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BELEIDSPLAN
1. DOELSTELLINGEN:
De hoofddoelstelling van de Stichting Radio573 Media Group (Radio573) is het
verzorgen van internet radio,- en tv programma’s in de gemeente Lochem
gericht op de wensen van de in de gemeente levende maatschappelijke,
culturele, sociale, politieke en sportieve stromingen waardoor een sterk woon,
leef en werkklimaat in de hele regio gestimuleerd wordt.
Radio573 wil een omroep zijn waarbinnen een levendige en onafhankelijke
communicatie plaatsvindt tussen inwoners, verenigingen, instellingen,
lokale overheid, bedrijven etc. over een breed scala aan onderwerpen.
Het gaat om lokale onderwerpen die voor de inwoners interessant en
informatief zijn en die kunnen leiden tot opinievorming en tot
bewustmaking.
Radio573 richt zich daarbij op een aantal specifieke doelen:
• het verzorgen van internet radio- en televisieprogramma’s met daarin
interviews en reportages over en van evenementen en gebeurtenissen
binnen de gemeente Lochem. Daarbij tracht Radio573 een evenwichtig
aanbod aan onderwerpen aan te bieden.
• het bieden van de mogelijkheid aan particulieren, organisaties, bedrijven
en instellingen om via de programma’s van Radio573 informatie te
verschaffen aan inwoners van de gemeente Lochem.
• het bieden van de mogelijkheid aan vertegenwoordigers van organisaties
en instellingen uit de gemeente Lochem om via de Programmaraad het
programmabeleid mede vorm te geven.
Toelichting:
1. Versterken van de lokale democratie (politieke functie).
Informeren, opiniëren, een platform bieden voor discussie en
expressie, de politiek een gezicht geven, ontwikkelingen kritisch
volgen en burgers activeren tot deelname aan het politieke debat.
2. Lokale informatievoorziening en opinievorming (content functie).
Het leggen van noodzakelijk dwarsverbanden. Organisatoren of de
deelnemers aan het woord laten om het geheel te verduidelijken en
verlevendigen. Behalve het weergeven en verzamelen van nieuws
en informatie kan Radio573 het geheel ook becommentariëren en
vooral duidelijk maken wat het besprokene betekent voor de
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inwoners van de gemeente. Voorts kan zij met gasten hierover in
debat gaan.
3. Bevorderen van communicatie en sociale cohesie (communicatiefunctie)
Radio573 is laagdrempelig en ‘letterlijk’ toegankelijk voor de
inwoners van de gemeente. Via Radio573 kunnen zij met
elkaar communiceren en tot een uitwisseling van ideeën en
meningen komen. Radio573 kan aldus een bijdrage leveren
aan wederzijds begrip tussen individuen en groepen in de lokale
gemeenschap – en daarmee de sociale cohesie binnen de
gemeenschap versterken: ‘community building’.
4. Medium voor bewustmaking en activering/samenlevingsopbouw
Door de actieve inbreng van burgers bij de totstandkoming van
programma’s over allerlei lokale issues activeert Radio573
betrokkenheid bij de lokale gemeenschap.
Ook speelt Radio573 bijvoorbeeld nog een belangrijke rol in de
bewustmaking en de ‘empowerment’ van minderheidsgroeperingen.
5. Vervullen van specifieke culturele en of educatieve functies
Ten aanzien van cultuur richt de taak zich op het informeren over de
lokale cultuur, het bieden van een podium voor de lokale beeldende kunst
(theater, muziek, literatuur, geschiedenis enz.)
De educatieve functie is tweeledig.
1. Ten eerste kunnen organisaties en instellingen zelf eigen
programma’s maken;
2. Het toegang bieden tot lokale educatieve activiteiten,
heruitzending van beschikbare programma’s in
samenwerking met lokale instanties enz.
6. Kweekvijver voor omroeptalent.
7. Rol in de gemeentelijke informatie- en communicatiemix.
2. UITVOERING:
Radio573 tracht haar doelstellingen te verwezenlijken, door:
• met een groot aantal vrijwillige medewerkers internet radio- en
televisieprogramma’s te verzorgen. Dit gebeurt b.v. door vanuit de studio
rechtstreeks programma’s uit te zenden dan wel vooraf reportages te
maken en deze op een later tijdstip uit te zenden.
• aan de hand van persberichten en toegestuurde informatie van
particulieren, verenigingen, instellingen en gemeente aanwezig te zijn bij
belangrijke gebeurtenissen voor het maken van reportages.
• journalistieke onafhankelijkheid te betrachten en het principe van hoor
en wederhoor toe te passen.
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• het aangaan van samenwerkingsverbanden met lokale kranten en
andere informatieverstrekkers.
• het verkrijgen van financiële middelen uit diverse bronnen, o.a. subsidie
en reclame.
3. PROGRAMMERING:
Uitgaande van dit beleid zal de content tenminste bestaan uit:
• Programma’s die informeren en de inwoners, verenigingen,
instellingen, lokale overheid, bedrijven etc. de gelegenheid bieden
met elkaar te communiceren om tot een uitwisseling van ideeën
en meningen te komen.
Hiermede worden tevens politieke debatten begrepen.
• Het activeren van de inbreng van de inwoners onder meer door
het stimuleren en faciliteren van de inwoners etc. om zelf direct
publiek lokale content te produceren en te verspreiden.
• Muziekprogramma’s met diverse genres, voor jong en oud en
tevens aandacht voor muziek van regionale en lokale bodem.
• Dagelijks multimediaal nieuws en informatie.
4. FINANCIËLE MIDDELEN:
Inkomsten:
• Radio573 kent geen specifieke leden en is daarom afhankelijk van
subsidies, reclame-inkomsten, donaties en in mindere mate van inkomsten
uit eigen activiteiten.
Beheer:
• De financiën zullen beheerd worden door de penningmeester van
Radio573. Jaarlijks zal van het gevoerde financiële beleid een verslag
worden gemaakt dat gepubliceerd zal worden.
Besteding:
• De inkomsten zullen vrijwel uitsluitend besteed worden voor de aanschaf
en het onderhoud van apparatuur en het verzorgen van internet radio- en
televisieprogramma’s. Hieronder vallen kosten voor nutsvoorzieningen en
de bijdragen en vergoedingen aan organisaties als BUMA en SENA.
5. BELONINGSBELEID:
Beloningen:
• De Stichting Radio573 Media Group is een vrijwilligersorganisatie en
heeft geen personeel in loondienst.
Leden van het bestuur, leden van de werkgroepen en andere
medewerkers ontvangen geen loon, salaris of vakantiegelden.
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Onkostenvergoeding:
• Leden van het bestuur, leden van de werkgroepen en andere
medewerkers kunnen vergoeding ontvangen van gemaakte onkosten zulks
onder de volgende voorwaarden:
-

-

de onkosten hebben rechtstreeks betrekking op activiteiten die door of
in opdracht van het bestuur van Radio573 georganiseerd worden.
de uitgaven dienen vooraf goedgekeurd te worden door de
penningmeester.
de onkosten worden gedeclareerd tegen overlegging van bewijstukken
zoals facturen, nota’s of kassabonnen. Deze dienen op naam van de
Stichting Radio573 Media Group gesteld te zijn, gedateerd en met een
duidelijke omschrijving van het geleverde.
reiskosten worden slechts vergoed voor incidentele reizen naar locaties
buiten de gemeente Lochem. Wanneer van de eigen auto gebruik wordt
gemaakt zal een kostendekkende vergoeding gegeven worden.

Lochem, 6 april 2016
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