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VAN HUIS UIT

als de leden hier mee instemmen, het bestuur te
komen versterken. Frans is een mediaspecialist en zal
zich binnen het bestuur gaan bezighouden met media
en automatisering. Frans is samen met Harry Pater
ook verantwoordelijk voor onze website die gelukkig
weer volledig operationeel is, waarvoor dank.
Ook zullen dit jaar volgens rooster onze
bestuursleden Walter van Gennip (secretaris) en Wim
Brik (algemeen bestuurslid) aftreden. Gelukkig
hebben beide heren te kennen gegeven bereid te zijn
zich herkiesbaar te stellen voor een nieuwe periode.

ALV18 - 25 april 2015
Het Aanmeldingsformulier voor de ALV wordt
los bijgeleverd en dient volledig ingevuld en
ondertekend uiterlijk 16 april 2015 ontvangen te
zijn door secretaris (per post of per e-mail)!
Machtigingen uitsluitend per post zenden.

Binnen het bestuur zijn we van mening dat we
voorzichtig moeten zijn met een verwevenheid tussen
huisomroepen en lokale omroepen met het oog op de
afgesloten regelingen met Buma/Stemra en Videma.
Daarom stelt het bestuur voor een wijziging aan te
brengen in het huishoudelijk reglement. Dit voorstel
bestaat uit een wijziging van 2 artikelen in het
huishoudelijk reglement. Wij willen voorkomen dat
bestuursleden van de VHN ook een bestuursfunctie
vervullen binnen een lokale omroep. Het bestuur
heeft daarom besloten dat de zittende bestuursleden
openheid geven van hun nevenfuncties. De
wijzigingen zullen worden besproken in punt 13 van
de agenda.

Deze speciale uitgave van Van Huis Uit is onder
verantwoordelijkheid van het VHN bestuur
gemaakt door Harry Pater.

Van de voorzitter

Het middagprogramma ziet er dit jaar wederom zeer
belovend uit. Het is het bestuur gelukt om Ferry
Ouwendijk van de firma Media Choice te strikken voor
een lezing. Hij weet als geen ander hoe de
omroepwereld in elkaar zit. Ook regionale, lokale en
huisomroepen zijn voor hem geen onbekende. Hij
weet wat de beperkingen zijn en ook wat de
mogelijkheden zijn. Denk hierbij aan bijv. digitaal in
koppelen in de kabelnetwerken. Al met al belooft dit
een zeer interessante middag te worden.
Welkom in de papieren uitgave van de Van Huis Uit
(VHU). Deze uitgave is speciaal geschreven voor de
komende Algemene Leden Vergadering van de VHN.
Deze ALV wordt gehouden op zaterdag 25 april 2015
in Bennekom. De vergadering zal zoals gewoonlijk
weer worden gehouden in Zalencentrum De Brink,
Krulweg te Bennekom.

Daarnaast is het deelnemen aan de ALV natuurlijk
voor iedereen de gelegenheid om met collegaomroepers in gesprek te komen om ideeën uit te
wisselen. Dus graag roep ik jullie allen op om in
groten getale op 25 april 2015 naar de ALV in
Bennekom te komen. Om de kosten die u hiervoor
moet maken hoeft u het niet te laten want deze
worden vergoed door de VHN.

Om maar eerst met een vervelende mededeling te
beginnen het aantal lidomroepen van de VHN is ook
het afgelopen jaar weer verder gedaald. Momenteel is
het ledental teruggezakt van 82 naar 76. Dit baart de
VHN grote zorgen. We verwachten dat het ledental
ook het komende jaar verder terug zal lopen. We
denken dat dit een rechtstreeks gevolg is van het
nieuwe beleid in de zorg. Vele verzorgingshuizen
moeten als gevolg van dit beleid de deuren sluiten,
wat uiteraard ook gevolgen heeft voor de daar
aanwezige omroepen.

Graag tot ziens op zaterdag 25 april 2015 in
Bennekom.
Jan Boedeltje, voorzitter VHN, voorzitter@vhn.nl
22 februari 2015

Het is het bestuur gelukt om een welkome aanvulling
in het bestuur te krijgen. We hebben Frans van
Berckel van de RANO Utrecht bereid gevonden om,
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SECRETARIAAT
Groene Woud 42
4834 BC Breda
Tel. 076-5656222
E-mail: Secretaris@vhn.nl

UITNODIGING
Aan:

De lidomroepen van de VHN
De bestuursleden van de VHN
De ereleden van de VHN
De regionale secretariaten

Breda, maart 2015.
Dames en heren,
Namens het bestuur van de Vereniging Huisomroepen Nederland (VHN) heb ik het genoegen u
uit te nodigen voor het bijwonen van de
18e Algemene Ledenvergadering (ALV)
die gehouden zal worden op zaterdag 25 april 2015 in Zalencentrum De Brink, Krulweg te
Bennekom. Telefoon 0318-415621.
Aanvang: 10.30 uur

Einde: ca. 15.30 uur.

Agenda:
1.
Opening
2.
Vaststellen van de agenda
3.
Vaststellen aantal stemgerechtigden
4.
Vaststellen notulen 17e Algemene Ledenvergadering d.d. 10 mei 2014
5.
Ingekomen stukken
6.
Mededelingen
7a.
Jaarverslag Secretariaat VHN
7b.
Jaarverslag Verzekeringen VHN
7c.
Jaarverslag Van Huis Uit
4

VAN HUIS UIT - Speciale uitgave ALV18 - 25 april 2015

7d.
7e.
8

9.
10.
11.
12a.
12b.
13.
14.
14a.
14b.
15.
16.
17.
18.
19.

Jaarverslag H.I.P.
Jaarverslag Nationale Discotheek VHN
Financiële verantwoording over het jaar 2014
Verslag kascontrolecommissie
Begroting voor het jaar 2015
Benoeming kascontrolecommissie
Vaststellen contributie voor het jaar 2016
Rapportage bestuursactiviteiten
Nationale Discotheek
H.I.P. (Huisomroepen Informatie Platform)
Wijziging Huishoudelijk Reglement VHN en Protocol VHN
Bestuursverkiezing
Aftreden/herkiesbaar stellen van W.W.M. van Gennip
Aftreden/herkiesbaar stellen van W. Brik
Informatie-uitwisseling leden
Rondvraag
Sluiting van het vergadergedeelte / lunch
Lezing door Ferry Ouwendijk
Sluiting van de Algemene Ledenvergadering (ca. 15.30 uur).

Met vriendelijke groet,
W.W.M. van Gennip / secretaris VHN

Toelichting op de agenda:
Punt 3: Vaststelling aantal stemgerechtigden.
Lidomroepen hebben uitsluitend stemrecht indien de contributie over het verenigingsjaar 2015
uiterlijk 1 april 2015 op de bankrekening van de VHN is bijgeschreven.
Punt 4: Notulen van de 17e Algemene Ledenvergadering d.d. 10 mei 2014.
Het verslag van ALV-17 treft u elders in deze editie van VHU aan.
Punt 7a tot en met 7e: Jaarverslagen.
Deze verslagen staan eveneens in deze editie van VHU afgedrukt maar worden niet verder
toegelicht. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
Punt 10: Contributie voor het jaar 2016.
Voorgesteld zal worden om de contributie voor het jaar 2016 op € 25,- te stellen.
Punt 13: Wijziging in Huishoudelijk Reglement.
Binnen het bestuur zijn we van mening dat we voorzichtig moeten zijn met een verwevenheid
tussen huisomroepen en lokale omroepen, met het oog op de afgesloten regelingen met
Buma/Stemra en Videma. Daarom stelt het bestuur voor een wijziging aan te brengen in het
huishoudelijk reglement. Dit voorstel bestaat uit een wijziging van 2 artikelen in het huishoudelijk
reglement. Wij willen voorkomen dat bestuursleden van de VHN ook een bestuursfunctie
vervullen binnen een lokale omroep. Het bestuur heeft daarom besloten dat de zittende
bestuursleden openheid geven van hun nevenfuncties. Zie pagina 7 onderaan!
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Punt 14: Bestuursverkiezing.
In verband met het toenemen van taken binnen het bestuur is de behoefte ontstaan voor
uitbreiding van het aantal bestuursleden. Als mediadeskundige kan Frans van Berckel van grote
waarde zijn voor de VHN. Besloten is dat Frans van Berckel wordt voorgedragen als bestuurslid
Media en Automatisering.
Punt 14a: Aftreden van W.W.M. van Gennip.
Conform artikel 7 lid 1 van de statuten is Walter van Gennip aftredend.
Walter stelt zich herkiesbaar. Het bestuur van de VHN draagt W.W.M. van Gennip voor als
bestuurslid/secretaris van de VHN.
Punt 14b: Aftreden van W. Brik.
Conform artikel 7 lid 1 van de statuten is Wim Brik aftredend. Wim stelt zich herkiesbaar.
Het bestuur van de VHN draagt W. Brik voor als algemeen bestuurslid van de VHN.
Punt 18: Lezing door Ferry Ouwendijk
Ferry Ouwendijk neemt ons mee in de wonderlijke wereld van de elektronica en zal ons laten
zien welke mogelijkheden er zijn om de programma's van de huisomroepen bij de doelgroepen
te krijgen.
Als geen ander kent hij de problemen waarmee onze huisomroepen in toenemende mate te
maken krijgen. Mis deze lezing dus niet en schrijf u in voor deze ALV!
Een aanrader voor alle besturen en technici van onze huisomroepen!
Algemeen:
Indien u bij deze Algemene Ledenvergadering aanwezig wilt zijn verzoeken wij u het bijgesloten
aanmeldings/machtigingsformulier vóór 16 april 2015 volledig ingevuld terug te zenden aan het
Secretariaat van de VHN, Groene Woud 42, 4834 BC Breda.
U kunt zich ook per e-mail aanmelden bij het secretariaat: secretaris@vhn.nl
NB: Machtigingen kunt u echter uitsluitend d.m.v. het formulier opgeven en per post
toesturen aan het secretariaat van de VHN, dus niet per e-mail!
Vanaf 10.00 uur is de vergaderzaal opengesteld voor onze gasten.
Bezoekers dienen vóór aanvang van de vergadering de presentielijst te tekenen.
Per lidomroep worden 2 stemkaarten aan u uitgereikt.
Reiskosten openbaar vervoer:
De kosten voor openbaar vervoer 2e klasse worden voor maximaal 4 personen per lidomroep
volledig vergoed.
Reiskosten eigen vervoer:
De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,35 per kilometer voor 1 (één) auto per lidomroep.
Lunch:
Van 12.30 tot 13.30 uur zal u een lunch worden aangeboden.
Routebeschrijvingen:
6
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Zalencentrum De Brink ligt aan de Krulweg (officieel Brinkstraat 39), maar de ingang is aan de
Krulweg, te Bennekom, telefoon 0318-415621.
Openbaar vervoer:
Ga met de trein naar station Ede-Wageningen (intercitystation, aankomst vanuit de richting
Arnhem en Utrecht verschillende keren per uur). Kijk voor uitgebreide informatie op www.ns.nl
Neem in Ede-Wageningen de bus (lijn 86) richting Bennekom/Wageningen. Vanaf de halte in
Bennekom is het ongeveer 3 minuten lopen naar de Krulweg. U ziet het zalencentrum rechts
van de kerk.
De vergaderlocatie staat op het bord aangegeven.
Per auto:
Neem op de snelweg A 12 de afslag Ede/Wageningen/Bennekom en daarna richting Bennekom.
Bij de verkeerslichten linksaf richting Bennekom (Van Balverenweg).
Na ca. 200 meter de eerste weg rechts (Molenweg), deze weg volgen.
Na verschillende wegen van rechts komt u op de grote kruising met de Commandeursweg, hier
gaat u rechtdoor. Dan de eerste weg rechts, dit is de Krulweg, herkenbaar aan de witte paaltjes.
U ziet het zalencentrum aan de linkerkant, rechts van de kerk. U kunt voor de deur parkeren.

Voorstel voor wijziging Huishoudelijk Reglement van de VHN:
Met dit voorstel beoogt het bestuur van de VHN het volgende:
Het bestuur is van mening dat binnen het bestuur van de VHN een verwevenheid met
de lokale omroep moet worden vermeden. Dit is belangrijk voor de regelingen die de
VHN met Buma/Stemra en Videma heeft afgesloten. Deze regelingen zijn alleen
bedoeld voor huisomroepen die lid zijn van de VHN en niet voor lokale omroepen.
Om te voorkomen dat lokale omroepen onder het mom van een huisomroep kunnen
gebruikmaken van deze regelingen, stelt het bestuur van de VHN voor dat een
bestuurslid van de VHN geen bestuursfunctie binnen een lokale omroeporganisatie
(inclusief de OLON) kan vervullen.
Om zicht te hebben op de functies van bestuursleden van de VHN is binnen het bestuur
besloten om per functie openheid te geven van de nevenfuncties.
Artikel 2, lid 2.6 luidt momenteel:
Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het Landelijk Bureau.
Aangezien het Landelijk Bureau al vele jaren niet meer bestaat, vervalt deze tekst.
Dit in acht nemende stelt het bestuur voor het Huishoudelijk Reglement als volgt te
wijzigen en aan te vullen:
2.6
Bestuursleden geven jaarlijks per 1 januari openheid over hun nevenfuncties
naast hun bestuursfunctie aan de voorzitter van het bestuur. Dit zal worden
besproken op de eerstvolgende bestuursvergadering. Tussentijdse wijzigingen
worden terstond medegedeeld aan de voorzitter. Op de ALV zullen de
nevenfuncties aan de leden worden bekendgemaakt.
2.7
Bestuursleden van de VHN mogen geen bestuursfunctie binnen een lokale
omroeporganisatie vervullen.
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Notulen van de 17e Algemene Ledenvergadering 2014.
Notulen van de 17e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Huisomroepen Nederland
(VHN) gehouden op zaterdag 10 mei 2014 in zalencentrum “De Brink” te Bennekom.
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

: De heer J. Boedeltje
: De heer W.W.M. van Gennip
: De heer A.J.H. van der Laak

De agenda luidt als volgt:
1. Opening
2. Vaststellen van de agenda
3. Vaststellen aantal stemgerechtigden
4. Vaststellen notulen 16e Algemene Ledenvergadering d.d. 11 mei 2013
5. Ingekomen stukken
6. Mededelingen
7a. Jaarverslag secretariaat VHN
7b. Jaarverslag Verzekeringen VHN
7c. Jaarverslag “Van Huis Uit”
8. Financiële verantwoording over het jaar 2013
Verslag kascontrolecommissie
Begroting voor het jaar 2014
9. Benoeming kascontrolecommissie
10. Vaststellen contributie voor het jaar 2015
11. Rapportage bestuursactiviteiten
12a.Nationale Discotheek / Forum / H.I.P.
12b.H.I.P. (Huisomroepen Informatie Platform
 Informatie-uitwisseling leden
 Aftreden van de heer H. Geerlings
15. Rondvraag
16. Sluiting van het vergadergedeelte / lunch
17. Lezing door mevrouw H. Sanders, directeur Zorggroep Oosterlengte
18. Sluiting van de Algemene Ledenvergadering.
1. Opening.
Voorzitter opent om 10.45 uur de 17e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging
Huisomroepen Nederland (VHN) en heet alle aanwezigen van harte welkom. Nog enkele
personen die zich hebben aangemeld voor deze ALV zijn onderweg. Evenals vorig jaar spreekt
voorzitter zijn bezorgdheid uit over de terugloop van het aantal huisomroepen. De terugloop van
het aantal huisomroepen vindt niet alleen plaats in de ziekenhuizen maar ook in de overige
zorginstellingen. Door diverse maatregelen die door de overheid zijn genomen zullen veel
minder mensen worden opgenomen in een verzorgingstehuis. Dit betekent dat veel meer oudere
mensen langer thuis moeten blijven wonen.
De vooruitzichten zijn niet goed te noemen. Het bestuur van de VHN heeft gemeend daar
uitgebreid aandacht aan te moeten besteden en daarom zal in het middagprogramma mevrouw
H. Sanders een lezing geven over de plannen voor het beleid voor de komende jaren. Daarna is
er alle gelegenheid tot het stellen van vragen en/of discussie.
8
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Voorzitter staat vervolgens stil bij het overlijden van Tom de Graaf (augustus 2013) en Math
Vanderheiden (oktober 2013). Voorzitter verzoekt de aanwezigen te gaan staan en een moment
stilte in acht te nemen.
Er zijn echter ook positieve zaken te melden. Zo is Noud Struijk van omroep ROZO Radio
onlangs koninklijk onderscheiden. Namens het bestuur van de VHN alsnog van harte proficiat.
Afmeldingen zijn ontvangen van de navolgende omroepen:
Omroep ORVA (NB-108), de heer Smies
Waterlandradio (Purmerender Radio Omroep) (NH-103), mevr. Rozenberg
Z.Z.B.O. (NH-104), de heer van Dijk
Wim Brik, bestuurslid van de VHN, is wegens ziekte eveneens afwezig.
2. Vaststellen van de agenda.
Voorzitter vraagt aan de ALV of men kan instemmen met de agenda die is afgedrukt op pagina 4
en 5 van het bewaarexemplaar van Van Huis Uit. Aangezien er geen op- of aanmerkingen zijn
vanuit de aanwezige leden zal de agenda worden gevolgd zoals die is afgedrukt.
3. Vaststellen aantal stemgerechtigden.
Secretaris deelt mede dat de vertegenwoordigers van 17 omroepen aanwezig zijn. Bij stemming
moeten dus 17 stemmen worden uitgebracht. Volgens de statuten van de VHN kunnen rechtsgeldige beslissingen genomen worden (meer dan 10 % van de leden is aanwezig). In totaal zijn
we vandaag met 39 personen aanwezig.
4. Vaststellen notulen 16e Algemene Ledenvergadering d.d. 11 mei 2013.
Voorzitter stelt voor om de notulen eerst tekstueel en daarna inhoudelijk door te nemen.
Tekstueel zijn er geen op- of aanmerkingen. De notulen worden door de Algemene
Ledenvergadering goedgekeurd.
De notulen worden vervolgens inhoudelijk doorgenomen.
Eef Jansen (OZO midden-Overijssel): De gelden die afkomstig waren uit de kas van de
voormalige regio OZOO zijn inmiddels verdeeld onder de leden van toenmalige regio. Agnes
Fossen is bewaarder van de boeken.
Er zijn verder geen vragen of opmerkingen en de notulen worden vervolgens goedgekeurd.
5. Ingekomen stukken.
Ontvangen zijn de aanmeldingen en de afmeldingen voor het bijwonen van deze Algemene
Ledenvergadering (zie agendapunt 1).
Verder zijn geen stukken ontvangen.
6. Mededelingen.
Voorzitter wijst de aanwezigen op punt 12a van de agenda waarin gesproken gaat worden over
de Nationale Discotheek. Er is heel veel werk verzet door Frans van Berckel en Henk van der
Veen en het belooft een succesverhaal te worden.
De website van de VHN is lange tijd „uit de lucht‟ geweest. De website van de VHN is op dit
moment weer enigszins operationeel. Hans Geerlings, Harry Pater en Wim Brik zijn druk bezig
om de site weer een leuk aanzien te geven.
De lidmaatschapskaarten zijn bijna klaar en moeten nog geprint worden. Naar verwachting
zullen de kaarten omstreeks mei naar de leden worden gestuurd.

9

VAN HUIS UIT - Speciale uitgave ALV18 - 25 april 2015

7a. Jaarverslag Secretariaat VHN 2013.
Het jaarverslag Secretariaat VHN 2013 staat afgedrukt op pagina 12 van het bewaarexemplaar
van Van Huis Uit. Er zijn er geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd.
7b. Jaarverslag verzekeringen VHN 2013.
Het jaarverslag verzekeringen VHN 2013 staat afgedrukt op pagina 13 van het bewaarexemplaar Van Huis Uit. Vanuit een omroep is de vraag gekomen of de VHN ook kan voorzien in een
Apparatuurverzekering. Secretaris geeft een toelichting hierop. Apparatuurverzekering is
destijds wel ter sprake gekomen toen wij met het project „verzekeringen‟ zijn begonnen. De
maatschappij wilde echter geen apparatuur in studio's verzekeren. De verzekeraar gaf destijds
het advies de studio-inventaris onder te brengen bij de brand-inboedelverzekering van het
betreffende tehuis waar de studio van de omroep gevestigd is. Apparatuur „op locatie‟ was in het
geheel niet te verzekeren.
Noud Struijk van ROZO Radio wijst de ALV op een z.g. Instrumentenverzekering, waar dan ook
studioapparatuur onder zou kunnen vallen. Maar dat wordt op dit ogenblik nog onderzocht.
Zodra er meer bekend is zal de heer Struijk dit aan de secretaris van de VHN laten weten en zal
dit worden gepubliceerd. Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt
goedgekeurd.
7c. Jaarverslag Van Huis Uit 2013.
Het jaarverslag van Van Huis Uit 2013 staat afgedrukt op pagina 14 van het bewaarexemplaar
van deze ALV. Ton van der Laak vraagt aan Harry Pater hoeveel mensen Van Huis Uit lezen.
Deze antwoordt dat er ongeveer 200 adressen in zijn bestand staan. Die ontvangen dus
allemaal de uitgaven per e-mail. Vervolgens meldt hij dat er goed wordt gereageerd op het
inzenden van kopij en hij hoopt dat dit zo blijft. Verder zijn er geen op- of aanmerkingen en wordt
het verslag goedgekeurd.
8. Financiële verantwoording over het jaar 2013.
Voorzitter geeft het woord aan de penningmeester van de VHN, Ton van der Laak.
De financiële gegevens van de vereniging worden doorgenomen in de volgorde zoals in Van
Huis Uit staat afgedrukt.
Balans 2013:
Ton van der Laak geeft uitvoerige toelichting
Het eigen vermogen van de VHN bedraagt op 31 december 2013 € 9.776,89. Dat bedrag is
hetzelfde als vorig jaar en dat komt omdat de VHN op de cent nauwkeurig wordt gesubsidieerd
door de Stichting Financieel Beheer Huisomroepen Nederland. Het bedrag van € 1.000,- bij
overige schulden is een door de ALV goedgekeurd bedrag om ooit nog een keer een
bestuursuitje te organiseren. De ALV heeft geen vragen over de balans per 31 december 2013.
Resultatenrekening 2013:
De resultatenrekening 2013 wordt door penningmeester uitvoerig toegelicht. De grootste
organisatiekosten zijn de kosten van de ALV en de kosten van de bestuursvergaderingen. Het
project Nationale Discotheek kostte in 2013 een bedrag van € 8.943,15. De VHN ontving een
subsidie van € 15.642,33 ter afdekking van het financieringstekort.
Penningmeester vraagt aan de Algemene Ledenvergadering of alles duidelijk is en of er wellicht
nog vragen zijn. Vanuit de vergadering zijn er geen vragen en de penningmeester geeft
vervolgens het woord aan de kascontrolecommissie.
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Verslag van de kascontrolecommissie:
De kascontrolecommissie bestond dit jaar uit Willem van Dijk en Sake Roodbergen. Via e-mail
heeft de commissie alle informatie van de penningmeester ontvangen. Er is afdoende antwoord
ontvangen op vragen aan de penningmeester. De heer Roodbergen leest de verklaring voor van
de kascontrolecommissie (getekend te Tegelen en Zaandam op 8 mei 2014) en adviseert de
ALV om de penningmeester en het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. Voorzitter
vraagt de ALV of men hiermede akkoord gaat. Met applaus geeft de ALV aan akkoord te gaan
met het advies van de kascontrolecommissie.
Begroting voor het jaar 2014.
De penningmeester geeft uitgebreide toelichting op de gepresenteerde begroting voor het jaar
2014.
De totale begroting komt uit op een bedrag van € 22.640,- waardoor er een financieringstekort
zal ontstaan van € 20.015,-. Er is binnen de begroting wel enige „rek‟ maar het is wel de
bedoeling dat wij binnen de begroting blijven.
Penningmeester vraagt of er vragen zijn over de gepresenteerde begroting. De ALV heeft geen
vragen over de gepresenteerde begroting 2014 en deze wordt vervolgens goedgekeurd.
Benoeming kascontrolecommissie.
Penningmeester deelt mede dat op dit moment Willem van Dijk en Sake Roodbergen lid zijn van
de kascontrolecommissie. Reservelid is mevrouw Gerry Oomen. De heer Van Dijk is vandaag
aftredend. Aan de ALV wordt gevraagd een reservelid voor deze commissie toe te voegen.
Raymond van Oosterbosch van Omroep Oei-Oei uit Roosendaal stelt zich beschikbaar als
reservelid van de kascontrolecommissie. De Algemene Ledenvergadering gaat hiermede
akkoord. Voorzitter benadrukt nogmaals dat alle financiële gegevens digitaal aan de
commissieleden zullen worden toegestuurd.
10. Vaststellen van de contributie voor het jaar 2015.
Het bestuur stelt voor om de contributie voor het jaar 2015 vast te stellen op € 25,-.
De Algemene Ledenvergadering gaat hiermede akkoord.
11. Rapportage bestuursactiviteiten.
-Voorzitter geeft aan dat vorig jaar is getracht om het Forum nieuw leven in te blazen. Helaas is
daar totaal niet op gereageerd en binnen het bestuur van de VHN is besloten om te stoppen met
het forum.
-Het zal de ALV bekend zijn dat er moeilijkheden zijn geweest met de website van de VHN. Ons
bestuurslid Wim Brik zou hierover rapporteren maar Wim heeft zich vanmorgen wegens ziekte
afgemeld. Daarom zal Hans Geerlings nu rapporteren over de website. Hans geeft aan dat de
website wel actief is maar nog heel erg provisorisch. Wim Brik is bezig geweest om een totaal
nieuwe opzet te maken voor de website. Er moet echter nog veel werk worden verzet om tot een
volwaardige website te komen. Harry Pater en Hans Geerlings leveren informatie aan die
vervolgens door Wim op de website wordt geplaatst. Wim Brik gaat als opvolger van Hans
Geerlings de website beheren. Hans spreekt de verwachting uit dat in het vervolg weer van een
mooie en informatieve website gebruik kan worden gemaakt.
12a. Nationale Discotheek.
Henk van der Veen deelt mede dat men nog steeds bezig is met het uploaden van muziek.
Er staat op dit moment ongeveer 4 terabyte aan muziek op de server. Onlangs heeft men nog 4
verhuisdozen met klassieke muziek op de server gezet. Er worden nog steeds veel cd's
11
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aangeboden en die worden ook meteen op de server gezet waardoor er een zo groot mogelijke
sortering muziek op de server staat. Op dit ogenblik maken ongeveer 48 personen gebruik van
de Nationale Discotheek. Er zijn nog wel wat problemen met het programma Retroshare /
Windows 8 en het mailprogramma Outlook. Er wordt vanuit de vergadering ook verwezen naar
een programma van de een andere omroeporganisatie. Voorzitter deelt mede dat dit eerst
binnen het bestuur moet worden besproken. Henk van der Veen zal er op toezien dat de
handleiding van retroshare ook op de website wordt gezet. Henk doet vervolgens een oproep
aan de ALV om complete programma's aan te leveren die ook op de server kunnen worden
gezet en dan door andere omroepen kunnen worden uitgezonden. Eef Jansen heeft in de loop
der jaren veel cv-tjes gemaakt van klassieke componisten. De tekst is uitgetypt en binnen die
tekst kan men cd's inpassen. Ton van der Laak wil graag in het bezit komen van deze
informatie, zodat het op de website kan worden gezet.
Arnold Scheele legt uit hoe een programma van een omroep eenvoudigweg door een audiostream door een andere omroep kan worden overgenomen. Dit is volgens Henk van der Veen
echter niet altijd voor een omroep mogelijk. Voorzitter zal het overnemen van programma's
meenemen naar het VHN bestuur. Als er nieuws is zal dit in Van Huis Uit of op de website
worden gepubliceerd.
12b. Huisomroepen Informatie Platform (H.I.P.)
Ewald van Warmerdam krijgt het woord. Het H.I.P. Is eigenlijk een vooruitgeschoven post van
het VHN-bestuur om erachter te komen wat er leeft onder de omroepen en om dit met elkaar te
delen. Belangrijk hierin is de onderlinge communicatie tussen omroepen. We worden helaas
steeds kleiner en we moeten proberen een vuist te maken naar de plek die we in een tehuis
hebben.
Een ander doel van het H.I.P. zal zijn het promoten van jouw omroep naar het tehuis waarin je
werkt.
Als er omroepen zijn die een stuk promotie willen doen en niet weten hoe dat zou moeten, neem
dan contact op met de VHN of met Ewald. Bas Stuy merkt op dat hij de indruk heeft dat men niet
meer in de gaten heeft waar we naar toe gaan binnen de tehuizen. In ziekenhuizen verblijven
patiënten nog maar heel kort en in de verzorgingstehuizen is er in de nabije toekomst geen
centrale doorgifte meer van radio en/of televisie. In de toekomst kunnen we onze luisteraars
alleen nog maar bereiken via een audiostream (internetradio). Andere mogelijkheden zijn er dan
niet meer. Vanuit Elisabeth TV komt de opmerking dat wij eens zouden moeten onderzoeken
welke mogelijkheden er zijn om in de toekomst naar radio en televisie te luisteren en te kijken.
Belangrijk is dat we onze luisteraars thuis kunnen bereiken via bijvoorbeeld Internetradio en
DAB. Er moet in ieder geval iets gebeuren, maar de aanzet moet komen vanuit de omroepen.
Ewald doet het voorstel dat omroepen met hem contact opnemen om te brainstormen over ons
omroepwerk in de toekomst.
13. Informatie-uitwisseling leden.
Noud Struijk van ROZO Radio wil het bestuur van de VHN en alle andere omroepen bedanken
voor de getoonde belangstelling ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van ROZO Radio.
Verder wenst niemand van dit agendapunt gebruik te maken.
14. Aftreden van de heer H. Geerlings.
Hans Geerlings heeft vorig jaar al aangegeven dat hij zich niet meer herkiesbaar wilde stellen.
Die beslissing moeten wij als bestuur VHN natuurlijk respecteren. De taken van Hans Geerlings
worden binnen het bestuur VHN overgenomen door Wim Brik. Het bestuur van de VHN heeft
daarom besloten dat wij de opengevallen plaats van Hans thans niet zullen opvullen.
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Hans Geerlings wordt door de voorzitter toegesproken. Vanaf 28 mei 2005 heeft Hans deel
uitgemaakt van het bestuur VHN en heeft zijn taak binnen het bestuur voortreffelijk vorm
gegeven.
Het bestuur van de VHN heeft daarom besloten Hans Geerlings te onderscheiden met de
erespeld van de VHN. Daarnaast overhandigt de voorzitter nog een cadeaubon aan Hans. En
voor het thuisfront is er ook nog een bosje bloemen.
15. Rondvraag.
Arnold Scheele (Radio Delta) vraagt of er nog een vervolg komt op het programma Diskowin.
Sander de Zeeuw meldt het volgende: Het onderhoudscontract met ACF is ongeveer 3 jaar
geleden stop gezet. ACF heeft voor Windows 7 nog een aanpassing gemaakt (32 bits). Alle
versies van Diskowin heeft Sander van de site van ACF gedownload. Daarnaast heeft dat
programma een code nodig. Sander heeft van ACF een programma gekregen om zelf een code
te kunnen genereren.
Aanvragen voor het programma Diskowin worden bij de secretaris van de VHN getoetst op
oneigenlijk gebruik. De heer Scheele geeft aan dat het mooi zou zijn als met het programma
retroshare ook een playlist aangemaakt zou kunnen worden. Een oplossing hiervoor is echter
niet voorhanden.
Sander de Zeeuw adviseert de omroepen om nog eens goed te kijken naar de sub-licentie van
Buma/Stemra. En dan met name de voorwaarden over vrijstelling van Buma/Stemra rechten.
U mag op internet programma's uitzenden die u voor uw doelgroep gemaakt heeft. Als u
bijvoorbeeld na een reguliere uitzending nog wat plaatjes wilt draaien, dan valt dat niet onder de
definitie van de doelgroep en hiervoor heeft u dan ook geen vrijstelling. Sander adviseert het
bestuur van de VHN vooral zuinig te zijn op de destijds afgesloten contracten.
Walter Catz (Waterlandradio, v/h PRO) deelt aan de vergadering mede dat het van wezenlijk
belang is dat men een goed contact heeft met de Raad van Bestuur van een zorginstelling.
Vervolgens zegt de heer Catz dat het voor de toekomst van de VHN van belang kan zijn om
enig contact te maken met de lokale omroep onder behoud van eigen identiteit.
Hans Geerlings wil het bestuur van de VHN bedanken voor de erespeld en de presentjes die
hem zijn overhandigd. Hans heeft met veel plezier in het bestuur gezeten maar nu is toch echt
het moment aangebroken dat anderen het stokje moeten overnemen. Hans dankt iedereen voor
de fijne samenwerking en wenst ons allen veel succes toe.
Arnold Scheele vraagt hoe hij moet handelen als er actuele zaken te bespreken zijn.
Ewald van Warmerdam geeft aan dat iedereen die een mailtje naar hem stuurt op enig moment
wordt benaderd om een datum te prikken voor een bijeenkomst.
Er wordt nog de mededeling gedaan dat op 7 april 2014 RANO Gorinchem 50 jaar bestond.
Voorzitter deelt tenslotte mede dat de declaratieformulieren reiskosten bij de penningmeester
moeten worden ingeleverd.
16.Sluiting.
Niets meer aan de orde zijnde en met dank voor ieders inbreng sluit voorzitter om 16.15 uur de
vergadering.
Walter van Gennip, secretaris VHN
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JAARVERSLAGEN
Jaarverslag 2014 van het secretariaat van de VHN
Het jaarverslag van het secretariaat van de VHN heeft betrekking op het tijdvak 1 januari 2014
tot en met 31 december 2014.
Het bestuur kwam in vergadering bijeen op 15 februari, 31 mei, 15 september en 4 oktober.
Deze vergaderingen werden gehouden in de vergaderzaal van Omroep Max te Hilversum,
met uitzondering van de vergadering van 15 september (Witte Bergen).
De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VHN werd gehouden op zaterdag 10 mei 2014
te Bennekom. Er waren 15 omroepen vertegenwoordigd (2013: 24). In totaal bezochten 34 personen
deze jaarlijkse bijeenkomst (2013: 53 ).
In het middagprogramma werd door mevrouw H. Sanders, directeur van Zorggroep Oosterlengte,
een lezing gehouden over de maatregelen die onze regering heeft genomen ten aanzien van de
ouderenzorg in Nederland. Mevrouw Sanders informeerde de ALV uitvoerig wat dit voor de
huisomroepen kan gaan betekenen.
De contributie voor het lidmaatschap van de VHN werd voor het jaar 2015 vastgesteld op
€ 25,- per jaar.
De heer Hans Geerlings was volgens rooster aftredend en stelde zich niet herkiesbaar.
Binnen het bestuur van de VHN werd besloten de ontstane vacature op dat ogenblik niet in te vullen.
Hans is vele jaren bestuurslid geweest van de VHN en wij zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn
grote betrokkenheid bij de VHN.
Bij het secretariaat kwam ook een bericht binnen over het vertrek van de heer Jan Koning uit
de huisomroepwereld.
Jan is vanaf het allereerste begin betrokken geweest bij de VHN. Als ledenvertegenwoordiger,
bestuurslid, bouwer van het programma Disko, Diskowin, en als adviseur voor technische
adviezen. Jan heeft vanwege privéomstandigheden het huisomroepwerk vaarwel gezegd.
Wij bedanken Jan van harte voor alles wat hij voor de VHN heeft gedaan.
Er zijn in het jaar 2014 ook Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt.
Voor zover bekend bij het secretariaat van de VHN waren dat:
15-3-2014 : De heer Gert van Beek, Lid in de Orde van Oranje Nassau
25-4-2014 : De heer J. Looyen, Lid in de Orde van Oranje Nassau
1-7-2014 : De heer J. Boedeltje, Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Allen van harte gefeliciteerd met de Koninklijke Onderscheiding.
Omroep ROZO Radio vierde op 19 januari 2014 het 50-jarig jubileum en op 25 april 2014
betrok de omroep een nieuwe studio.
Omroep RANO Gorinchem vierde op 7 april 2014 het 50-jarig jubileum.
Helaas ontvingen wij ook minder prettige berichten.
Op 7 september 2014 overleed de heer Anton Doruiter, voorzitter van omroep De Horizon.
Als we kijken naar het aantal omroepen dat is aangesloten bij de VHN dan baart dat grote
zorgen.
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In het afgelopen kalenderjaar zijn 6 omroepen opgeheven. Dat zijn: Huisomroep Geldermalsen,
Ziekenomroep Oei-Oei, Westfriesgasthuisradio (ROVOZ), Ziekenomroep ZoZo, Radio Boterbloem en
omroep RAWA.
Door deze opheffingen liep het aantal aangesloten huisomroepen terug van 82 naar 76.
De website van de VHN is in 2014 compleet vernieuwd. Harry Pater en Frans van Berckel
(mediadeskundige) hebben heel hard gewerkt om de website aantrekkelijk en vooral ook
inhoudelijk duidelijk te maken.
Het Huisomroep Innovatie Platform (H.I.P.) onder de leiding van Ewald van Warmerdam is
vol uit de startblokken gegaan. Meer hierover kunt u lezen in het betreffende jaarverslag.
En ook bij de Nationale Discotheek heeft men niet bepaald stil gezeten. Henk van der Veen
en Frans van Berckel hebben hard gewerkt aan uitbreiding van de Nationale Discotheek.
Ook hierover kunt u meer lezen in het jaarverslag van de Nationale Discotheek.
Bij het secretariaat van de VHN werden in 2014 ook weer VHN-spelden besteld.
Eén speld werd besteld door omroep IRON RTV uit Waalwijk, de tweede speld werd besteld
door omroep RANO uit Gorinchem.
Het secretariaat van de VHN ondervindt nog steeds veel hinder in administratieve gegevensverwerking
die ontstaat doordat de wijzigingen in het bestuur van huisomroepen niet tijdig of in het geheel niet
doorgeven worden. Niet alleen het bestuur van de VHN maar ook alle besturen van de huisomroepen
hebben er baat bij als de ledenadministratie van de VHN op orde is.

Maart 2014,
W.W.M. van Gennip
Secretaris VHN
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Jaarverslag verzekeringen 2014
In het verzekeringsjaar augustus 2013 - augustus 2014 waren 10 lidomroepen via
de VHN verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en/of ongevallen (invaliditeit).
Uitgesplitst naar het soort verzekering hadden 9 omroepen een aansprakelijkheidsverzekering
voor in totaal 210 personen.
Van de hierboven genoemde 10 lidomroepen hadden 7 omroepen ook een
ongevallenverzekering voor in totaal 175 personen.
Eén lidomroep heeft voor 37 personen alleen een ongevallenverzekering.
Inclusief de VHN-organisatie bedroeg het totaal aantal verzekerden voor de
aansprakelijkheidsverzekering 220 personen en voor de ongevallenverzekering 185 personen.
In het vorige verzekeringsjaar noteerden wij voor de aansprakelijkheidsverzekering
een totaal van 242 personen, terwijl voor de ongevallenverzekering een aantal van 190
personen werd genoteerd.
Geconstateerd moet worden dat het totaal aantal verzekerde personen in dit verzekeringsjaar is
afgenomen met 20 personen.
Slechts bij 2 omroepen was er sprake van toename in het aantal verzekerde personen, bij 3
omroepen bleef het aantal verzekerde personen gelijk en bij 5 omroepen werd een afname
geconstateerd in het aantal verzekerde personen.
Een aantal gemeenten in Nederland biedt nog steeds de mogelijkheid om de vrijwilligers van uw
omroep gratis te verzekeren. De vrijwilligerscentrale in uw gemeente kan u nadere informatie
verstrekken.
De premie voor de aansprakelijkheidsverzekering bedraagt thans € 0,55 per persoon per jaar.
Dat is inclusief 21% assurantiebelasting.
De premie voor de ongevallenverzekering bedraagt € 2,27 per persoon per jaar. Over de premie
van de ongevallenverzekering wordt geen assurantiebelasting geheven.
In het verzekeringsjaar 8/2013 - 8/2014 werden geen schadegevallen gemeld.

Februari 2015,
W.W.M. van Gennip
Secretaris VHN

16

VAN HUIS UIT - Speciale uitgave ALV18 - 25 april 2015

JaarverslagVan Huis Uit en VHN-website 2014
Het is de redactie dit jaar gelukt om maar liefst vijf i.p.v. vier reguliere (ieder kwartaal één)
uitgaven van Van Huis Uit te produceren, inclusief één speciale editie.
Sinds de derde uitgave van 2013 wordt VHU per e-mail (als pdf-bijlage) verzonden aan alle
lidomroepen, huisomroepers, bestuurders en belangstellenden die zich hiervoor hebben
aangemeld. Op het moment van schrijven is dat naar 242 mailadressen. Kort nadat de nieuwe
VHU verzonden is wordt de uitgave op de VHN-website geplaatst.
Website
Wat de website betreft, webmaster Wim Brik had het helaas te druk om zich daar intensief mee
bezig te houden. Na een oproep aan de leden (via de hierboven vermelde extra editie) meldde
Joop Stringer van de Ruaz zich bij de voorzitter. Hij maakte een nieuw sjabloon om de website
er wat professioneler en strakker te laten uitzien. Uiteindelijk is Joop niet de nieuwe webmaster
geworden, maar wordt de website nu bijgewerkt door webmaster Frans van Berckel en Harry
Pater.
ALV uitgave
Evenals in de voorgaande jaren werd de speciale ALV-uitgave grotendeels door het VHN
bestuur verzorgd, terwijl ondergetekende de uitvoering deed. Het drukwerk en de verzending
werden door Multiprint (voorheen Multicopy) in Ede verzorgd.
Bijdragen van de leden
Verschillende omroepen en huisomroepers stuurden dit jaar kopij in, waar we heel blij mee zijn.
Alleen is het jammer dat het nog steeds toch maar een beperkt aantal huisomroepen/ers betreft
en dus kan men denken „alweer een artikel over die omroep en waarom nou nooit iets over de
onze?‟. Er zijn immers ruim zeventig omroepen lid van de VHN en je zou toch mogen
verwachten dat de meeste van hen toch ook zo nu en dan iets te melden zullen hebben, wat ook
voor de andere leden interessant is. Maar hoe dan ook: iedereen hartelijk bedankt voor de
medewerking!
2015
De redactie hoopt ook in 2015 weer veel ingeleverde kopij te ontvangen. Als het net zo blijft
gaan als in 2014 (met, zoals hierboven gemeld, behoorlijk wat bijdragen van omroepen), dan zit
dat vast wel goed. Het is overigens erg fijn als er naast tekst ook foto‟s worden ingestuurd,
alleen tekst is toch een beetje saai… maar als er geen foto‟s voorhanden zijn, dan zorgt de
redactie wel voor een illustratie bij het ingestuurde artikel. De redactie stuurt ongeveer twee
weken voor de inzenddatum voor kopij een mail aan alle 242 mailadressen, met een oproep om
bijdragen in te zenden. Hierop wordt gelukkig goed gereageerd, al is méér kopij van méér
omroepen natuurlijk welkom!
Iedereen hartelijk dank voor de medewerking in het afgelopen jaar en de veelal positieve
reacties. Hopelijk blijven de huisomroepen en huisomroepers kopij insturen naar vhu@vhn.nl,
zodat we kunnen doorgaan met vier uitgaven van VHU per jaar.
Harry Pater, hoofdredacteur Van Huis Uit, maart 2015.
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Jaarverslag HIP 2014
In 2014 is een opstart gemaakt met het Huisomroepen Informatie Platform (HIP).
In het HIP werken diverse omroepen samen om de aanwezige kennis te gebruiken.
Problemen worden besproken en samen komen we tot een oplossing. Waarom het wiel opnieuw
uitvinden.
Het benaderen van omroepen in de buurt van de vergaderlocatie heeft geen extra HIP leden
opgeleverd.
In 2014 zijn er 5 omroepen actief in het HIP:
Radio Delta, ETV, ROZO, TZBO, Radio Mozaïek en IRON RTV
Verder is er contact met de ORVA en Viviana.
In 2015 willen we de groep graag uitbreiden. Deze omroepen weten elkaar, ook buiten het HIP,
te vinden. De samenwerking is duidelijk beter.
Naast het kennismaken met elkaar en het bekijken van elkaars studio, hebben we een aantal
zaken in kaart gebracht die spelen.
Opgestart in 2014:
internet radio handboek
VHN App
Delen van uitzendingen (radio en tv)
Digitaal inkoppelen (wat zijn de mogelijkheden en waar lopen we tegen aan)
De verwachting is dat we in 2015 deze zaken kunnen presenteren.
Namen het bestuur wil ik de deelnemende omroepen bedanken voor hun inbreng en hoop daar
ook in de toekomst gebruik van te mogen maken.
Ewald van Warmerdam, februari 2015.
HIP coördinator VHN.
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Jaarverslag Nationale Discotheek VHN 2014
In 2012 is het initiatief genomen tot het in leven roepen van een Nationale Discotheek VHN ten
behoeve van de huisomroepen die lid zijn van de VHN.
Doel is de huisomroepen te voorzien van muziek t.b.v. hun programma‟s, die niet in bezit is van
de omroep. Voorwaarde was dat er een goede beveiliging werd gevonden om oneigenlijk
gebruik te voorkomen. Dit is gevonden door gebruik te maken van Retroshare, een vrij te
downloaden programma (zie hiervoor de website van de VHN).
Initiatiefnemers voor het realiseren van de Nationale Discotheek waren Ton van der Laak,
Walter van Gennip, Frans van Berckel en Henk van der Veen. De server voor de opslag van de
bestanden staat bij de Rano Ziekenomroep Utrecht. Vanaf het begin is direct gestart met het
opbouwen van de data en thans staan er ruim 350.000 titels op de server.
Thans wordt door ongeveer 54 medewerkers van diverse omroepen gebruik gemaakt van de
Nationale Discotheek van de VHN.
In januari is er een enquête gehouden onder de regelmatige gebruikers van de Nationale
Discotheek. Helaas waren er in eerste instantie maar 10 respondenten. Ten tijde van dit
schrijven is er een reminder gestuurd naar de gebruikers. De resultaten van de enquête zullen
op de ALV worden getoond.

17 februari 2015,
Henk van der Veen.
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Financiële verantwoording
Vereniging Huisomroepen Nederland
31-122014
€

31-122013
€

31-122012
€

Balans per 31 december
ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren
Rekening-courant Stichting Financieel Beheer
Overige vorderingen

66,16
2.420,22
462,00
2.948,38

75,00
5.641,73
1.238,50
6.955,23

58,12
10.094,32
308,15
10.460,59

1.399,05
6.901,97
8.301,02

5.298,99
29,41
5.328,40

504,12
28,92
533,04

11.249,40

12.283,63

10.993,63

Eigen vermogen
Vermogen per 1 januari van het jaar
Resultaat van het jaar
Vermogen per 31 december van het jaar

9.776,89
9.776,89

9.776,89
9.776,89

9.776,89
9.776,89

Kortlopende schulden
Crediteuren
Overige schulden

472,51
1.000,00

1.456,74
1.050,00

59,50
1.229,00

1.472,51

2.506,74

1.288,50

11.249,40

12.283,63

11.065,39

Liquide middelen
ING Bank 149303 betaalrekening
Moneyou spaarrekening

Totaal van de activa

PASSIVA

Totaal van de passiva
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Vereniging Huisomroepen Nederland
31-122014
€

31-122013
€

31-122012
€

Toelichting op de balans per 31 december
ACTIVA
Debiteuren
LI106 Maro Dichterbij
LI111 Radio Atrium Parkstad
LI112 Radio VKH (Sevagram)
NH117 VU Medisch Centrum
NH126 Radio Rosa Beth Shalom
ZH115 Stichting RAZO Delft
ZH121 Kindertelevisie LUMC

Rekening-courant Stichting Financieel Beheer
Stand per 1 januari
Ontvangsten
Subsidie toekenning boekjaar
Stand per 31 december

25,00
58,8425,00
50,00
25,00
66,16

25,00
25,00
-

33,12
25,00
-

25,00
75,00

58,12

5.641,73
20.506,6317.285,12
2.420,22

10.094,32
20.094,9215.642,33
5.641,73

7.791,43
7.791,4310.094,32
10.094,32

30,00
432,00
-

30,00
540,00
552,50
66,00
50,00

30,00
119,25
-

462,00

1.238,50

158,90
308,15

1.399,05
6.901,97
8.301,02

5.298,99
29,41
5.328,40

504,12
28,92
533,04

Met ingang van 2006 is de subsidie van
Stichting Financieel Beheer toegekend tot
een maximum bedrag of de lagere werkelijke
kosten.
Overige vorderingen
Depotbedrag PostNL
Vooruitbetaalde kosten internethosting
Voorraad postzegels
Nog te factureren premies verzekeringen
Nog te factureren omzet spelden
Nog te factureren contributie
Nationale Nederlanden premie restitutie
collectieve ongevallenverzekering

Liquide middelen
ING Bank 149303 betaalrekening
Moneyou spaarrekening
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Vereniging Huisomroepen Nederland
31-122014
€

31-122013
€

31-122012
€

Toelichting op de balans per 31 december
PASSIVA
Crediteuren
Declaratie J. Boedeltje
Declaratie W. Brik
Declaratie H. Geerlings
Declaratie W. van Gennip
Declaratie A.J.H. van der Laak
Declaratie H. van der Veen
Declaratie E. van Warmerdam
Declaratie F. van Berckel
Jubileumgift Tegelse Zieken- en Bejaardenomroep

Overige schulden
Vooruit ontvangen contributies nieuwe jaar
Reservering bestuursuitje
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388,80
83,71
472,51

149,80
155,10
42,00
410,59
395,15
128,10
66,00
110,00
1.456,74

59,50
-

1.000,00
1.000,00

50,00
1.000,00
1.050,00

229,00
1.000,00
1.229,00

59,50
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Vereniging Huisomroepen Nederland
werkelijk
2014
€

Begroting
2014
€

werkelijk
2013
€

2.050,00
534,21
17.285,12
11,00
47,56
19.927,89

2.050,00
500,00
20.015,00
50,00
25,00
22.640,00

2.250,00
552,50
15.642,33
92,00
0,49
15,00
18.552,32

6.111,51
8.648,35
1.730,24
631,66
2.697,02
109,11
19.927,89

8.775,00
8.900,00
1.725,00
500,00
2.630,00
110,00
22.640,00

6.832,43
8.943,15
961,78
505,11
1.205,07
104,78
18.552,32

-

-

-

Resultatenrekening
Baten
Contributies
Verzekeringen premies ontvangen
Stichting Financieel Beheer
Opbrengst activiteiten omroepen
Overige baten
Nagekomen baten voorgaand boekjaar

Lasten
Organisatiekosten
Project Nationale Discotheek
Afschrijvingen
Van Huis Uit
Kosten verzekeringen
Regiobijdragen
Kosten activiteiten omroepen
Overige lasten
Nagekomen lasten voorgaand boekjaar

Resultaat boekjaar
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Vereniging Huisomroepen Nederland
werkelijk
2014
€

Begroting
2014
€

werkelijk
2013
€

Toelichting op de resultatenrekening
BATEN
Contributies
Contributie Friesland
Contributie Groningen
Contributie Drenthe
Contributie Overijssel
Contributie Gelderland
Contributie Utrecht
Contributie Noord-Holland
Contributie Zuid-Holland
Contributie Zeeland
Contributie Noord-Brabant
Contributie Limburg
Contributie Flevoland
Gestopte omroepen

225,00
100,00
100,00
300,00
225,00
100,00
275,00
250,00
100,00
175,00
150,00
50,00
2.050,00

225,00
100,00
100,00
300,00
225,00
100,00
275,00
250,00
100,00
175,00
150,00
50,00
2.050,00

225,00
100,00
100,00
325,00
225,00
100,00
350,00
250,00
100,00
275,00
150,00
50,00
2.250,00

534,21
534,21

500,00
500,00

552,50
552,50

17.285,12
17.285,12

20.015,00
20.015,00

15.642,33
15.642,33

11,00
11,00

50,00
50,00

92,00
92,00

47,56
47,56

25,00
25,00

0,49
0,49

-

-

15,00

Verzekeringen premies ontvangen
Omzet Verzekeringen

Stichting Financieel Beheer
Stichting Financieel Beheer subsidie

Opbrengst activiteiten omroepen
Omzet Diskowin
Omzet speldjes

Overige baten
Rentebaten
Kasverschillen

Nagekomen baten voorgaand boekjaar
Omzet verzekeringen oude jaren
Betalingsverschillen
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Vereniging Huisomroepen Nederland
werkelijk
2014
€

Begroting
2014
€

werkelijk
2013
€

Toelichting op de resultatenrekening
-

-

15,00

120,98
159,99
365,45
114,40
1.249,90
974,61
2.698,60
225,30
26,99
88,69
86,60
6.111,51

350,00
375,00
200,00
1.500,00
1.500,00
3.000,00
500,00
400,00
100,00
250,00
250,00
50,00
100,00
200,00
8.775,00

611,48
358,59
165,60
1.185,40
1.462,78
2.457,95
143,30
5,40
441,93
6.832,43

8.400,00
248,35
8.648,35

8.400,00
500,00
8.900,00

8.400,00
543,15
8.943,15

528,29
85,00
700,00
231,99
184,96
1.730,24

600,00
200,00
375,00
200,00
350,00
1.725,00

562,78
75,00
324,00
961,78

LASTEN
Organisatiekosten
Diverse kantoorbehoeften
Kleine aanschaffingen inventaris
Telefoon
Portokosten
Kosten ALV
KM vergoeding ALV
Bestuursvergadering KM
Consumpties vergaderingen
Bestuursetentje
Representatiekosten
Internetkosten
Kosten nieuwe website
Kamer van Koophandel
Algemene verenigingskosten
Onvoorzien

Project Nationale Discotheek
Project Nationale Discotheek maandkosten
Project Nationale Discotheek overige kosten
Project Nationale Discotheek geboortekaartje

Van Huis Uit
Drukwerk Van Huis Uit
Etentje Van Huis Uit
Opmaak en publicatie Van Huis Uit op internet
Overige kosten Van Huis Uit
Portokosten Van Huis Uit

25

VAN HUIS UIT - Speciale uitgave ALV18 - 25 april 2015

Vereniging Huisomroepen Nederland
werkelijk
2014
€

Begroting
2014
€

werkelijk
2013
€

Toelichting op de resultatenrekening
Kostenverzekeringen
Schadeverzekering vrijwilligers

Kosten activiteiten omroepen
Werkgroep training
Nationale Dag Huisomroep
Kosten commissies en projectgroepen
Jubilea omroepen
SENA rechten
BUMA STEMRA rechten
VIDEMA rechten
Inkoop spelden
Diskowin inkoop

631,66
631,66

500,00
500,00

505,11
505,11

1.405,05
180,00
361,99
543,65
206,33
2.697,02

1.000,00
500,00
370,00
550,00
210,00
2.630,00

110,00
357,00
534,57
203,50
1.205,07

109,11
109,11

110,00
110,00

104,78
104,78

Overige lasten
Bankkosten en provisies

Jubilea omroepen
12,5 jaar (€35)
25 jaar (€70)
Radio de Honte(ZL-106)
40jaar (€90)
50jaar (€110)
Tegelse Zieken- en Bejaarden Omroep(LI107)
ROZO Radio(NB-100)
60jaar (€140)
Diversen

110,00
-

-

110,00

500,00

-

Totaal

180,00

500,00

110,00

70,00
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Vereniging Huisomroepen Nederland
Begroting
2015
€

werkelijk
2014

Begroting
2014
€

€

Begroting
Baten
Contributies
Verzekeringen premies ontvangen
Stichting Financieel Beheer
Opbrengst activiteiten omroepen
Overige baten
Nagekomen baten voorgaand boekjaar

Lasten
Organisatiekosten
Project Nationale Discotheek
Van Huis Uit
Kosten verzekeringen
Kosten activiteiten omroepen
Overige lasten
Nagekomen lasten voorgaand boekjaar

1.900,00
550,00
23.575,00
50,00
25,00
26.100,00

2.050,00
534,21
17.285,12
11,00
47,56
19.927,89

2.050,00
500,00
20.015,00
50,00
25,00
22.640,00

8.175,00
8.900,00
1.600,00
650,00
6.650,00
125,00
26.100,00

6.111,51
8.648,35
1.730,24
631,66
2.697,02
109,11
19.927,89

8.775,00
8.900,00
1.725,00
500,00
2.630,00
110,00
22.640,00

-

-

-

Resultaat boekjaar
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Vereniging Huisomroepen Nederland
Begroting
2015
€

werkelijk
2014

Begroting
2014
€

€

Toelichting op de begroting
BATEN
Contributies
Contributie Friesland
Contributie Groningen
Contributie Drenthe
Contributie Overijssel
Contributie Gelderland
Contributie Utrecht
Contributie Noord-Holland
Contributie Zuid-Holland
Contributie Zeeland
Contributie Noord-Brabant
Contributie Limburg
Contributie Flevoland
Gestopte omroepen

225,00
100,00
100,00
275,00
200,00
100,00
250,00
225,00
75,00
150,00
150,00
50,00
1.900,00

225,00
100,00
100,00
300,00
225,00
100,00
275,00
250,00
100,00
175,00
150,00
50,00
2.050,00

225,00
100,00
100,00
300,00
225,00
100,00
275,00
250,00
100,00
175,00
150,00
50,00
2.050,00

550,00
550,00

534,21
534,21

500,00
500,00

23.575,00
23.575,00

17.285,12
17.285,12

20.015,00
20.015,00

50,00
50,00

11,00
11,00

50,00
50,00

25,00
25,00

47,56
47,56

25,00
25,00

-

-

-

Verzekeringen premies ontvangen
Omzet Verzekeringen

Stichting Financieel Beheer
Stichting Financieel Beheer subsidie

Opbrengst activiteiten omroepen

Omzet Diskowin
Omzet speldjes

Overige baten
Rentebaten
Kasverschillen

Nagekomen baten voorgaand boekjaar
Omzet verzekeringen oude jaren
Betalingsverschillen
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Vereniging Huisomroepen Nederland
Begroting
2015
€

werkelijk
2014
€

Begroting
2014
€

Toelichting op de begroting

LASTEN
Organisatiekosten
Diverse kantoorbehoeften
Kleine aanschaffingen inventaris
Telefoon
Portokosten
Kosten ALV
KM vergoeding ALV
Bestuursvergadering KM
Consumpties vergaderingen
Bestuursetentje
Representatiekosten
Internetkosten
Kosten nieuwe website
Kamer van Koophandel
Algemene verenigingskosten
Onvoorzien

Project Nationale Discotheek
Project Nationale Discotheek maandkosten
Project Nationale Discotheek overige kosten
Project Nationale Discotheek geboortekaartje

Van Huis Uit
Drukwerk Van Huis Uit
Etentje Van Huis Uit
Opmaak en publicatie Van Huis Uit op internet
Overige kosten Van Huis Uit
Portokosten Van Huis Uit

200,00
100,00
375,00
200,00
1.500,00
1.250,00
3.000,00
250,00
400,00
100,00
250,00
250,00
100,00
200,00
8.175,00

120,98
159,99
365,45
114,40
1.249,90
974,61
2.698,60
225,30
26,99
88,69
86,60
6.111,51

350,00
375,00
200,00
1.500,00
1.500,00
3.000,00
500,00
400,00
100,00
250,00
250,00
50,00
100,00
200,00
8.775,00

8.400,00
500,00
8.900,00

8.400,00
248,35
8.648,35

8.400,00
500,00
8.900,00

600,00
100,00
375,00
300,00
225,00
1.600,00

528,29
85,00
700,00
231,99
184,96
1.730,24

600,00
200,00
375,00
200,00
350,00
1.725,00

650,00
650,00

631,66
631,66

500,00
500,00

Kostenverzekeringen
Schadeverzekering vrijwilligers
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Vereniging Huisomroepen Nederland
Begroting
2015
€

werkelijk
2014

Begroting
2014
€

€

Toelichting op de begroting
Kosten activiteiten omroepen
Werkgroep training
Nationale Dag Huisomroep
Kosten commissies en projectgroepen
Jubilea omroepen
SENA rechten
BUMA STEMRA rechten
VIDEMA rechten
Inkoop spelden

5.000,00
500,00
375,00
550,00
225,00
6.650,00

1.405,05
180,00
361,99
543,65
206,33
2.697,02

1.000,00
500,00
370,00
550,00
210,00
2.630,00

125,00
125,00

109,11
109,11

110,00
110,00

-

-

-

Overige lasten
Bankkosten en provisies

Nagekomen lasten voorgaand boekjaar
Afboeking wegens oninbaar

Jubilea omroepen
12,5jaar (€35)
25jaar (€70)
Radio de Honte(ZL-106)
40jaar (€90)
50jaar (€110)
ROZO Radio(NB-100)
60jaar (€140)
Diversen

-

70,00

-

500,00

110,00
-

500,00

Totaal

500,00

180,00

500,00
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STATUTEN VHN
Index statuten
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Artikel 18
Artikel 19
Artikel 20
Artikel 21

Naam, duur zetel
Doel
Middelen
Lidmaatschap, toelating
Einde van het lidmaatschap
Bestuur
Einde bestuurslidmaatschap, periodiek aftreden, schorsing
Besluitvorming van het bestuur
Bestuurstaak, vertegenwoordiging
Jaarverslag, rekening en verantwoording
Algemene Ledenvergadering
Toegang en stemrecht
Voorzitterschap, notulen
Besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering
Bijeenroeping Algemene Ledenvergadering
Contributie, geldmiddelen
Statutenwijziging
Ontbinding
Liquidatie
Huishoudelijk reglement
Geschillen algemeen

Artikel 1
Naam, duur, zetel
1.1
De vereniging draagt de naam VERENIGING HUISOMROEPEN NEDERLAND,
hierna ook te noemen: VHN. Onder huisomroepen worden verstaan de organisaties van
vrijwilligers die zich zonder winstoogmerk bezighouden met het op legale wijze brengen
van radio- of televisieprogramma‟s voor doelgroepen. Deze doelgroepen bestaan
hoofdzakelijk uit personen die ziek, oud of gedetineerd zijn.
1.2
De VHN is opgericht op zevenentwintig april negentienhonderd vijfentachtig en is
aangegaan voor onbepaalde tijd.
1.3
De VHN is gevestigd te Amersfoort.
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Artikel 2
Doel
2.1

De VHN stelt zich ten doel:
het bevorderen en begeleiden van datgene wat dienstig kan zijn tot ontwikkeling
en verbetering van het huisomroepwerk in Nederland;
het behartigen van de belangen van de leden;
het onderhouden van contacten met overheden en instanties die van nut kunnen
zijn voor de leden.

Artikel 3
Middelen
3.1

De VHN tracht dit doel te bereiken:
-door een goede relatie en verstandhouding te bevorderen met natuurlijke of
rechtspersonen die op een of andere manier van belang zijn voor of betrokken
zijn bij het huisomroepwerk;
-door het uitgeven van een verenigingsperiodiek;
-door het verzamelen van (voor de genoemde activiteiten benodigde) financiële
middelen;
-door alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.

Artikel 4
Lidmaatschap, toelating

4.1
4.2

4.3

4.4

De VHN kent leden en ereleden.
Leden zijn huisomroepen die zich als lid hebben aangemeld en als zodanig door
het bestuur zijn geaccepteerd. Bij niet toelating door het bestuur kan een
kandidaat-lid dat voldoet aan de kenmerken als genoemd in artikel 1, eerste lid
van de statuten, aan de Algemene Ledenvergadering verzoeken alsnog als lid
toegelaten te worden.
Ereleden zijn natuurlijke personen die wegens hun bijzondere verdiensten voor
het huisomroepwerk, op voorstel van het bestuur, door de Algemene
Ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.
Het bestuur houdt een register bij waarin alle namen en adressen van de leden
en ereleden zijn opgenomen. Dit register is op aanvraag voor elk lid beschikbaar.

Artikel 5
Einde van het lidmaatschap
5.1

Het lidmaatschap eindigt:
a.
wanneer een lid ophoudt te bestaan;
b.
bij overlijden van een erelid van de VHN;
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5.2

5.3

5.4

c.
door schriftelijke opzegging bij het secretariaat van de vereniging voor één
november van het lopende kalenderjaar. Deze opzegging gaat in vanaf het
volgende kalenderjaar;
d.
door opzegging namens de VHN. Deze opzegging kan gebeuren wanneer
een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, bij de statuten
gesteld, te voldoen; wanneer hij zijn financiële verplichtingen tegenover de VHN
niet nakomt; en ook wanneer redelijkerwijs van de VHN niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren;
e.
door royement. Dit royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de VHN handelt;
wanneer een lid illegale middelen voor het huisomroepwerk gebruikt of het
huisomroepwerk in zijn algemeenheid schaadt dan wel de VHN op onredelijke
wijze benadeelt.
Wanneer het bestuur besluit aan een lid opzegging namens de VHN kenbaar te
maken kan het betreffende lid een met redenen omkleed beroep instellen bij de
Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering beslist over de
opzegging met tenminste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Het
betrokken lid wordt in de gelegenheid gesteld tijdens de behandeling van het
beroep in de vergadering verweer te voeren.
Voor royement is nodig, dat het bestuur in een Algemene Ledenvergadering een
met redenen omkleed voorstel indient. Het bestuur stelt het lid hiervan uiterlijk
twee maanden voor de betreffende Algemene Ledenvergadering schriftelijk in
kennis. De Algemene Ledenvergadering beslist over het royement met tenminste
twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Het betrokken lid wordt in de
gelegenheid gesteld tijdens de behandeling van het voorstel in de vergadering
verweer te voeren.
De besluiten genoemd onder 5.2 en 5.3 worden schriftelijk aan het lid
meegedeeld.

Artikel 6
Bestuur
6.1

6.2
6.3

6.4

Het bestuur bestaat tenminste vijf (5) leden met een maximum van negen (9)
leden, die voor de periode van vier (4) jaar worden gekozen.
Bestuurders kunnen ook buiten de leden worden benoemd.
Het bestuur bestaat bij voorkeur uit medewerkers van de leden, doch dient
tenminste voor de helft plus één uit medewerkers van de leden te bestaan.
De leden van het bestuur worden bij volstrekte meerderheid van geldig
uitgebrachte stemmen door de Algemene Ledenvergadering (in functie)
benoemd. Zowel het bestuur als een lid is bevoegd een voordracht voor de leden
van het bestuur te doen. De wijze van het doen van een voordracht wordt nader
bij reglement geregeld.
Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de
overige bestuursleden.
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6.5

Een lid van het bestuur kan maximaal twéé functies bekleden. De voorzitter kan
slechts de functie van voorzitter bekleden.

Artikel 7
Einde bestuurslidmaatschap, periodiek aftreden, schorsing
7.1

7.2

7.3

7.4

Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af volgens een door het
bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is onmiddellijk
herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het
rooster de plaats van zijn voorganger in.
Het bestuurslidmaatschap eindigt op het moment dat een bestuurslid zijn
medewerking aan een lid heeft beëindigd, met dien verstande dat het bestuurslid
bevoegd is zijn bestuurlijke periode van vier jaar volledig vol te maken.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
-door bedanken;
-door onder curatele stelling, verklaring in staat van faillissement, aanvrage van
surseance van betaling of verlies op enige andere wijze van de vrije beschikking
over zijn vermogen van of door een bestuurslid;
-door zijn periodieke aftreden zonder herbenoeming;
-door overlijden van het bestuurslid.
Elk bestuurslid kan worden geschorst door het bestuur. Binnen twee maanden na
schorsing moet een bijzondere Algemene Ledenvergadering bijeengeroepen
worden, die bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen een
besluit tot opheffing van de schorsing neemt of een besluit tot ontslag neemt. Een
schorsing die niet binnen vier maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

Artikel 8
Besluitvorming van het bestuur
8.1

8.2

Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur worden onder
verantwoordelijkheid van de secretaris of diens plaatsvervanger notulen
opgemaakt, die in een volgende vergadering door het bestuur worden
vastgesteld. In afwijking van datgene wat de wet hierover bepaalt, is het oordeel
van de voorzitter over de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet
beslissend. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee
bestuursleden dit nodig achten.
Bij huishoudelijk reglement worden nadere bepalingen aangaande vergaderingen
van en de besluitvorming door het bestuur gegeven.
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Artikel 9
Bestuurstaak, vertegenwoordiging
9.1
9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
besturen van de VHN.
Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd. Het is echter verplicht binnen drie maanden een Algemene
Ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaatsen aan de
orde komt.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taak te doen uitvoeren door commissies en werkgroepen die door het bestuur
worden benoemd. In het huishoudelijk reglement zal hieraan een nadere invulling
worden gegeven.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering,
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot kopen, vervreemden of bezwaren
van registergoederen.
Het bestuur heeft eveneens goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering
nodig voor het besluiten tot:
I.
onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van rechtshandelingen
en verrichten van investeringen die een bij huishoudelijk reglement vast te
stellen bedrag of waarde te boven gaan.
II.
a.
het huren en verhuren en op andere wijze in gebruik of genot
verkrijgen en geven van onroerende goederen;
b.
het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de VHN een
bankkrediet wordt verleend;
c.
het ter leen verstrekken van gelden;
d.
het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale
procedures, maar met uitzondering van het nemen van conservatoire
maatregelen en het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel
kunnen lijden;
e.
het aannemen van giften en legaten indien hieraan een voorwaarde
is verbonden.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen
beroep worden gedaan.
De VHN wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen
met de secretaris of de penningmeester (dan wel hun respectievelijke
plaatsvervangers).

Artikel 10
Jaarverslag, rekening en verantwoording
10.1 Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
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10.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de VHN zodanige
aantekeningen te houden, dat daaruit steeds haar rechten en plichten kunnen
worden gekend.
10.3 Het bestuur brengt op een Algemene Ledenvergadering binnen zes maanden na
afloop van het verenigingsjaar aan de Algemene Ledenvergadering zijn
jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten
en lasten, rekening en verantwoording over zijn beleid in het afgelopen jaar.
10.4 De penningmeester is gehouden per halfjaar het bestuur tussentijds een
financieel verslag te overleggen ter toetsing van de begroting.
10.5 Op de eerste bestuursvergadering van het verenigingsjaar legt de
penningmeester een voorlopige begrotingsopzet voor aan het bestuur; na
voorlopige goedkeuring door het bestuur wordt deze begroting aan de Algemene
Ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd. Dit dient op de jaarvergadering te
gebeuren.
10.6 Zolang de voorlopige begroting niet is vastgesteld door de jaarvergadering, is het
bestuur gerechtigd om per maand per begrotingspost uitgaven te doen ter grootte
van een twaalfde deel van de uitgaven van het afgelopen boekjaar.
10.7 De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie
van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en
brengt van haar bevindingen verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering.
10.8 Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een
deskundige laten bijstaan.
Artikel 11
Algemene Ledenvergadering
11.1 De Algemene Ledenvergadering van de VHN bestaat uit de vertegenwoordigers
van de leden. Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn
opgedragen.
11.2 Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een
Algemene Ledenvergadering gehouden, zijnde de jaarvergadering. In de
jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a.
het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 10
met het verslag van de aldaar genoemde commissie, en ook de begroting voor
het dan reeds lopende boekjaar;
b.
de benoeming van de in artikel 10.7 genoemde commissie;
c.
voorziening in eventuele vacatures en/of het instellen van nieuwe
(betaalde) functies;
d.
voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping
voor de vergadering;
e.
het vaststellen van de contributie voor de VHN.
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11.3 Andere Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het
bestuur dit wenselijk oordeelt.
11.4 Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een tiende (1/10) deel
van de leden verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering
op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen
veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 15 door
verzending van de oproep aan alle leden.

Artikel 12
Toegang en stemrecht
12.1 Algemene Ledenvergaderingen zijn vrij toegankelijk voor leden, bestuursleden en
ereleden, tenzij zwaarwichtige redenen zich daartegen verzetten, dit ter
beoordeling van de Algemene Ledenvergadering. Geschorste leden en
geschorste bestuursleden hebben geen toegang, behalve bij de behandeling van
de schorsing.
12.2 Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de Algemene
Ledenvergadering.
12.3 Ieder lid dat niet is geschorst, heeft één stem.
12.4 Ereleden hebben geen stemrecht, maar wel het recht van advies.
12.5 Een lid kan zijn stem via een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid laten
uitbrengen.
12.6 Een lid dat door andere leden gemachtigd is dient voor de Algemene
Ledenvergadering een mandatenlijst te overhandigen. Het verleende mandaat is
door het lid ondertekend.
Artikel 13
Voorzitterschap, notulen
13.1 De Algemene Ledenvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter of
diens plaatsvervanger.
13.2 Van het verhandelde in elke vergadering maakt de secretaris of een ander door
de voorzitter aangewezen persoon notulen, die door de voorzitter en de secretaris
of door hun plaatsvervangers worden ondertekend, na door de Algemene
Ledenvergadering te zijn vastgesteld. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen
een notarieel proces-verbaal van het verhandelde laten opmaken. De inhoud van
de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van alle leden gebracht.
Artikel 14
Besluitvorming van de Algemene Ledenvergadering
14.1 Het ter Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat
door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor
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14.2

14.3

14.4

14.5

14.6
14.7
14.8

de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet
schriftelijk vastgesteld voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer een meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurde, een stemgerechtigde aanwezige
dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van
de vergadering genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin tenminste een tiende (1/10) van alle leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Is niet een tiende (1/10) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt
binnen vier weken, maar niet eerder dan twee weken daarna, een tweede
vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in
de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten.
Alle stemmingen over personen gebeuren schriftelijk. Over zaken kan mondeling
worden gestemd, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of
één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke
stemming gebeurt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij
acclamatie, ook over personen, is mogelijk tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke
of schriftelijke stemming verlangt.
Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
gekregen, heeft een tweede stemming plaats. Ingeval van een voordracht vindt
een tweede stemming over de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft op dat
moment opnieuw niemand de volstrekte meerderheid gekregen, dan vinden
herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft
gekregen, hetzij over twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij deze
herstemmingen, waaronder niet begrepen de tweede stemming, wordt telkens
gestemd over de personen, op wie bij de voorgaande stemming is gestemd,
evenwel met uitzondering van de persoon op wie bij de voorgaande stemming het
geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorgaande stemming het
geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door
loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen
stemmen kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming over twee
personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van
personen, is het verworpen.
Blanco, verminkte of onduidelijke stemmen worden beschouwd als niet te zijn
uitgebracht.
Indien in een vergadering ALLE leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen
geldige besluiten genomen worden, mits met algemene stemmen, over alle aan
de orde komende onderwerpen (dus mede een voorstel tot statutenwijziging of
ontbinding). De dan genomen besluiten zijn rechtsgeldig, ook al heeft geen
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oproeping plaatsgehad, is deze niet op de voorgeschreven wijze gebeurd of is
enig ander voorschrift over het oproepen en houden van vergadering of een
daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
Artikel 15
Bijeenroeping Algemene Ledenvergadering
15.1 De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur,
behoudens het bepaalde in artikel 11.4. De oproeping gebeurt schriftelijk aan de
adressen van de leden volgens het register bedoeld in artikel 4, lid 4.
15.2 De termijn voor de oproeping bedraagt minimaal vier weken.
15.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld en ook de
daarop betrekking hebbende stukken toegezonden, onverminderd het bepaalde
in artikel 17.
Artikel 16
Contributie, geldmiddelen
16.1 De leden zijn gehouden tot het betalen van een contributie die door de Algemene
Ledenvergadering zal worden vastgesteld.
16.2 De geldmiddelen worden gevormd door:
-contributie van de leden;
-subsidies;
-schenkingen, legaten en erfstellingen;
-alle overige wettig verkregen baten.

Artikel 17
Statutenwijziging
17.1 In de statuten van de VHN kan geen verandering worden gebracht dan door een
besluit van de Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
17.2 Zij die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vier weken voor
de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, aan alle leden toezenden.
17.3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde (2/3) van de
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste een tiende (1/10)
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet een tiende (1/10) van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken, maar niet
eerder dan twee weken daarna, een tweede vergadering bijeengeroepen en
gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de
orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan
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worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee derde (2/3) van
de uitgebrachte stemmen.
17.4 Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan binnen een
termijn van zes maanden een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden
van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Artikel 18
Ontbinding
18.1 De VHN kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene
Ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is
van overeenkomstige toepassing.
18.2 Een besluit tot ontbinding van de VHN behoeft tenminste twee derde (2/3) van de
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee derde (2/3) van
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derde (2/3) van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken, maar niet eerder
dan twee weken daarna, een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden,
waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is
geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan
worden besloten, mits met een meerderheid van twee derde (2/3) van de
uitgebrachte stemmen.
18.3 Het batig saldo na vereffening vervalt aan diegenen die tijdens het besluit tot
ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot
ontbinding kan echter ook door een unaniem besluit van de Algemene
Ledenvergadering een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
Artikel 19
Liquidatie
19.1 Na het besluit tot ontbinding van de vereniging zal de liquidatie van haar zaken
gebeuren door het bestuur, tenzij de Algemene Ledenvergadering anders besluit.
19.2 De liquidateuren doen van hun liquidatie rekening en verantwoording in de
Algemene Ledenvergadering.
19.3 Van de liquidatierekening moet van de dag der oproeping tot na de afloop van de
dag waarop de vergadering wordt gehouden een afschrift kunnen worden
opgevraagd.
19.4 De goedkeuring van de liquidatie door de Algemene Ledenvergadering strekt de
liquidateuren tot décharge.
Artikel 20
Huishoudelijk reglement
20.1 De Algemene Ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast.
20.2 Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch met de
statuten van de VHN.
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Artikel 21
Geschillen algemeen
21.1 In alle gevallen waarin de statuten noch het huishoudelijk reglement voorzien,
dan wel haar bepalingen onduidelijk worden geacht, beslist het bestuur.
21.2 Over alle geschillen aangaande de uitleg van deze statuten wordt, voor zover niet
opgedragen aan het bestuur, beslist door de Algemene Ledenvergadering.

Deze statuten zijn vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VHN op
12 mei 2007. Zij treden in werking de dag nadat de notariële akte, waarin deze statuten
zijn opgenomen, is verleden (25-05-2007).
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15

Lidmaatschap, toelating
Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vervanging bestuur
Adviseurs
Tussentijdse vacatures bestuur
Vergaderingen van het bestuur
Werkgroepen
Uitgaven
Algemene Ledenvergadering
Toegang en stemrecht
Regio‟s
Contributie en financiën

Artikel 1
Lidmaatschap, toelating
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Huisomroepen zijn organisaties als bedoeld in artikel 1.1 van de statuten, indien
zij op legale wijze radio- en/of televisieprogramma‟s verzorgen en dit doen ten
behoeve van een (zorg)instelling.
De VHN kent leden en ereleden.
Huisomroepen die de wens te kennen geven tot de VHN te willen toetreden,
zenden daartoe een schriftelijk verzoek aan de secretaris van de VHN. Het
bestuur beslist in de eerstvolgende vergadering of de kandidaat-omroep als lid
kan worden toegelaten. De secretaris stelt de betrokken huisomroep binnen twee
weken van het besluit in kennis.
Wanneer het bestuur niet tot toelating van de betrokken huisomroep als lid van de
VHN besluit, kan de kandidaat-omroep die meent te voldoen aan de kenmerken
als genoemd in artikel 1, eerste lid, van de statuten, aan de Algemene
Ledenvergadering verzoeken alsnog als lid te worden toegelaten.
De kandidaat-omroep dient een dergelijk verzoek in te dienen binnen twee
maanden nadat hij kennis heeft kunnen nemen van het besluit tot niet toelating
van het bestuur. Het bestuur is verplicht dit verzoek op de agenda van de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering te plaatsen.
Ereleden zijn natuurlijke personen die wegens hun bijzondere verdiensten voor
het huisomroepwerk, op voorstel van het bestuur, door de Algemene
Ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.
Het bestuur houdt een register bij waarin alle namen en adressen van de leden
en ereleden zijn opgenomen. Dit register is op aanvraag voor elk lid beschikbaar.
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Artikel 2
Bestuur
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5
2.6

De voordracht voor de leden van het bestuur kan worden gedaan door zowel het
bestuur als door een lid.
Op het moment dat een vacature in het bestuur ontstaat, maakt het bestuur
daarvan melding met de mededeling dat elk lid kandidaten kan voordragen.
Wanneer het bestuur kandidaten voordraagt voor een functie in het bestuur,
maakt het dit kenbaar bij de oproeping voor de Algemene Ledenvergadering met
vermelding van de naam van de kandidaat en de functie waarvoor deze wordt
voorgedragen.
Wanneer een lid kandidaten voor wil dragen voor een functie in het bestuur, zendt
het uiterlijk zes weken voor de betreffende Algemene Ledenvergadering een
schriftelijke voordracht aan de secretaris. De secretaris voegt deze voordracht toe
aan de stukken die bij de bijeenroeping worden verzonden.
Het bestuur heeft de bevoegdheid de voordrachten als bedoeld in artikel 2.3 en
2.4 van een advies te voorzien.
Het bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid voor het Landelijk Bureau.

Artikel 3
Voorzitter
3.1
3.2
3.3
3.4

De voorzitter vertegenwoordigt de VHN in en buiten rechte gezamenlijk met de
secretaris of de penningmeester (dan wel hun respectievelijke plaatsvervangers).
De voorzitter coördineert en voert taken uit die nodig zijn om de VHN optimaal te
laten functioneren.
De voorzitter leidt de vergaderingen van de VHN (bestuur en ALV).
De voorzitter heeft zitting in het bestuur van de Stichting Financieel Beheer.

Artikel 4
Secretaris
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

De secretaris heeft de eindverantwoordelijkheid voor de notulen van alle VHNvergaderingen.
De secretaris is verantwoordelijk voor het voeren van de correspondentie van en
voor de VHN.
De secretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenadministratie.
De secretaris is verantwoordelijk voor het opstellen van agenda‟s en
uitnodigingen voor de VHN-vergaderingen en de verzending hiervan.
De secretaris is verantwoordelijk voor het beheer van het archief van de VHN.
De secretaris heeft zitting in het bestuur van de Stichting Financieel Beheer.
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Artikel 5
Penningmeester
5.1
5.2
5.3

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer en de administratie van
de financiën van de VHN.
De penningmeester is verantwoordelijk voor het innen van de contributie en
overige gelden.
De penningmeester heeft zitting in het bestuur van de Stichting Financieel
Beheer.

Artikel 6
Vervanging bestuur
6.1
6.2

Het bestuur kiest uit haar midden een vice-voorzitter, een tweede secretaris en
een tweede penningmeester.
Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, de secretaris of de penningmeester
treden de vice-voorzitter, de tweede secretaris of de tweede penningmeester in
alle taken en bevoegdheden van degene die zij vervangen.

Artikel 7
Adviseurs
7.1

Het bestuur kan op ad hoc basis externe adviseurs aanstellen die het bestuur op
door hem te bepalen terreinen van advies kunnen dienen. Deze adviseurs zijn
geen lid van het bestuur en hebben dan ook geen stemrecht.

Artikel 8
Tussentijdse vacatures bestuur
8.1
8.2
8.3

Het bestuur maakt een rooster van aftreden op. Dit rooster wordt vastgesteld in
de eerste bestuursvergadering na de Algemene Ledenvergadering.
Elk zittend bestuurslid kan zich na aftreden voor een volgende periode kandidaat
stellen.
In het geval van tussentijds aftreden van één of meer bestuursleden, wordt door
het bestuur een ad hoc voorziening getroffen ter verzekering van de behartiging
van de belangen van de vereniging.

Artikel 9
Vergaderingen van het bestuur
9.1

Het bestuur vergadert ten minste vier (4) maal per jaar.
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9.2
9.3

9.4

9.5

9.6

De voorzitter roept de vergaderingen van het bestuur bijeen.
De secretaris zendt de agenda voor de vergadering en de daarbij behorende
stukken ten minste een week voor de vergadering toe aan de leden van het
bestuur.
Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur worden onder
verantwoordelijkheid van de secretaris notulen gemaakt, die in de eerstvolgende
vergadering van het bestuur worden vastgesteld. De notulen worden binnen twee
weken na de vergadering ter kennisneming aan de leden van het bestuur
toegezonden.
Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van
de vergadering van het bestuur genomen met een volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. Stemmingen gebeuren mondeling, tenzij één van de
bestuursleden om schriftelijke stemming verzoekt. Het bepaalde in artikel 14.4
van de statuten is van overeenkomstige toepassing.
Indien de stemmen staken, is de stem van de voorzitter beslissend.

Artikel 10
Werkgroepen
10.1 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taak te doen uitvoeren door werkgroepen. Het bestuur beslist over
aanbevelingen en voorstellen die door een werkgroep worden gedaan.
10.2 Een werkgroep heeft tot taak uitvoering te geven aan activiteiten die van belang
zijn voor het bereiken van de doelstellingen van de VHN.
10.3 Het bestuur stelt voor elke werkgroep de taakomschrijving, het budget en de
grootte van de werkgroep vast.

Artikel 11
Uitgaven
11.1 Voor uitgaven waarin de begroting niet voorziet, is de goedkeuring van het
bestuur vereist.
11.2 Zolang de voorlopige begroting niet is vastgesteld door de jaarvergadering, is het
bestuur gerechtigd per maand per begrotingspost uitgaven te doen ter grootte
van een/twaalfde deel van de uitgaven van het afgelopen boekjaar.
11.3 Het bestuur is, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 9.5.I. van de statuten,
gerechtigd zonder goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering
investeringen te doen tot een waarde van 10% van de begroting.
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Artikel 12
Algemene Ledenvergadering
12.1 Elk lid kan onderwerpen inbrengen voor behandeling in de Algemene
Ledenvergadering.
12.2 Wanneer een lid een onderwerp voor behandeling in de Algemene
Ledenvergadering wil inbrengen, brengt het lid dit onderwerp uiterlijk zes weken
voor de betreffende Algemene Ledenvergadering schriftelijk ter kennis van de
secretaris. Deze voegt het onderwerp toe aan de stukken die bij de bijeenroeping
worden verzonden. Het bestuur heeft de bevoegdheid het onderwerp van een
advies te voorzien.
12.3 Ieder lid dat op de Algemene Ledenvergadering aanwezig is, heeft het recht een
voorstel in te dienen. Een voorstel, niet aangaande de invulling van een
bestuursvacature, komt in behandeling indien dit door de meerderheid van het
aantal aanwezige leden wordt ondersteund.
12.4 Staande de vergadering kunnen moties en amendementen worden ingediend die,
om voor behandeling in aanmerking te komen, door ten minste een derde (1/3)
van het aantal aanwezige stemgerechtigde leden dienen te worden ondertekend.
12.5 De voorzitter heeft het recht een onderwerp dat door een lid bij de rondvraag ter
sprake wordt gebracht niet in behandeling te nemen, als dit lid het bestuur niet
ten minste zeven werkdagen voor de vergadering schriftelijk van zijn voornemen
in kennis heeft gesteld.

Artikel 13
Toegang en stemrecht

13.1 Leden kunnen slechts geldig aan een stemming deelnemen, indien zij geen
contributieachterstand hebben en de voor het betreffende jaar verschuldigde
contributie vóór 1 maart hebben voldaan.
13.2 Een lid dat niet zelf op de vergadering aanwezig kan zijn, kan zijn stem via een
schriftelijk daartoe gemachtigd lid laten uitbrengen. Deze machtiging dan wel de
mandatenlijst als bedoeld in artikel 12.6 van de statuten, dient uiterlijk een week
voor de vergadering bij de secretaris te zijn ingediend.
13.3 Een persoon die een lid vertegenwoordigt, dient een door het bestuur van dit lid
ondertekend formulier te overleggen, waaruit blijkt dat deze persoon gerechtigd is
namens dit lid te stemmen.
13.4 Teneinde geldig aan een stemming te kunnen deelnemen moet een lid de
presentielijst hebben ondertekend.
13.5 Leden die de Algemene Ledenvergadering bezoeken, kunnen geen aanspraak
maken op een vergoeding van de reiskosten.
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Artikel 14
Regio´s
14.1 De leden van de VHN zijn landelijk ingedeeld in regio‟s. Een regio is een
geografisch gebied bestaande uit één of meer provincies of een gedeelte van een
provincie.
14.2 Het werkgebied van de VHN is verdeeld in regio‟s.
Regio
Provincie(s)
Regio 1: Friesland Friesland
Regio 2: Noord
Groningen, Drenthe
Regio 3: Oost
Overijssel, Noordoostpolder
Regio 4: Midden
Gelderland, Utrecht, Flevoland
Regio 5: West
Noord-Holland, Zuid-Holland
Regio 6: Zuid
Zeeland, Noord-Brabant, Limburg
14.3 Het streven van de VHN is in elke regio een vorm van samenwerking tussen de
leden te stimuleren. De leden binnen een regio bepalen zelfstandig of zij al of niet
een vereniging of stichting zullen vormen.
14.4 Om in aanmerking te komen voor de in het VHN Protocol beschreven bijdrage
dient deze vereniging of stichting rechtspersoonlijkheid te bezitten en
ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 15
Contributie en financiën
15.1 Ieder lid verplicht zich tot het betalen van de jaarlijkse contributie. Het
verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Bij toetreding in de loop van het jaar
wordt de contributie berekend naar rato van het aantal resterende maanden.
15.2 De VHN zendt een factuur aan die leden die geen machtiging tot automatische
incasso hebben afgegeven. De verschuldigde contributie dient vóór 1 maart van
het betreffende contributiejaar op de bankrekening van de VHN te zijn
bijgeschreven. Na het verstrijken van deze termijn stuurt de penningmeester een
betalingsherinnering met een termijn van twee maanden. Na het verstrijken van
deze twee maanden is de vereniging gerechtigd overeenkomstig het bepaalde in
artikel 5.1.d van de statuten het lidmaatschap namens de VHN op te zeggen.
15.3 Het bestuur kan algehele of gedeeltelijke dispensatie toestaan voor het betalen
van contributie indien de omstandigheden van een lid, naar het oordeel van het
bestuur, daartoe aanleiding geven.
15.4 De Algemene Ledenvergadering stelt een reis- en onkostenvergoeding vast voor
bestuursleden en werkgroepleden. Als leidraad geldt de hoogte van de
vergoedingen die de belastingdienst als niet belastbaar aanmerkt.
15.5 Alle kosten die de VHN moet maken in een juridische- of incassoprocedure ten
gevolge van een vordering op een lid, komen voor rekening van dat lid.
Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 24 mei 2008 te Bennekom.
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VHN PROTOCOL
Dit protocol geldt voor omroepen en personen
In dit protocol gelden de volgende jubileum data: 12,5 - 25 - 40 - 50 - 60 - 75 jaar.

Jubilea
Omroepen
De omroep ontvangt van de VHN, bij voorkeur persoonlijk uitgereikt door de voorzitter of
een bestuurslid:
Een felicitatiebrief namens de VHN, waarin o.m. staat vermeld, dat de penningmeester
de jubileumgift naar de bankrekening van de omroep zal overmaken.
Jubileumgiften:
Jubileum
12 ½ jaar
25 jaar
40 jaar
50 jaar
60 jaar
75 jaar

Jubileumgift
€ 35
€ 70
€ 90
€ 110
€ 140
€ 160

Regio verbanden
Alleen regioverbanden met een rechtspersoonlijkheid komen in aanmerking voor een
lustrumgift van de VHN. Bij de regioverbanden komt ieder lustrum, te rekenen vanaf de
datum van oprichting zoals vermeld in de oprichtingsakte, in aanmerking voor een gift.
De lustrumgift bedraagt € 225,- vermeerderd met € 45,- per omroep en dient
aantoonbaar worden aangewend voor een activiteit ten behoeve van alle omroepen in
die regio.
Voor het vaststellen van het aantal omroepen geldt de lustrumdatum.
Het bestuur van een regioverband dient aan het bestuur van de VHN schriftelijk kenbaar
te maken dat een bepaald lustrum wordt bereikt. I.v.m. het opmaken van de begroting
van de VHN dient dit te geschieden vóór 1 januari van het jaar waarin het lustrum
gevierd wordt. Tevens dient aangegeven te worden waarvoor de lustrumgift zal worden
aangewend. De penningmeester van de VHN zal de kosten tot het bedoelde maximum
declarabel stellen.
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Personen
Jubilea van (bestuurs)leden van een omroep of een regioverband zijn in principe een
zaak van de betreffende organisatie. Wanneer een omroep of regioverband van mening
is, dat de jubilaris een VHN speld moet ontvangen als gevolg van het jubileum, kan deze
worden besteld bij de VHN.

Contact-bijeenkomsten Regioverbanden
Regioverbanden met rechtspersoonlijkheid kunnen jaarlijks een contact bijeenkomst
organiseren voor alle omroepen in de betreffende regio. De gemaakte kosten voor deze
bijeenkomst kunnen achteraf onder overlegging van de facturen tot een maximum van €
225,- bij de penningmeester van de VHN worden gedeclareerd.
Wanneer binnen een regio, waar geen rechtspersoonlijkheid bezittend regioverband
aanwezig is, door een aantal omroepen een bijeenkomst wordt voorgesteld, moet de
aanvraag voor een bijdrage in de kosten vooraf worden aangevraagd bij de secretaris
van de VHN. Deze aanvraag dient op een zodanig tijdstip plaats te vinden dat deze
behandeld kan worden in een VHN bestuursvergadering. Zie voor data van deze
bestuursvergadering de VHN website. Het besluit betreffende de aanvraag zal door de
secretaris aan de aanvrager meegedeeld woorden. Bij toekenning is de afhandeling
gelijk aan de procedure bij regioverbanden met rechtspersoonlijkheid.

Afscheid
Bij het afscheid van een persoon, die gedurende langere tijd één van de onderstaande
functies heeft bekleed wordt door de voorzitter van de VHN namens de VHN een
bedankbrief overhandigd met daarbij een cadeaubon van max. € 25,-.
Functies, die in aanmerking komen zijn:
-

Bestuursleden van de VHN
Leden van VHN werkgroepen
Medewerkers in dienst van de VHN
Redactieleden van Van Huis Uit
Bestuursleden van de Stichting Financieel Beheer

Overige zaken
Langdurig zieken
Bij langdurige ziekte van personen in de functies zoals vermeld onder ”Afscheid” wordt
door of namens de VHN een attentie bezorgd.
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Overlijden
Bij het overlijden van bestuursleden, werkgroepleden of medewerkers in dienst van de
VHN.
Direct na ontvangst van het overlijdensbericht nemen de leden van het dagelijks bestuur
van de VHN contact met elkaar op om af te stemmen hoe te handelen.
Het DB neemt contact op met de nabestaanden aangaande:
afvaardiging van de VHN
plaatsing van een in memoriam in Van Huis Uit
direct mailing naar de leden en/of relaties
graftak namens de VHN
(met vermelding “Dank voor je inzet Bestuur VHN”)
Indien gewenst regelt het DB bovenstaande zaken.
Bij kennisgeving aan de VHN van het overlijden van anderen wordt, indien de VHN
hiervan een rouwkaart ontvangt, een condoleance brief verzonden aan de nabestaanden.
Er wordt in de eerstvolgende Van Huis Uit melding gemaakt van het overlijden.

VHN draagspelden
Er zijn drie verschillende draagspelden,
-

De vergulde draagspeld, die voor iedere huisomroeper tegen kostprijs bij de VHN
te koop is.

-

De zilveren draagspeld met “flapje”, die door omroepbesturen tegen kostprijs is te
bestellen bij het secretariaat van de VHN. Deze speld wordt uitgereikt bij jubilea
van omroepmedewerkers. De omroep draagt zelf zorg voor het graveren van de
tekst in het “flapje”.

-

De zilveren draagspeld, wordt alleen uitgegeven door de VHN en alleen in
bijzondere situaties en op omschreven voordracht van een omroep, een bestuur
uit een regio of het bestuur van de VHN. Het bestuur van de VHN besluit
vervolgens of de aanvraag voor deze ere-speld wordt gehonoreerd. De ere-speld
wordt altijd, vergezeld van een oorkonde, door de voorzitter van de VHN
uitgereikt.

50

LEDENLIJST VERENIGING HUISOMROEPEN NEDERLAND d.d. 7.3.2015
Naam van de omroep

Adres

Postcode en plaats

e-mailadres van de omroep

HZBO p/a Ziekenhuis Bethesda (DR-100).
ROSA (DR-102)
Huisomroep "Ranka" / Luistervink (DR-103)
Studio Sint Franciscus (DR-106)
St. Omroep voor Zieken en Ouderen OZONOP (FL-100)
Flevo Zieken Omroep (FL-102)
HZBO (FR-104)
Ziekenomroep Intersion Dokkum (FR-106)
Omroep Noorderbreedte (FR-108)
T.R.O.B. (FR-109)
Huisomroep De Ielânen (FR-112)
Stichting Studio Mariënacker (FR-113)
Sinnehiem Radio Omroep SIRO (FR-116)
RTV Rikkingahof (FR-117)
Huisomroep De Flecke (FR-118)
St. Huisomroep Gelderse Vallei (GE-103)
Z.S.O.M. Omroep Groenlo (GE-105)
St. RANO Gorinchem (GE-106)
St. Radio Mozaïek (GE-107)
Stichting Omroep De Arend (GE-110)
Ziekenomroep Tiel (GE-111)
Rock en Rolstoel Producties (GE-123)
Markenheem TV (GE-124)
Regionale Senioren Omroep RSO (GR-100)
Stichting Vrienden van het UMCG (GR-103)
Stichting Martini Omroep (GR-104)
Omroep Viviana Oosterlengte (GR-105)
Ziekenhuis Omroep Sittard (LI-100)
Radio MARO - Dichterbij (LI-106)
Tegelse Zieken- en Bejaarden Omroep (LI-107)
Stichting Vrolijke Medicijnen Omroep (LI-110)
Radio Atrium Parkstad (LI-111)
Radio Sevagram (LI-112)

Postbus 30.000
p/a Boermarke 25A
Grote Brink 2
p/a Burg. Feithsingel 52
Bouwerskamp 31
Hospitaalweg 1
Oude Postweg 42
Postbus 39
Henri Dunantweg 2
Burg. Wuiteweg 140
Harste 11
Roggemolestege 7
Postbus 116
Postbus 116
Midstraat 10
Postbus 241
Ziekenhuisstraat 14
Willem Elsschotstraat 200
Bachstraat 98
p/a Dorpstraat 62 - 6
Veertien Hond 26
Postbus 9044
Ir. Visstraat 9
Schaaksport 172
Postbus 30001 (X.2.105)
Postbus 30033
Blijhamsterweg 45
Dr. H. van der Hoffplein 1
Violenberg 2
Gasthuisstraat 33
Plein 1992 34C
Daslook 38
Henri Dunantstraat 3

7900 RA Hoogeveen
9481 HC Vries
9531 AL Borger
7742 BR Coevorden
8301 AE Emmeloord
1315 RA Almere
8461 LM Rottum FR
9100 AA Dokkum
8934 AD Leeuwarden
9203 KP Drachten
8602 JX Sneek
8711 EA Workum
8430 AC Oosterwolde FR
8430 AC Oosterwolde FR
8501 AP Joure
6710 BE Ede
7141 AN Groenlo
4207 PT Gorinchem
6904 HV Zevenaar
6909 AM Babberich
4003 GK Tiel
6800 GG Arnhem
7001 CR Doetinchem
9728 PG Groningen
9700 RB Groningen
9700 RM Groningen
9673 XB Winschoten
6162 BG Geleen
6595 MC Ottersum
5931 NT Tegelen
6221 JP Maastricht
6467 JC Kerkrade
6419 PB Heerlen

info@hzbo.nl
agb.bierman@home.nl
abfra@tangenborgh.nl
abfra@tangenborgh.nl
info@ozonop.nl
bestuur@flevoziekenomroep.net
radiohzbo@home.nl
info@intersion.nl
studiobeheer.onb@znb.nl
orv@zuidoostzorg.nl
pim.vandieken@plantein.nl
fekke@ziggo.nl
siro@liante.nl
Fred.Vogelaar@Liante.nl
activiteitenbegeleiding.flecke@plantein.nl
info@huisomroep.nl
info@zsom.nl
versluisj@casema.nl
secretariaat@radio-mozaiek.nl
ankiefischer@wanadoo.nl
ziekenomroep@zrt.nl
VrijwilligersRRP@grootklimmendaal.nl
tv@markenheem.nl
info@rtv-rso.nl
w.r.wiechers@vrienden.umcg.nl
martiniomroep@mzh.nl
omroep-viviana@hccnet.nl
info@zorgomroep.nl
info@auvitone.nl
info@tzbo.nl
nicole.sleebe@ziggo.nl
radioatriumparkstad1967@gmail.com
info@sevagram.nl
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ROZO-RADIO (NB-100)
Omroepstichting IRON RTV (NB-106)
De Horizon (NB-107)
Stichting ORVA (NB-108)
ROTS (NB-117)
Elisabeth Televisie (NB-118)
Purmerender Radio Omroep (NH-103)
Z.Z.B.O. (NH-104)
O.O.R. Omroep Organisatie Reigersdaal (NH-106)
Stichting BEZIG (NH-112)
Radio Tulipa TV (NH-115)
Radio Domino (NH-116)
Radio VU (NH-117)
St. RUAZ Noord-Holland (NH-124)
Stichting Radio Norvicus (NH-125)
Radio Rosa (Beth Shalom) (NH-126)
HEOS Hengelose Omroepstichting (OV-101)
O.Z.O. Enschede (OV-102)
Stichting O.Z.O. midden-Overijssel (OV-103)
O.Z.O. NW Overijssel en ZW-Drenthe (OV-105)
MGT Media Groep Trivium (OV-108)
O.Z.O. Zwolle (OV-111)
Huisomroep De Posthoorn (OV-113)
Vereniging Carint TV Hengelo West (OV-114)
Huisomroep Ariens Zorgpalet (OV-116)
Radio Bruggerbosch (OV-117)
Huisomroep T.V. Humanitas (OV-118)
Stichting E.K.O.Z. (UT-100)
RANO Ziekenomroep Utrecht (UT-104)
Golfbreker Radio t.a.v. het Bestuur (UT-107)

Bredaseweg 108 A
Eikendonklaan 2
De Rietdekker 18
Stadionlaan 77
Helmondseweg 144
Postbus 90103
Waterlandlaan 25 (D1.309)
Postbus 1031
Krusemanlaan 88
Postbus 100
Postbus 328
Louwesweg 6
Postbus 7057 (k. OC 65.3)
Spaarnestraat 1
Bankastraat 36
Kl. Wittenburgerstraat 299
C.T. Storkstraat 25
Hasselobrink 13
H.A. Hartholtstraat 4
p/a Onnastraat 18-22
Boerhaavelaan 85
p/a Oelerbeek 22
De Posten 135
Geerdinksweg 130
Boulevard 1945 - 505
Gronausestraat 752
Hennepstraat 4
Burg. Patijnlaan 91
L. Napoleonplantsoen 18
Nieuwstraat 10A

Stichting Muziek op Maat (UT-111)
Zieken en Bejaardenomroep Midden Delfland (ZH-104)
St. Ziekenomroep Schiedam (ZH-108)
Stichting RANO Dordrecht (ZH-112)

Oosterstraat 12
Koningin Julianaweg 88
Postbus 239
p/a Zwaluwenburg 46

52

4902 NS Oosterhout NB
5143 NG Waalwijk
4284 VP Rijswijk NB
5213 JJ 's-Hertogenbosch
5751 PH Deurne
4800 RA Breda
1441 RN Purmerend
1500 AA Zaandam
1701 VN Heerhugowaard
1250 AC Laren NH
1180 AH Amstelveen
1066 EC Amsterdam
1007 MB Amsterdam
1946 AV Beverwijk
2103 XH Heemstede
1018 LT Amsterdam
7553 AN Hengelo OV
7544 GA Enschede
7441 DW Nijverdal
8831 HM Steenwijk
7555 BK Hengelo OV
8033 AH Zwolle
7544 LR Enschede
7555 DR Hengelo OV
7511 AD Enschede
7534 AM Enschede
7552 DN Hengelo OV
3705 CC Zeist
3582 TM Utrecht
3811 JZ Amersfoort
3971 AP DriebergenRijsenburg
3155 XH Maasland
3100 AE Schiedam
3328 CP Dordrecht

info@rozoradio.nl
iron@schakelring.nl
horizonteam@hetnet.nl
secretariaat@orva.nl
cloomans@oro.nl
etv@elisabethbreda.nl
remco@waterlandradio.nl
info@zzbo.nl
john.molenaar@esdege-reigersdaal.nl
synchrotech@hetnet.nl
info@radiotulipatv.nl
nicotiel@kpnmail.nl
radio.info@vumc.nl
secretariaat@studioruaz.nl
mail@radionorvicus.nl
radiorosa@bethshalom.nl
mr.becker@telfort.nl
alj.staal@home.nl
info@ozo-middenoverijssel.nl
info@dick-van-dijk.nl
mzandbergen@triviumzorggroep.nl
van.hezel@home.nl
gerriemeester@home.nl
m.c.mulder-vos@introweb.nl
heson@home.nl
radio@bruggerbosch.nl
r.ensing@carint.nl
hjleunk@solcon.nl
bestuur@rano-utrecht.nl
info@golfbreker.nl
rookbert@planet.nl
ajmkolme@caiw.nl
info@zosradio.com
pim.reijndorp@rano-dordrecht.nl
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Stichting RAZO (ZH-115)
Huisomroep CuraMare (ZH-117)
Kindertelevisie LUMC (ZH-121)
St. Zorgradio Haaglanden (ZH-123)
St. Huisomroepen Vlaardingen (ZH-124)
Omroepvereniging Box TV (ZH-125)
St. Ziekenomroep Nomen Nescio (ZL-102)
Radio Delta (ZL-103)
Huisomroep Radio De Honte (ZL-106)

Postbus 1017
Sperwer 271
Postbus 9600
Postbus 47900
Postbus 6022
Pallasstraat 80
s-Gravenpolderseweg 114
p/a Het Heem 65
Wielingenlaan 2

2600 BA Delft
3245 VP Sommelsdijk
2300 RC Leiden
2504 CE Den Haag
3130 DA Vlaardingen
2402 VR Alphen ad Rijn
4462 RA Goes
4511 PP Breskens
4535 PA Terneuzen

NB: klopt er iets niet in de gegevens van uw omroep, geef dit dan s.v.p. per omgaande door aan secretaris@vhn.nl
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info@razo.nl
Huisomroep@Curamare.nl
M.E.M.van_Gool@lumc.nl
info@zrhaaglanden.nl
info@plus-radio.nl
info@boxtv.nl
info@radio-nomen-nescio.nl
info@huisomroepradiodelta.nl
radiohonte@zeelandnet.nl

