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1. Inleiding 

 

Jaarlijks legt de Lokale Omroep Stichting (LOS) Den Helder verantwoording af over 
haar activiteiten in het voorgaande kalenderjaar. De verantwoording bevat de 
jaarrekening en een tekstueel verslag van het voorgaande jaar, in dit geval 2018.  

 

Vóór 1 april wordt het jaarverslag ingediend bij de gemeente Den Helder en is als 
zodanig de verantwoording voor het gevoerde beleid en de wijze waarop de stichting 
de via de gemeente verstrekte bekostiging en de overige inkomsten heeft besteed. 
De ingediende begroting 2018 dient daarbij als uitgangspunt.  

 

Het jaarverslag wordt vóór 1 juni ingediend bij het Commissariaat voor de Media, de 
landelijke organisatie die namens de Rijksoverheid toezicht houdt op de omroepen in 
Nederland. In dit document treft u het tekstueel jaarverslag 2018 aan. 

 

Gerard Terpstra 

Secretaris Lokale Omroep Stichting (LOS) Den Helder 
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2.  Organisatie en structuur 

 
2.1 Adresgegevens 
Lokale Omroep Stichting Den Helder (L.O.S.) 
Postbus 940 
1780 AX Den Helder 
telefoon: 0223-621202 (tijdens uitzenduren) / 0616199504 
e-mail : bestuur@losdenhelder.nl 
 
2.2 Bestuursvorm en statuten 
De bestuursvorm is een stichting. De stichting is ingeschreven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel voor Noordwest-Holland onder nummer H41239815. 
De statuten van de stichting zijn gedeponeerd bij de Notarissencombinatie Den 
Helder, notaris mr. G.H. Deul, en zijn op 18 december 2014 vastgesteld en 
ondertekend door: Notaris Mr. G.H. Deul, J.C. van Reek (toenmalig voorzitter LOS) 
en G.F. Terpstra (secretaris LOS).  
 
Het bestuur van de LOS wordt conform de wettelijke richtlijnen bijgestaan door een 
Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). De uitvoerende taken op het gebied van 
de programmering en het medewerkersbeleid zijn gemandateerd aan de 
hoofdredacteur. De hoofdredacteur legt ten aanzien van de uitvoering van zijn taken 
verantwoording af aan het bestuur. Hij wordt bijgestaan door het hoofd technische 
zaken. 
 
De stichting huurt sinds 1 januari 2018 voor 3 dagen per week de hoofdredacteur in. 
Dit in het kader van de wettelijk gewenste professionalisering van de lokale omroep. 
Er zijn 50 vrijwilligers actief als bestuurslid, programmamaker, redactielid en/of 
technicus.  
 
2.3 Huishoudelijk reglement en programmastatuut  
De concrete uitwerking van de statuten is verwoord in het huishoudelijk reglement en 
het programmastatuut. Gelijktijdig met de totstandkoming van de gewijzigde statuten 
van de stichting, in 2014, zijn ook het huishoudelijk reglement en het 
programmastatuut aangepast en gehecht aan de statuten. Op basis van de 
privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het 
huishoudelijk reglement in mei 2018 wederom aangepast. De genoemde stukken zijn 
in het bezit van de gemeente Den Helder, de Kamer van Koophandel en het 
Commissariaat voor de Media.  
 
2.4 Medewerkersovereenkomst 
In 2014 heeft het bestuur besloten om conform artikel 11 van  het gewijzigde 
huishoudelijk reglement een formele medewerkersovereenkomst aan te gaan met 
alle medewerkers. In dit door de hoofdredacteur en de individuele medewerker 
ondertekende document worden de rechten en plichten van de medewerkers 
geregeld. Iedere nieuwe medewerker krijgt de medewerkersovereenkomst ter 
ondertekening voorgelegd. Van belang is met name artikel 6 van de overeenkomst, 
waarin is vastgelegd dat alle gemaakte producties door medewerkers vallen onder 
het auteursrecht van de LOS. 
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3 Bestuur en activiteiten  
 
3.1. Bestuurssamenstelling 
Gedurende het gehele jaar 2018 hebben zich enkele wijzigingen voorgedaan in het 
bestuur. Het bestuur is als volgt samengesteld: 
 
Voorzitter * KKW. Warmerdam 

R. Slort 
J. van 
Spilbergenstraat 34 
Ooievaarsstraat 145  

1782 VL Den 
Helder 
1781 VN Den 
Helder 

Secretaris G.F. Terpstra Middelzand 2912 1788 CR 
Julianadorp 

Penningmeester A.J.P. Snel Pluto 1  1785 AN Den 
Helder 

Algemeen lid /  
(2e voorzitter) * 

KKW. Warmerdam J. van 
Spilbergenstraat 34 

1782 VL Den 
Helder 

Algemeen lid /  
2e secretaris  

G.S. Volder Graaf Willem 2 straat 
400 

1785 KP Den 
Helder 

Algemeen lid  
 

J.P. Zandbergen Vechtstraat 27  1784 TA Den 
Helder 

 
 
*) Op 1 september 2018 is R. Slort voorzitter geworden in de plaats van K.K.W. 
 Warmerdam. Laatstgenoemde werd op die datum algemeen bestuurslid.  
 
De wijzigingen zijn zoals verplicht gemeld aan de Kamer van Koophandel. 
     
3.2 Bestuursactiviteiten  
Het bestuur heeft in 2018 acht maal vergaderd in een frequentie van één maal per 
6/7 weken. Voor de vergaderingen ontvingen de bestuursleden een uitnodiging en 
agenda met toegelichte agendapunten. Van de vergaderingen zijn notulen opgesteld 
die na goedkeuring werden voorzien van de handtekeningen van de voorzitter en de 
secretaris. Een rooster van aftreden en mogelijke herverkiezing is opgesteld voor de 
periode 2019 – 2022.  
 
De hoofdredacteur was aanwezig bij alle bestuursvergaderingen en had de 
gelegenheid om eigen punten in te brengen, dan wel verantwoording af te leggen 
van zijn activiteiten. De Lokale Omroep Stichting wil nadrukkelijk haar doelstellingen 
conform artikel 3 van de statuten vorm en inhoud geven. De hoofdredacteur heeft in 
dit proces een initiërende, adviserende en uitvoerende rol. 
 
In algemene zin hield het bestuur zich voornamelijk bezig met zaken die 
voorwaardenscheppend zijn, zoals: aanvraag bekostiging, huisvestingsbeleid, 
financiële verplichtingen, contacten met de gemeente, interne vernieuwingen, 
contacten met het PBO, NLPO / OLON, Commissariaat voor de Media, Agentschap 
Telecom en het samenwerkingsverband van lokale omroepen in de Kop van Noord-
Holland.  
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Het is moeilijk om nieuwe (toekomstige) bestuursleden te werven. Desalniettemin is 
het bestuur er in geslaagd om met ingang van 1 september 2018 een nieuwe 
voorzitter te benoemen.  
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit drie personen, waarvan de secretaris tevens 
radiomedewerker is. De penningmeester en de voorzitter zijn geen radiomedewerker. 
Een wens van zowel de LOS als de gemeente is om in de toekomst te komen tot een 
driehoofdig dagelijks bestuur dat in ieder geval onafhankelijk is en derhalve geen 
functie heeft als radio/tv-medewerker. Om  de binding met de dagelijkse praktijk te 
behouden, kunnen de algemeen bestuursleden hun bestuurslidmaatschap 
combineren met taken als radio/TV-medewerker. 
 
Om landelijke ontwikkelingen op het gebied van de lokale omroep te volgen hebben 
de hoofdredacteur en een bestuurslid van de LOS informatieve bijeenkomsten 
bijgewoond van NLPO / OLON en Commissariaat voor de Media. 
 
 
3.3 Beleidsplan 2016 – 2020 en actualisering 
De gedachten over kwaliteitsverhoging en professionalisering van de lokale omroep 
zijn in december 2015 geformuleerd en vastgesteld door het bestuur in het 
beleidsplan 2016 – 2020. In het beleidsplan zijn de uitgangspunten en doelen van 
het Vernieuwingsconvenant dat de OLON, het Commissariaat voor de Media en de 
VNG in 2013 met elkaar afsloten en in 2015 verlengden, de richtlijn. De Rijksoverheid 
onderschrijft dit convenant en heeft de vernieuwing van de lokale omroep 
opgenomen in de nieuwe Mediawet die in het voorjaar van 2016 is vastgesteld.  
 
De omroep ‘van de toekomst’ moet in toenemende mate een “Lokaal Toereikend 
Media Aanbod” leveren. Kernwoorden in het beleidsplan 2016 – 2020 zijn: 
professionalisering, cross-mediaal, journalistieke waarborg en samenwerking met 
andere partners. Dit alles kan alleen maar gepaard gaan met een flinke toename van 
de inkomsten van de omroep, zoals ook wordt verwoord in het 
Vernieuwingsconvenant. Hierin is ook de gemeente bekostigingsplichtig gesteld.  
 
Over het Beleidsplan is in juli 2017 overleg geweest met toenmalig wethouder Van 
der Paard. In het overleg is een tussentijdse bijstelling van het beleidsplan 
besproken. Voor deze tussentijdse bijstelling van het beleidsplan 2016-2020 gaf de 
raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling in februari 2018 groen licht en in de 
raadsvergadering van 12 maart werd het Plan van Aanpak als hamerstuk vastgesteld 
door de gemeenteraad. 
 
3.4 Kijk- en Luisteronderzoek 
Aanvankelijk zou op kosten van de gemeente een luister- en kijkonderzoek worden 
ingesteld, waarbij een 0-situatie wordt vastgesteld. De gemeente is hier later op 
teruggekomen en besloot dat het onderzoek volledig op kosten van de LOS dient te 
worden uitgevoerd. Deze kosten bedragen ongeveer 6.000 euro. Dit vindt plaats in 
april 2019. 
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3.5 Tussenrapportage 
In verband met de ophoging van de gemeentelijke bekostiging voor het jaar 2018, is 
vóór 1 september 2018 – op verzoek van de gemeente - een tussenrapportage 
ingediend. Hierin werd verantwoording afgelegd voor de besteding van de 
bekostiging in relatie tot een verdere professionalisering van de LOS in de periode 
januari – juni 2018. De tussenrapportage is in oktober 2018 besproken met en 
akkoord bevonden door de nieuw aangetreden wethouder, mevrouw H. Keur. 
 
3.6 Hoofdredacteur 
Om de kwaliteitsverhoging en de professionalisering van de LOS daadkrachtig en 
professioneel ter hand te kunnen nemen, heeft het bestuur besloten om – met 
gebruikmaking van de door de gemeente verhoogde bekostiging tot € 90.000  - de 
hoofdredacteur met ingang van 1 januari 2018 voor drie dagen in de week betaald in 
te huren. 
 
De parttime functie kon worden gerealiseerd door de hoofdredacteur als zzp’er in te 
huren, zodat alle extra verplichte kosten (premies pensioen en zorg, loonbelasting, 
etc) voor rekening van de hoofdredacteur zelf kwamen.  
 
De taken van de hoofdredacteur binnen de LOS waren in 2018 omvangrijk. Hij dient 
de omroep dagelijks in goede banen te leiden en te houden, draagt zorg voor 
aansturing en begeleiding van de (aankomende) medewerkers, heeft dagelijks een 
belangrijke taak in het bijhouden van het LOS nieuws op tv en website, actualiseert 
wekelijks de muziekdatabase, is eerste aanspreekpunt bij technische problemen, 
overlegt met bestuur en PBO, organiseert meerdere keren per jaar de 
medewerkersvergadering, woont bijeenkomsten bij van OLON, NLPO, 
Commissariaat voor de Media en andere aan de omroep gerelateerde organisaties 
en doet hier verslag van. Hij is verder verantwoordelijk voor de programmering en 
zorgt dat deze voldoet aan de wettelijke ICE-norm, organiseert in grote lijnen de 
locatie uitzendingen van de omroep, volgt ontwikkelingen op het gebied van de wet- 
en regelgeving ten aanzien van de lokale omroep, is contactpersoon voor de (lokale) 
overheid en voor de samenwerkingspartners.  
 
In het kader van de samenwerking met RTV Noordkop is de hoofdredacteur in 2018 
voor een dagdeel per week tevens hoofdredacteur geworden van deze omroep. 
 
3.7 Verhuizing 
De op 8 oktober 2020 aflopende huurovereenkomst met een particuliere verhuurder, 
brengt met zich mee, dat goed werd nagedacht  over de vraag “hoe verder”. Voor het 
bestuur staat vast dat – wil de LOS zich verder kunnen ontwikkelen – de huidige 
studio volstrekt ontoereikend is. Het huidige vloeroppervlak moet minimaal 
verdubbeld worden tot ongeveer 250 - 300 m2.  
 
Om tijdig te kunnen anticiperen op de situatie in oktober 2020, zijn in 2018 de 
uitgangspunten, waaraan de nieuwe studio moet voldoen nader geformuleerd: 
Bereikbaarheid (centrale ligging), algemene toegankelijkheid (voorkeur begane 
grond), betaalbaarheid, parkeergelegenheid. Aan de hand van deze criteria trad het 
bestuur in 2018 in contact met particuliere- en gemeentelijke verhuurders, teneinde 
tijdig in te kunnen spelen op de toekomstige situatie.  
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In november 2018 besloot de gemeenteraad van Den Helder met grote meerderheid 
om de bekostiging van 2018 voor 2019 te handhaven en voorlopig voor één jaar 
eenmalig extra op te hogen met een bedrag van € 20.000,-, opdat de LOS de ook 
door de gemeente gewenste verhuizing in gang kon zetten.. Dit onder toezegging 
door de gemeenteraad dat in het voorjaar van 2019 nader bekeken wordt in de 
Kadernota of dit eenmalige bedrag structureel kan worden gemaakt voor de 
komende jaren. Door de eenmalige extra ophoging werd het voor de LOS mogelijk 
om de verhuisplannen voor 2019 verder te concretiseren. 
 
Dit heeft er toe geleid dat in november 2018 het besluit is genomen tot huur van een 
nieuwe studio aan de Torplaan 4. Deze locatie voldoet aan alle door de LOS 
geformuleerde uitgangspunten en met de nieuwe verhuurder zijn goede afspraken 
gemaakt. De nieuwe locatie is ongeveer twee keer zo groot als de huidige, waardoor 
knelpunten in de professionalisering kunnen worden opgelost. 
 
Na afronding van een noodzakelijke verbouwing – op kosten van de verhuurder – zal 
vanaf april 2019 een geleidelijke overheveling van de inventaris uit de huidige studio 
plaatsvinden, waarna – volgens verwachting - in juli a.s. volledige uitzending van 
onze programma’s kan plaatsvinden vanuit de nieuwe locatie. 
 
3.8 Verlenging zendvergunning  
Op 10 juni 2018 liep de aan de LOS verstrekte vijfjarige zendvergunning af die 
verleend was op 11 juni 2013. In september 2017 heeft het bestuur een onderbouwd 
verzoek tot verlenging van de zendvergunning ingediend bij het Commissariaat voor 
de Media. Dit orgaan heeft in het najaar van 2017 een verzoek om advies ingediend 
bij de gemeente Den Helder. De gemeenteraad heeft in haar vergadering van januari 
2018 het besluit genomen een positief advies te geven ten aanzien van de 
verlenging van de zendvergunning van de LOS. Op basis hiervan heeft het 
Commissariaat voor de Media besloten om de zendvergunning te verlengen voor de 
periode 11 juni 2018 – 10 juni 2023. 
 
3.9  Medewerkerszaken 
De rechten en plichten van de medewerkers zijn vastgelegd in 
medewerkersovereenkomsten, waardoor de medewerkers – in voorkomende 
gevallen - directer kunnen worden aangesproken door de hoofdredacteur. De 
huisregels voor medewerkers in de studio zijn aangescherpt en worden strikter 
gehandhaafd. 
 
Om het contact tussen bestuur, hoofdredacteur en medewerkers te optimaliseren 
werden er drie medewerkersbijeenkomsten georganiseerd, waarbij de 
hoofdredacteur – in aanwezigheid van het bestuur - communiceerde met de 
medewerkers over actuele ontwikkelingen, knelpunten, plannen enz.  Interactie 
tussen hoofdredacteur en medewerkers speelde hierbij een belangrijke rol.  
 
Het bestuur heeft een duidelijke rol in de medewerkersbijeenkomsten. Voorzitter, 
penningmeester en/of secretaris geven informatie en leggen verantwoording af over 
het gevoerde en/of te voeren beleid. Alle medewerkers zijn in het bezit van de 
statuten, het huishoudelijk reglement en het programmastatuut. De Wet op de 
Privacy wordt in acht genomen.  
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In het kader van professionalisering en verhoging van de kwaliteit van de 
programma’s werden nieuwe (potentiële) medewerkers ingewerkt en begeleid.  
 
In januari 2018 vond een goed bezochte Nieuwjaarsreceptie plaats voor bestuur, 
hoofdredacteur en medewerkers. Mede met het oog op het heden en de toekomst is 
de LOS voortdurend op zoek naar nieuwe, vrijwillige medewerkers. Op de eigen LOS 
TV, de eigen Facebookpagina en in de Huis-aan-Huiskrant werden regelmatig 
oproepen geplaatst om nieuwe medewerkers te werven. Enkele nieuwe 
medewerkers hebben zich aangemeld, maar de behoefte aan meer blijft aanwezig.  
 
3.10 Invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
De hoofdredacteur heeft de invoering van de AVG voorbereid en daartoe een korte 
cursus gevolgd. In een aan het Huishoudelijk Reglement toegevoegd artikel 11.5 
wordt intern duidelijk gemaakt welke privacyregels de LOS hanteert. Tevens is er een 
tekst op de website van de LOS geplaatst, waarin aan het publiek wordt aangegeven 
hoe de LOS omgaat met de Wet AVG. 
 
3.11 30-jarig jubileum 
In 2018 was het 30 jaar geleden dat de LOS werd opgericht. Het jubileum werd in 
mei 2018 gevierd met een feestavond voor alle medewerkers en genodigden, 
waaronder een vertegenwoordiging van RTV Noordkop. Het was een gezellige 
avond met warm en koud buffet, live muziek en dansen. Alle medewerkers ontvingen 
een jubileum T-shirt. Tevens werd er een jubileumkrant huis-aan-huis verspreid in 
Den Helder. Vier medewerkers die in 2018 30 jaar medewerker waren bij de LOS 
werden extra in het zonnetje gezet. 
 
3.12 Vervanging en actualisering apparatuur 
Het proces van vervanging en uitbreiding van verouderde apparatuur in de studio is 
voortgezet in 2018. Hierdoor werd de kwaliteit van de uitzendingen verder verbeterd. 
Een flink deel van de kernapparatuur (mengtafel, zender, audioprocessing, etc) werd 
vernieuwd in 2018. De mengtafel, het hart van de uitzendapparatuur, is in 2018 
vervangen, hetgeen heeft geleid tot een verhoging van de kwaliteit van de 
uitzendingen. Ook apparatuur in de opnamestudio is vernieuwd. 
 
De LOS manifesteert zich in toenemende mate aan de bevolking van Den Helder 
door ‘de straat op te gaan’ en zogenaamde uitzendingen op locatie mogelijk te 
maken. Hiertoe is de locatie-apparatuur waar nodig vervangen en gecompleteerd.  
Er is bijvoorbeeld een speciale ombouw gemaakt, zodat op- en afbouw van een 
locatie-uitzending sneller verloopt. Het is nu onder meer ook mogelijk om op locatie 
telefoonverbindingen te maken, zodat we niet langer aan 1 locatie zijn gebonden.  
 
De uitgebreide locatie-apparatuur is vanwege ruimtegebrek in de studio 
ondergebracht in een opslagruimte elders in de stad. 
  



Jaarverslag 2018, Lokale Omroep Stichting Den Helder 
 

 

- 9 - 
 

3.13 TV 
De medewerkers van de TV-ploeg maakte gebruik van eigen persoonlijke 
apparatuur, hetgeen de LOS in een kwetsbare positie zet. Immers, mochten de 
vrijwillige TV-makers hun werkzaamheden stoppen, dan heeft de LOS geen TV-
apparatuur meer beschikbaar. Hierin werd in 2018 voorzien. De LOS beschikt nu 
over eigen TV apparatuur (camera’s en toebehoren en een volwaardige pc voor 
videobewerking). Met de inscholing van medewerkers op deze apparatuur is 
inmiddels een start gemaakt. 
 
Onze TV-ploeg maakte films van diverse Helderse evenementen, die werden 
uitgezonden op de LOS TV en nog altijd terug te zien zijn via het Youtube kanaal van 
de LOS.  
 
3.14 Ontvangst 
De LOS maakt gebruik van de ether (105,6 MHz), de digitale kabel (89,0 MHz) en de 
digitale kabelkanalen Ziggo 41 (LOS TV) en 916 (digitale radio). De signalen zijn - 
naast Ziggo - ook bij alle andere aanbieders van digitale TV/radio te ontvangen. 
Daarnaast konden de uitzendingen wereldwijd gevolgd worden via de LOS-website.  
 
De in 2017 voor mobiele telefoons een LOS-app ontwikkelde LOS-app voor Android 
en IOS is ook in 2018 niet meer weg te denken uit onze organisatie.  
  
3.15 Programmering  
De LOS Den Helder verzorgde gedurende 24 uur per dag 7 dagen per week radio- 
en TV-programma’s. Het betrof programma’s die gemaakt zijn in eigen beheer, 
inclusief de herhalingen. In aanvulling op deze programma’s is er de muziekmix, 
voorheen non-stopmuziek. Naast de radioprogramma’s verzorgde de LOS TV op 
Ziggo TV kanaal 41 (en de kanalen van andere providers) TV-programma’s ten 
behoeve van de inwoners van Den Helder, gedurende zeven dagen per week en 24 
uur per dag.   
 
Een belangrijk uitgangspunt  voor de wetgever is dat de omroep in de programmering 
voldoende specifieke aandacht schenkt aan het eigen verzorgingsgebied. Daarvoor 
hanteert de wet de ICE-norm. Deze norm bepaalt dat ten minste vijftig procent van 
de toetsingstijd een informatief, cultureel of educatief karakter moet hebben, gericht 
op de eigen gemeente. Bij de uitvoering van de programmering wordt waar nodig de 
Wet op de Privacy in acht genomen. 
 
Zoals elk jaar zijn er qua radioprogramma’s gedurende een jaar altijd enkele 
wijzigingen, al kan gezegd worden dat 2018 voor de LOS op dit gebied stabiel was. 
Er zijn bijna geen programma’s verdwenen, wel bijgekomen. Verder is gedurende het 
jaar het actualiteitenprogramma De Week op Zaterdag teruggegaan van drie naar 
twee uur en is de samenwerking met RTV Noordkop binnen de omroep verder 
vormgegeven door het realiseren van de samenwerking Regio Live, een dagelijks 
(ma-vr) twee uur durend ochtendprogramma met nieuws uit stad en regio. Herhaling 
van deze uitzendingen vonden plaats in de middaguren. Dit programma wordt op 
beide zenders gelijktijdig uitgezonden. 
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In de loop van het jaar zijn we begonnen met een eigen lokaal nieuwsbulletin op het 
hele uur, direct na het landelijke nieuws. Ook in 2018 voldeed de LOS qua 
programmering aan de wettelijke ICE-normering (Informatie – Cultuur – Educatie). 
 

                                      PROGRAMMA Uren ICE-Norm 
(56) 

Dancability (C)                 2  
De Vos gaat LOS (IC)                2 
De Week Op Zaterdag (I)                4 
Desperado (I)                2 
Heldere Klanken ((IC)                1 
Kiko-Ta-Kiko (C)                 2 
Kinderen gaan LOS (E)                2 
Regio Live (I)               20 
LOS op verzoek (E)                5 
Nostalgia (IE)                2 
Lokaal Nieuwsbulletin (I)                4 
Uit in Den Helder (IC)                2 
Sandwich (I)                1 
Pure Indie (C)                1 
Radio Richard (I)                1 
Zondageditie (I)                4  
Vaikuntha (C)                2 
Zendtijd voor kerken (IC)                2        
Totaal:             59 

 

Toelichting: 
- Aan de programmering zijn in 2018 toegevoegd:  
              * Lesley; 
              * Stennis met Frank en Dennis; 
              * Thiegho; 
              * Radio Richard 
 
-              Geëindigd is in 2018: 
              * Vrouw en zo. 
 
Een aantal uitzendingen dat rechtstreeks werd uitgezonden vanaf locatie werd 
voortgezet. Evenementen waarvan live verslag werd gedaan vanaf locatie in Den 
Helder waren onder meer: De Halve Marathon van Den Helder (Willemsoord); De 
Dag van de Muziek; 36 uurs live-uitzending rond de manifestatie Samenloop voor 
Hoop, Tour de LaSalle (vanaf de route en finish); Koningsdag; Play-offs van Dozy 
Den Helder Basketball; Historisch Weekend; Intocht Strandzesdaagse Huisduinen;  
Gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Bij een deel van deze uitzendingen maakten we gebruik van de mobiele studio ter 
plekke. Voor andere uitzendingen was er veelvuldig live contact tussen reporters ter 
plekke en de studiopresentatie. 
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De inzet van lichte, eenvoudige, mobiele apparatuur, maakte het  mogelijk om in de 
bestaande programma’s vanuit de studio (m.n. De Week Op Zaterdag), direct contact 
te leggen met een zgn. Vliegende Reporter. Hij verzorgde een fors aantal live 
verslagen en interviews van/over  zaterdagse activiteiten in geheel Den Helder. Op 
deze wijze werd bereikt dat de LOS een duidelijk ‘gezicht’ kreeg bij de bevolking. De 
aanwezigheid van de LOS werd, gelet op enthousiaste reacties, over het algemeen 
bijzonder op prijs gesteld. 
 
Vermeldenswaard zijn nog een drietal thema-uitzendingen, te weten: 

- Kersttop 100 op Tweede Kerstdag; 
- Oudejaarsuitzending op Oudejaarsdag: in deze uitzending werd de gehele 

dag  vanuit de studio door middel van interviews een terugblik geboden op het 
afgelopen jaar. Deze Oudejaarsuitzending bood aan de Helderse bevolking 
tevens de gelegenheid een kijkje te komen nemen in de studio; 

- Begin oktober hield de LOS haar jaarlijkse Open Dag voor de Helderse 
bevolking. De Open Dag mocht zich in vergelijking met voorgaande jaren 
verheugen in een grote belangstelling. 

 
3.16 (Snuffel)stage  
Door het uitbreiden van de tijd voor onze hoofdredacteur, van 0,4 naar 0,6 FTE, was 
het mogelijk twee keer een leerling van Scholen aan Zee te ontvangen (en vooral te 
begeleiden) voor een snuffelstage van een week. De eerste vond plaats eind maart, 
de tweede half mei. De LOS pakt hiermee een extra maatschappelijke taak op en 
bovendien brengt het de omroep dichter bij de jongeren. Deze snuffelstages hebben 
in elk geval geleid tot een nieuw jongerenprogramma op de zaterdagmiddag. 
 
De LOS hoopt in de toekomst vaker stagiaires te kunnen verwelkomen, al zal dit voor 
wat betreft echte studenten media en journalistiek pas kunnen zodra de LOS  
fulltime begeleiding kan verzorgen. 
 
3.17 Toekenning aanmoedigingsprijs Dag van de Muziek 
De inspanningen van de LOS in de afgelopen jaren werden tijdens de Dag van de 
Muziek nog eens extra benadrukt. Totaal onverwachts werd door toenmalig 
wethouder Trees van der Paard de Aanmoedigingsprijs 2018 uitgereikt aan de 
omroep. Uit het juryrapport: “De lokale omroep biedt een veelzijdig aanbod van 
uiteenlopende zaken. Naast vele muziekprogramma’s is zij ook aanwezig bij 
evenementen als De Halve van Den Helder, Tour de Lasalle, Koningsdag, de 
Samenloop voor Hoop, Historisch Weekend en natuurlijk de Dag van de Muziek. 
Kortom, de LOS is een bron van nieuws en actualiteiten. De tomeloze inzet van alle 
vrijwilligers willen wij van harte ondersteunen met de toekenning van de  
aanmoedigingsprijs. En we wensen dat de LOS nog vele decennia lang de zonnigste 
zender  van de Noordkop mag blijven.” 
 
3.18 LOS Huis-aan-Huiskrant  
In samenwerking met MDH Uitgeverij is in 2018 tweemaal een met behulp van 
adverteerders bekostigde LOS Huis-aan-Huiskrant verspreid in Den Helder. In deze 
krant werd veel informatie gegeven over de organisatie, programma’s en activiteiten 
van de LOS.  
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3.19 Inkomsten 
De LOS heeft enkele nieuwe advertentiecontracten kunnen afsluiten met 
ondernemers uit Den Helder. Een vrijwillig medewerker die is aangesteld op 
provisiebasis en de hoofdredacteur hebben nieuwe fondsen  verworven voor de 
LOS. Het blijkt echter moeilijk bedrijven te interesseren voor plaatsing van reclame 
op radio en TV. Onderzoek leert dat het probleem van adverteren een landelijk 
probleem is, waarmee ook andere media te kampen hebben. Desalniettemin zetten 
we onze pogingen zo creatief mogelijk voort tot verkrijging van sponsorinkomsten.  
 
Extra inkomsten werden eenmalig gerealiseerd in het kader van de  
Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. In opdracht van de gemeente en tegen 
betaling werden promotiefilmpjes ontwikkeld die werden uitgezonden op de LOS-TV. 
Ook namen vrijwel alle politieke partijen advertentieruimte af bij de omroep. 
 
Vrienden van de LOS 
In het kader van verhoging van de inkomsten is – in navolging van lokale omroepen 
in andere gemeenten – een start gemaakt met de oprichting van “Vrienden van de 
LOS”. Een gerichte campagne in het najaar van 2018 heeft inmiddels geleid tot 
aanmelding van zakelijke en particuliere Vrienden van de LOS. Dit proces zal zich 
hopelijk voortzetten in 2019. 
 
Rijksbijdrage en gemeentelijke bekostiging 
Vanuit de Mediawet dient de gemeente te voldoen aan haar bekostigingsplicht ten 
aanzien van de lokale omroep. Jaarlijks draagt de Rijksbijdrage bij aan de financiële 
mogelijkheden van de LOS. Het doorsluizen van deze Rijksbijdrage gebeurt door de 
gemeente op basis van een door de LOS ingediende aanvraag hiertoe. Gelet op de 
wens, ook bij de gemeente, tot verdere professionalisering van de lokale omroep op 
basis van het Vernieuwingsconvenant en de eisen van NLPO / OLON, nam de 
gemeente Den Helder haar verantwoordelijkheid en is voor 2018 een eenmalig extra 
bedrag van € 30.000,-  beschikbaar gesteld voor noodzakelijke (achterstallige) 
investeringen.  
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4 Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) 
 
Conform artikel 10 van de statuten heeft de stichting een Programmabeleid Bepalend 
Orgaan (PBO). De leden van het PBO zijn benoemd voor een periode van vijf jaar. 
Het PBO is zodanig samengesteld, dat het representatief is voor de belangrijkste in 
Den Helder voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke 
stromingen. Het PBO heeft in 2018 toegezien op een juiste uitvoering van de in 
artikel 3 van de statuten geformuleerde doelstellingen van de Lokale Omroep 
Stichting. 
 
De samenstelling van het PBO was in 2018 als volgt: 
Mevr. Y Berckmoes-Duindam 
(voorzitter) 

Cultuur, Kunst en Natuur 

Dhr. H. Boskeljon Maatschappelijke zorg en Welzijn / 
buurthuizen Julianadorp, Nieuw Den 
Helder 

Dhr. J. Wieling (secretaris) Helderse Sportfederatie 
Dhr. F. Sediqui Culturele Minderheden 
Dhr. J.M. Tromp / mw.  N. Aazani * Onderwijs 

 
 
*  De heer Tromp werd in oktober 2018 vervangen door mw. N. Aazani. 
 
Het PBO is vier keer in vergadering bijeen geweest, waarbij de hoofdredacteur en 
een bestuurslid ter advisering aanwezig waren. De programmering 2018 van de LOS 
is besproken met het PBO en van goedkeuring voorzien. Het PBO is verder middels 
de notulen van de LOS-bestuursvergadering op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen.  
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5 Samenwerkingsverbanden  

De samenwerking met RTV Noordkop krijgt steeds meer vorm en inhoud. 
Uitwisseling van apparatuur en de programmatische samenwerking krijgen gestalte. 
  
In 2018 zijn er gezamenlijke bestuursvergaderingen geweest. Dit heeft geleid tot de 
oprichting van de SON-werkgroep (Samenwerkende Omroepen Noordkop). In deze 
werkgroep hebben van beide omroepen twee bestuursleden en de gezamenlijke 
hoofdredacteur zitting. De werkgroep is enkele malen bijeen geweest, hetgeen er 
onder andere toe heeft geleid dat voorlopige statuten zijn opgesteld voor de beoogde 
nieuwe stichting. Beide besturen zijn akkoord gegaan met deze statuten. 
Uitgangspunt is dat optimale samenwerking plaatsvindt op basis van 
gelijkwaardigheid, ook financieel. De bekostiging van RTV Noordkop door de 
gemeente Hollands Kroon blijft echter op dit moment aanzienlijk achter bij die van de 
lokale omroepen in Den Helder en Schagen. 
 
De rol van Schagen FM is onveranderd inzake de opstelling tegenover RTV 
Noordkop. Bemiddeling van OLON/NLPO in november  op verzoek van deze 
instantie heeft niets opgeleverd. Schagen FM weigert voorlopig om in gesprek te 
gaan met RTV Noordkop.  
 
De LOS zal in het komend jaar wederom een poging ondernemen om Schagen FM 
alsnog in het samenwerkingsverband te laten intreden. Regionaal overleg tussen de 
portefeuillehouders van Den Helder, Hollands Kroon en Schagen zou wellicht 
bevorderend kunnen werken op de vorming van een streekomroep, waarin alle drie 
beoogde partners functioneren. Wethouder Keur van Den Helder gaf ons in een 
gesprek in oktober 2018 aan dat zij zich zou inspannen om samen met de andere 
twee wethouders te komen tot nadere afspraken tussen de drie gemeenten. Tot nu 
toe heeft de LOS over het resultaat van deze inspanningen nog niets vernomen. 
 
Samenwerking LOS – NH 
De samenwerking tussen de LOS en NH, het voormalige RTV Noord-Holland, is 
voortgezet. De regionale reporters van NH maken van de LOS studio gebruik bij het 
monteren van in Den Helder gemaakte nieuwitems. Ook wisselen de LOS en NH in 
eigen beheer gemaakte interviews en/of nieuwsitems uit. De samenwerking verloopt 
naar tevredenheid.  
 
Den Helder Actueel 
De LOS werkte samen met de nieuwssite Den Helder Actueel in het programma “De 
Week Op Zaterdag” waarbij Den Helder Actueel het programma ondersteunt met 
lokale nieuwsitems. Verder werken LOS en Den Helder Actueel op redactioneel 
gebied samen, gelijk de opzet met NH. Ook is een begin gemaakt met het verkennen 
van mogelijke samenwerkingsverbanden met commerciële instellingen. Richtlijnen 
van het Ministerie bieden hiervoor meer mogelijkheden dan in het verleden. Dit heeft 
nog niet geleid tot concretisering.  
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6 Tenslotte 
 
Bij bestuur, hoofdredacteur, PBO en medewerkers is een nog steeds groeiend nieuw 
elan en enthousiasme aanwezig en dit heeft zich in 2018 verder ontwikkeld. De 
ingevoerde vernieuwingen werden over het algemeen met tevredenheid ontvangen 
door gemeente, medewerkers en bij de Helderse bevolking. Alles tezamen zorgt 
ervoor dat de LOS er klaar voor is om in de komende jaren verder uit te groeien tot 
een organisatie die geworteld is tot “diep in de haarvaten van de Helderse 
samenleving”.  
 
Op bestuursniveau staat niets bespreking van en/of  besluitvorming over 
onderwerpen die de professionalisering en de omvorming tot een moderne lokale 
omroep ten doel hebben, meer in de weg. De ingebruikname van de nieuwe studio 
medio 2019 zal naar onze mening een nieuwe impuls geven aan dit proces. In het 
jaarverslag 2019 zult u over de concrete uitvoering daarvan meer kunnen lezen. 
 
Met dit jaarverslag 2018 denken wij u een goed inzicht te hebben gegeven in de 
activiteiten en de voortgezette ‘nieuwe koers’ van de LOS.  
 
 
Gerard Terpstra 
Secretaris Lokale Omroep Stichting Den Helder 
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