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Conceptverslag Algemene Ledenvergadering 15 september 2018  
 
1. Opening 
Danny Vermeulen, voorzitter van het OLON bestuur, heet alle aanwezigen welkom. Hij opent de 
ledenvergadering met een vraag die hem regelmatig bereikt: Wat doet de OLON op dit moment voor 
haar leden?  
 
De branchetaken van de OLON zijn het bevorderen van ontmoeting en samenwerking tussen de 
leden en het bieden van een platform voor informatie uitwisseling en kennisdeling. 
Dit doet de OLON bijvoorbeeld door het organiseren van inspiratiesessies bij verschillende lokale 
omroepen en informatiebijeenkomsten door het hele land. Zo brengt de OLON haar leden met elkaar 
in contact om actief kennis en ervaringen te delen.  
 
Daarnaast denkt de OLON namens de leden mee met de NLPO in de vorm van het College van 
Omroepen. Zo volgt en monitort de OLON de uitvoering van diensten en producten van de NLPO.  
Het OLON jaarplan 2019 geeft een goed beeld van de plannen voor 2019. Een aantal thema’s in het 
jaarplan zijn: 

• De lokale omroep als kweekvijver van jong talent 
• Bestuurlijke vernieuwing  
• Journalistiek versterken 

 
Komend jaar verandert de ‘Week van de Lokale Omroep’ in de ‘Dag van de Lokale Omroep’. Tijdens 
deze dag kunnen alle lokale omroep medewerkers workshops, presentaties en masterclasses volgen 
met thema’s als fake news, samenwerken met de regio, constructieve journalistiek, 
onderzoeksjournalistiek en politieke verslaggeving. Aan het eind van de middag volgt de uitreiking 
van de Lokale Omroep Awards. Op deze dag vestigen we de aandacht van alle Nederlanders op de 
vele mooie dingen die - overal in Nederland - bij de lokale publieke omroepen plaatsvinden.  
 
Danny Vermeulen stelt dat de rode draad tijdens zijn periode als voorzitter professionalisering was. 
De OLON heeft samen met haar leden bewust de professionalisering van de sector ingezet, met als 
doel een zichtbare sector die professioneel werkt en serieus wordt genomen door de politiek. De 
professionalisering van de sector is een continu proces en gaat onder andere over 
expertisebevordering, een gezond verenigingsleven en een professionele werkomgeving. Hierin past 
ook de ingezette bestuurlijke vernieuwing en een andere manier van organiseren, zoals we die 
invullen met de NLPO. Het maakt zowel de OLON als haar leden wendbaarder en flexibeler. Danny 
Vermeulen is blij dat hij bemerkt dat een ieder daar steeds beter in slaagt. 
 
Daarnaast staan de veranderende positie en rol van de lokale omroep in het medialandschap en de 
samenleving én ontwikkeling van professionele – journalistieke – verantwoordelijkheid als 
belangrijke punten op de agenda. Het bijhouden van vakmanschap en het voortdurend inspelen op 
nieuwe ontwikkelingen zijn belangrijke voorwaarden om de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de 
sector op niveau te brengen en te houden. Als voorzitter van het OLON bestuur kijkt Danny 
Vermeulen voortdurend of de oorspronkelijke bedoeling door al deze inspanningen dichterbij komt 
en hij concludeert dat een ieder op de goede weg zit.  
 
Danny Vermeulen sluit af met een woord gericht tot de aanwezige OLON-leden: “We kennen 
allemaal een eigen dynamiek als het gaat om veranderen. Ik zie dat de trend naar modernisering en 
professionalisering, met veel nadruk op ‘groot en sterk’, het risico met zich meebrengt dat kleinere 
omroepen zich vergeten of ondergewaardeerd kunnen voelen. Ik begrijp dat. Mijn waardering voor 
ieder van jullie is groot. Blijf met gevoel voor realiteit kijken naar de praktijk. Als vertrekkend  
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voorzitter rest mij jullie veel succes te wensen in de volgende fase van veranderingen in onze 
prachtige sector. Hou vol, zet door en draag bij. Doe het samen, we zijn samen. Dankjewel.”  
 
Met deze speech opende de voorzitter de OLON Algemene Ledenvergadering van 15 september 
2018.  
 
2. Mededelingen, ingekomen stukken en vaststelling agenda. 
Danny Vermeulen gaat na of er leden aanwezig zijn die voorafgaand aan de bijeenkomst iets willen 
meedelen. Dit is niet het geval. Ook stelt de voorzitter van het OLON bestuur vast dat er geen 
ingekomen stukken zijn die behandeld moeten worden. Daarom wordt de ALV gevraagd in te 
stemmen met de concept agenda van de Algemene Ledenvergadering van 15 september 2018.   
 
De agenda van de Algemene Ledenvergadering van 15 september 2018 wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 
3. Benoeming stembureau 
Voor het stembureau worden drie personen van drie verschillende omroepen benoemd: 

− Ruben Landman (Omroep Ede – Ede) 
− Femke IJsinga-van Boxsel (OPEN Rotterdam – Rotterdam) 
− Mario van Dinther (Omroep Centraal – Gemert-Bakel) 

 
John Weg, secretaris van het OLON bestuur, meldt dat bij binnenkomst aan alle omroepen een 
stembiljet is uitgedeeld. Er zijn deze vergadering 51 personen aanwezig, waarvan 40 
stemgerechtigden. De secretaris geeft aan dat de wijze van stemmen per vergadering wordt 
vastgesteld, waarbij het zijn voorkeur heeft dat de voorstellen van deze vergadering door middel van 
hand opsteken of applaus worden vastgesteld. Een voorstel waarmee de leden akkoord gaan.  
 
4. Verslag ALV 14 april 2018 
Danny Vermeulen leidt dit onderdeel op de agenda in met een punt waarvan hij tijdens de vorige ALV 
in april beloofd heeft om er tijdens deze ALV nog even op terug te komen. Dat punt gaat in de basis 
over de relevante vraag wat de rol van de vereniging OLON nu is in deze fase, nu veel van haar taken 
– na besluiten in eerdere ALV’s – zijn overgeheveld naar de stichting NLPO. 
 
Tijdens de vorige ALV vroeg Remon Dorlandt van Heerhugowaard A Life zich af of de OLON steeds 
minder te betekenen had, omdat facturen nu namens de OLON door de NLPO verstuurd worden. Zijn 
onderliggende boodschap was dat de OLON en dit bestuur steeds onzichtbaarder werden. Danny 
Vermeulen stelt dat hij daar – bij teruglezing van het verslag – niet alert genoeg op reageerde, 
waardoor er ook bij andere leden vragen ontstonden. Zo dacht Peter Vente van de Bollenstreek 
Omroep door de reactie van Danny Vermeulen dat er wellicht binnen het bestuur zelf ook twijfels 
zijn over de huidige rol van de OLON binnen de samenwerking met de NLPO. Er ontstond nog meer 
discussie waarbij Loek Bergman van RTV Lansingerland, Rob van de Bergh van Schouwen-Duivenland 
en Peter Berendsen van REGIO8 betrokken waren, waarbij Peter Berendsen zich afvroeg of we nu 
met zijn allen niet helemaal terug bij af waren.  
 
Voor een voorzitter die de vergadering toen leidde wellicht niet helemaal het gedroomde verloop 
van een ALV, maar terugkijkend is Danny Vermeulen toch wel blij dat het zo is gegaan en hij wil graag 
uitleggen waarom. De OLON leden sneden een belangrijk punt aan en het goed is om daar nu even 
bij stil te staan. De OLON is bezig met een flinke verandering om ledeninvloed en 
belangenbehartiging via het College van Omroepen binnen de NLPO te laten lopen. Dit is wat Danny 
Vermeulen betreft een van de belangrijkste taken die de OLON nu heeft. Maar misschien denkt het  
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OLON bestuur in dat proces iets teveel dat het optuigen van de stichting NLPO DE grote verandering 
is, maar die verandert niet alleen. Ook de OLON verandert. De OLON heeft veel taken en 
bevoegdheden inmiddels overgeheveld naar de stichting NLPO en die is nu helemaal goed opgetuigd 
voor het uitvoeren van wat de OLON samen met haar leden bedacht heeft. Met een eigen bestuur, 
een eigen Raad van Toezicht en met een College van Omroepen dat OLON-invloed borgt en de NLPO 
kan adviseren.  
 
Dat daardoor de verhoudingen veranderen is op zich logisch, de invloed van de NLPO groeit en die 
van OLON wordt minder. En het is zelfs de bedoeling. Maar het is ook wennen. De OLON en de NLPO 
zitten in een fase waarin zij beiden op zoek zijn naar een nieuwe balans. De NLPO is een kind van de 
OLON dat snel opgroeit en zijn eigen grenzen aan het verkennen is. Ook wil het af en toe laten zien 
dat het zijn eigen boontjes kan doppen. En als ouders moet de OLON natuurlijk gaan leren het kind 
los te laten, maar kan zij al echt op eigen benen staan? Op een dag maakt dit kind – dat we hebben 
opgevoed met onze normen en waarden – de OLON en haar leden ongetwijfeld heel trots. In het 
OLON jaarplan 2019 heeft de OLON duidelijk proberen te maken dat zij ook al echt aan het loslaten 
is. Het jaarplan is dit jaar opvallend dunner dan anders.  
 
Het veranderen van verhoudingen zal overigens ook voor de NLPO wel even wennen geweest zijn. De 
OLON is voor hen degene die er namens de leden op toezien dat het door de OLON samen met de 
leden bedachte plan goed wordt uitgevoerd, maar de NLPO hoeft alleen nog maar verantwoording af 
te leggen aan de Raad van Toezicht van de NLPO. Is de OLON - in deze nieuwe verhoudingen - 
eigenlijk alleen nog het College van Omroepen dat de NLPO mag adviseren over een aantal 
onderwerpen? En mag de OLON formeel geen oordeel meer hebben over – laat staan invloed 
uitoefenen op – de uitkomsten van ons gezamenlijke avontuur? Over die vraag moeten beide 
partijen het volgens Danny Vermeulen nog hebben. 
 
Ook de OLON leden zullen bij het vormen van streekomroepen tegen zaken aanlopen waarbij het 
belangrijk is om creatief te zijn en te zien dat verhoudingen veranderen. Het advies van Danny 
Vermeulen is om naar elkaar te blijven luisteren. Niet alles staat in steen gebeiteld. Betrek de 
organisatie, het PBO, het bestuur en de gemeenteraad bij alles wat er gebeurt en bij wat er 
verandert. De lokale omroepsector moet de vanzelfsprekende derde laag in het publieke bestel zijn. 
De sector moet makkelijk kunnen gaan samenwerken met de andere publieke lagen: de regionale en 
de landelijke omroep. Ook moet er een lange termijnvisie voor de sector ontwikkeld worden, die ook 
in staat is goedkopere meerjarencontracten aan te gaan. De politiek noemt de sector op officiële 
momenten ‘waardevol’ en stakeholders als de VNG nemen de sector steeds serieuzer. Dat betekent 
dat de sector op de goede weg is en dat er vertrouwen moet zijn in dat dit de komende tijd nog meer 
tastbare resultaten gaat opleveren. 
 
Danny Vermeulen beantwoordt alsnog enkele vragen die tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
14 april 2018 gesteld werden. 
 
“Peter Berendsen (REGIO8) , jij vroeg of we terug bij af waren. Nee, er zijn al grote stappen gezet en 
we zijn een eind op streek. Maar we zijn er nog niet. En dat we onderweg tegen veranderde 
verhoudingen aanlopen kun je ook zien als een teken van groei. Misschien zouden we ons meer 
zorgen moeten maken als we hier niet tegen aan zouden lopen. 
 
Remon Dorlandt (Heerhugowaard A Life), de NLPO blijft de factuur versturen omdat we denken dat 
leden liever één dan twee facturen krijgen en bovendien omdat de OLON ook veel van haar 
ondersteunende taken heeft overgeheveld naar de NLPO.  
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Peter Vente (Bollenstreek Omroep), er is geen twijfel over de rol van de OLON binnen de 
samenwerking, maar veranderde verhoudingen zorgen af en toe wel voor onduidelijkheid waar we in 
deze fase van het proces wel of niet over gaan - of belangrijker - waar wenselijk is dat we invloed 
vasthouden en waar wenselijk is dat we die gaan loslaten. Voor de NLPO is ook belangrijk dat ze de 
ruimte krijgt om verantwoordelijkheid te kunnen nemen en voor de OLON is het belangrijk om te 
zien of de adviserende rol via het College van Omroepen goed werkt in die nieuw bedachte 
organisatievorm.”  
 
Danny Vermeulen vraagt of er nog opmerkingen en/of vragen zijn naar aanleiding van het verslag van 
de Algemene Ledenvergadering van 14 april 2018, dan wel de presentielijst van 14 april 2018. 
 
Mevrouw de Bijl-Baerselman (Compleet FM) vraagt wanneer zij het verslag van deze ALV kan 
ontvangen? Danny Vermeulen geeft hierop aan dat deze eerst vastgesteld moet worden door het 
OLON-bestuur en dat hij daarna verstuurd kan worden aan de leden.  
 
Loek Bergman (RTV Lansingerland) vraagt wat de rol en de verantwoordelijkheden van zowel de 
OLON als de NLPO zijn ten opzichte van lokale omroepen en streekomroepen? Danny Vermeulen 
zegt dat hij dit in een notendop zal uitleggen. Alle werkzaamheden die de OLON uitgevoerd heeft, 
zijn overgeheveld naar de NLPO. Alle zaken die de NLPO nodig heeft om zijn taken uit te voeren zijn 
overgeheveld en dat is gebeurd door middel van juridische overeenkomsten. De NLPO heeft nu eigen 
bewegingsvrijheid om het einddoel vorm te geven. De NLPO vaart haar eigen koers, maar er zijn 
verschillende momenten waarop de OLON spreek met de NLPO. De NLPO weet wat belangrijk is voor 
de OLON. Het OLON bestuur ziet in haar rol van College van Omroepen toe op het uitvoeren van de 
werkzaamheden van de NLPO. De OLON en de NLPO trekken samen op en staan naast elkaar, maar 
op het moment dat de OLON ergens tegenaan loopt of het ergens niet mee eens is, treedt de OLON 
op.  
 
Mevrouw de Bijl-Baerselman (Compleet FM) vraagt of de OLON een vetorecht heeft, zodat zij een 
blokkade kan opwerpen tegen bepaalde ideeën van de NLPO? Danny Vermeulen antwoord dat dit 
niet het geval is en dat zoiets zou spelen op het moment dat er een scheve verhouding is tussen de 
OLON en de NLPO, maar dit is niet het geval.  
 
Mario van Dinther (Omroep Centraal) stelt dat er tijdens de vorige ALV gesproken werd over het 
eenmaal of tweemaal per jaar organiseren van de ALV. Hij mist dit punt nu op de agenda van deze 
ALV. Danny Vermeulen antwoord dat hij dit een zeer terechte opmerking vindt. Het voorstel van 
Danny Vermeulen is echter om dit in april opnieuw te agenderen op de agenda van de ALV zodat de 
nieuwe voorzitter hierover kan meebeslissen. Hier zijn de aanwezige leden het mee eens. 
 
BESLUIT: Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 14 april 2018, inclusief presentielijst, 
wordt ongewijzigd per acclamatie vastgesteld. 
 
5. OLON jaarplan en begroting 2019  
Danny Vermeulen vraagt de leden of er vragen zijn over de OLON begroting 2019.  
 
Mevrouw de Bijl-Baerselman (Compleet FM) vraagt wat de out of pocket kosten inhouden? Danny 
Vermeulen geeft hierop het woord aan Twan Senden, penningmeester van het OLON bestuur. Twan 
Senden stelt dat dit de kosten zijn die betaald worden aan de stichting ten aanzien van haar 
werkzaamheden voor de OLON.  
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Twan Senden licht daarnaast toe dat dat de leden nu een besluit moeten nemen over zowel de OLON 
begroting van 2019, maar ook over de gewijzigde begroting van 2018. Dit jaar is er geen Week van de  
 
Lokale Omroep georganiseerd en dat betekent dat de OLON dit jaar € 60.000 overhoudt. Dit geld is 
inmiddels her bestemd. Vorig jaar, in 2017, is er reeds een reservering van € 30.000 aangelegd voor 
ondersteuning bij de streekvorming. Dit bedrag bleek echter aan de lage kant en daarom is er 
nogmaals € 30.000 toegevoegd aan deze reservering, waardoor er nu € 60.000 beschikbaar is voor 
lokale omroepen om hen te helpen met de streekvorming. De overige € 30.000 is uitgezet bij de 
NLPO, voor de ontwikkeling van een zelfvisitatie instrument voor het keurmerk.   
 
Ruben Landman (Omroep Ede) geeft aan dat onder de post OLON contributie voor beide jaren  
€ 200.000 staat begroot. Nu er steeds minder omroepen zijn door de streekvorming, en er dus steeds 
minder omroepen lid zijn van de OLON, kan de contributie volgens hem niet in beide jaren gelijk zijn. 
Twan Senden geeft hierop aan dat het totaalbedrag gelijk is aan het bedrag van 2018, echter dat dit 
bedrag in 2019 wordt opgebracht door 240 leden in plaats van door 251 leden in 2018.  
 
Er zijn verder geen vragen over de OLON begroting 2019, waarna de voorzitter de leden vraagt om 
zowel de gewijzigde begroting van 2018, als de begroting van 2019 vast te stellen. 
 
BESLUIT: De gewijzigde OLON begroting 2018 wordt bij acclamatie vastgesteld. 
 
BESLUIT: De OLON begroting 2019 wordt bij acclamatie vastgesteld. 
 
Ten aanzien van het OLON jaarplan 2019 vraagt de voorzitter de leden of er naar aanleiding van dit 
plan nog vragen zijn. Dit is niet het geval.  
 
Danny Vermeulen vraagt de leden het OLON jaarplan 2019 vast te stellen. 
 
BESLUIT: Het OLON jaarplan 2019 wordt bij acclamatie vastgesteld. 
 
6. Benoeming accountant 
Twan Senden licht toe dat conform artikel 16 lid 3 van de OLON statuten de leden de OLON 
accountant benoemen. Het OLON bestuur stelt de algemene ledenvergadering voor CROP 
registeraccountants uit Arnhem te benoemen voor de controle van de jaarrekening en 
verantwoording over de jaren 2018 en 2019. De kosten voor dienst bedraagt € 4.250 hetgeen past 
binnen het begrote bedrag van € 5.000. 
 
BESLUIT: CROP registeraccountants uit Arnhem wordt bij acclamatie benoemd tot accountant van de 
OLON over de jaren 2018 en 2019. 
 
7. OLON bestuursverkiezingen 2018 
Eric Horvath licht toe dat er binnen het OLON-bestuur twee vacatures zijn ontstaan ten gevolge van 
het aftreden van Danny Vermeulen en Manon Polak. Eric Horvath licht de procedure toe. Eerst heeft 
het OLON bestuur een functieprofiel opgesteld. Dit profiel is uitgezet via interne en externe kanalen 
van de OLON en de NLPO. Er hebben zich zes geïnteresseerden gemeld, welke allen op gesprek zijn 
geweest bij de selectiecommissie bestaande uit de drie overgebleven bestuursleden: Eric Horvath, 
Twan Senden en John Weg. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft het OLON bestuur besloten 
twee kandidaten voor te dragen. Het bestuur stelt de ALV voor om Gert-Jan Weierink te benoemen 
als voorzitter van het OLON-bestuur. Het bestuur stelt de ALV voor om Flip van Willigen te benoemen 
als algemeen bestuurslid voor de rol van secretaris van de OLON. 
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Eric geeft het woord aan Flip van Willigen om zich voor te stellen aan de leden. Flip van Willigen is 
directeur van de lokale omroep in Enschede. Hij is met de lokale omroep in Enschede één van de 
samenwerkende omroepen binnen 1Twente. Hij stelt dat het belangrijk voor de sector is om niet te 
kijken naar de omvang van de omroep, maar om met elkaar het doel bereiken: Een Lokaal-
Toereikend Media-Aanbod in heel Nederland. Flip van Willigen zou daar graag samen met alle lokale 
omroepen aan willen werken. Hij gelooft dat de samenwerking tussen de OLON en de NLPO daarbij 
heel belangrijk is. De lokale omroep stelt nu de derde laag in het publieke bestel te zijn, maar Flip van 
Willigen denkt dat dit uiteindelijk wel eens omgedraaid zou kunnen worden, omdat men 
daadwerkelijk geïnteresseerd is in de eigen omgeving. Dit drijft de lokale omroepen en hier wil hij 
graag een steentje aan bijdragen. 
 
Eric geeft het woord aan Gert-Jan Weierink om zich voor te stellen aan de leden. Gert-Jan Weierink is 
nu slechts anderhalf jaar voorzitter van RTV Zwolle en is waarschijnlijk voor de meesten een 
onbekend gezicht. Gert-Jan Weierink zegt deze dag veel gezien en gehoord te hebben en kan 
concluderen dat de lokale omroepen elkaar nodig hebben, het lukt niet meer om alles alleen te doen. 
Daarom heeft hij zichzelf een doel gesteld als nieuwe voorzitter en dat is om die samenwerking nog 
beter vorm te geven en die samenwerking sterker te maken - ook naar de landelijke en lokale 
overheden.  
 
Loek Bergman (RTV Lansingerland) vraagt waarom de beoogd voorzitter en de beoogd secretaris zich 
geschikt achten voor deze rol. Flip van Willigen antwoord dat hij zich heeft aangeboden omdat hij het 
belangrijk vindt dat de bestuurstaken van de OLON ingevuld worden. Hij heeft voldoende 
bestuurlijke ervaring, waarmee hij zowel als voorzitter als als secretaris uit de voeten kan en hij heeft 
het aan het OLON bestuur gelaten om de keuze te maken welke persoon het beste past op welke 
plek. Gert-Jan Weierink antwoord dat hij bestuurlijke ervaring heeft, wethouder en statenlid is 
geweest en voorzitter is van Veilig Verkeer Nederland, dus hij weet hoe Nederland werkt. Daarnaast 
is hij beroepsmatig actief als lobbyist en wil hij graag zijn netwerk ten dienste stellen aan de OLON. 
 
Ruben Landman (Omroep Ede) stelt dat de ALV wel een algemeen bestuurslid kan benoemen, maar 
geen secretaris. De benoeming van de secretaris wordt in het bestuur onderling bepaald. Eric 
Horvath beaamt dit.  
 
Mario van Dinther (Omroep Centraal) vraagt of de voorzitter bereid is ook eens langs te komen bij de 
lokale omroepen in het land. Gert-Jan Weierink vindt dit vanzelfsprekend en wil dit uiteraard doen.  
 
BESLUIT: Het voorstel om Gert-Jan Weierink te benoemen als voorzitter van het OLON bestuur wordt 
bij acclamatie vastgesteld. 
 
BESLUIT: Het voorstel om Flip van Willigen te benoemen als algemeen bestuurslid voor de rol van 
secretaris van het OLON bestuur wordt bij acclamatie vastgesteld. 
 
8. Afscheid Danny Vermeulen 
John Weg bedankt Danny Vermeulen voor zijn inzet de afgelopen jaren. Hij bedankt hem voor de 
leuke samenwerking en stelt veel te hebben bereikt in de afgelopen vier jaar. De OLON heeft een 
richting gekozen en dit blijkt een goede richting om naartoe te gaan, want er wordt progressie 
gemaakt. De NLPO is op poten gezet en daar worden resultaten behaald waar we trots op moeten 
zijn. Deze resultaten garanderen dat de lokale omroepen een toekomst tegemoet kunnen gaan. Dat 
is een credit voor de voorzitter waar de OLON nu afscheid van gaat nemen.  
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9. Rondvraag 
John Weg vraagt de leden of er vragen zijn voor de rondvraag. Er zijn geen vragen meer. 
 
10. Sluiting 
John Weg bedankt iedereen die aanwezig was tijdens deze ALV. Hij verwijst de leden naar de 
afsluitende borrel in de hal.  
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