulente periode rondom de bestuurswisseling van RTV Favoriet is een nieuwe pbo
raad samengesteld. De huidige pbo-raad bestaat deels uit nieuwe leden en deels uit leden
die in het verleden in een vorige pbo raad hebben gezeten.
We hebben de pbo-leden gebeld en hen een aantal vragen gesteld over hoe zij de achterban
vertegenwoordigen, welke contacten er zijn en of er volgens hen nog een specifieke
vertegenwoordiging ontbreekt in de huidige pbo-raad.
Huidige samenstelling PBO en achterban
 Frans Gerbrands: Sport en recreatie, voorzitter
 Harry Storms: Maatschappelijke zorg en welzijn
 Yvonne Kaats-deSwart: Kunst en cultuur
 Bram Eijmans: Winkeliers/werkgevers
 Gerda van der Sluis- Uffing: Ouderen
 Nel van der Zouwen: Kerkgenootschappen
Samenvatting gesprekken
Door de leden werd aangegeven dat er in Corona-tijd één vergadering is geweest met het
bestuur waarbij de pbo-leden zijn bijgepraat over de ontwikkelingen binnen RTV Favoriet en
de samenwerking met de andere omroepen. De leden merken dat het bestuur bezig is om de
omroep draaiende te houden, om financieel gezond te blijven en samen met de andere
omroepen de fusie verder vorm te geven.
De leden geven aan dat wat hen betreft de vertegenwoordiging van de pbo-raad niet
helemaal compleet is. Er worden nog 2 groepen gemist: jongeren en inwoners met een
migratie achtergrond.
Inwoners met een migratie achtergrond: Door de leden zijn diverse pogingen
ondernomen om bij sportclubs, Taalcafés en andere activiteiten mensen met een
migratie achtergrond te betrekken bij de pbo-raad of te enthousiasmeren voor de
programma’s van de Omroep. Zonder veel succes.
Jongeren: Waar in het verleden een behoorlijke groep jongeren betrokken was bij de
pbo-raad is er op dit moment niemand aangesloten. Nagenoeg alle pbo-leden vinden
dit een gemis.
Inmiddels is duidelijk geworden dat er gesprekken gaande zijn met Hope XXL en er zal
waarschijnlijk binnenkort een jongere aansluiten bij de pbo-raad.
Inclusie is, in de brede zin van het woord, een aandachtspunt binnen de pbo-raad. De leden
blijven zich nadrukkelijk inzetten voor dit thema en proberen mensen waar mogelijk
enthousiast te maken voor de pbo-raad en de programma’s van RTV Favoriet.
Enkele leden merken op dat er door Corona weinig verbondenheid is en dat
vertegenwoordiging van het thema waarvoor ze binnen de pbo-raad actief zijn, moeizaam
ging. Veel activiteiten zijn niet doorgegaan, dus men heeft de achterban minder goed kunnen
vertegenwoordigen dan onder normale omstandigheden. Dat vinden de leden heel jammer.
De hoop is dat er in september weer veel meer kan en dat er met enthousiasme wordt
gewerkt aan de toekomst van RTV Favoriet.

