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1. Organisatie en structuur 

 

De Stichting Algemene Vughtse Lokale Omroep (AvuloFM) is gehuisvest in Vught en bereikbaar 

onder telefoonnummer 073-6560400 of via het algemene e-mailadres: redactie@avulo.nl.  

Het bezoekadres is Secretaris van Rooystraat 15, 5261 EP Vught. Hier is ook onze studio gevestigd. 

In de volksmond is AvuloFM gevestigd “onder de Speeldoos”.  

AvuloFM heeft uitsluitend vrijwilligers. Het merendeel hiervan zijn programmamakers, redacteuren en 

technici. AvuloFM heeft geen betaalde medewerkers. Veel vrijwilligers hebben meerdere functies of 

programma’s. Daarnaast zijn de leden van het Publieke Beleidsbepalend Orgaan (PBO), eveneens 

vrijwilligers, op afstand bij de organisatie betrokken. In totaal zijn er 68 personen bij AvuloFM 

betrokken. Een overzicht hiervan is bijgevoegd.  

AvuloFM is een platte organisatie. Feitelijk zijn er twee niveaus: medewerkers en bestuur. Wel hebben 

de verschillende teams een coördinator of kartrekker met de daarbij behorende 

verantwoordelijkheden. Als officieel publiek lokaal medium voor Vught en Cromvoirt heeft AvuloFM 

een belangrijke taak in de nieuwsvoorziening naar alle inwoners van de gemeente Vught. Dit doet zij 

via haar eigen doelgroep programma’s (sport, actualiteiten, ouderen, blinden- en slechtzienden, 

cultuur etc.) maar ook via haar website, Facebook en Twitter. 
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2. Bestuur 

 

Het takenpakket van het bestuur bestaat uit de volgende taken: financiën, huisvesting, interne 

communicatie, externe contacten, voorbereiding en uitvoering van algemene beleidsontwikkeling in 

overleg met de programmamakers.  

In 2017 is bestuurslid Ans de Man gestopt met haar activiteiten als bestuurslid. Hierdoor is de 

bezetting op dit moment erg dun. Inmiddels heeft het bestuur gesprekken met 3 kandidaten en hoopt 

daarmee in 2018 het bestuur weer volledig te hebben. De secretariële functies worden op dit moment 

door de voorzitter vervuld en de taak van penningmeester wordt waargenomen door Jordy van 

Keijzerswaard.  

 

Het bestuur van AvuloFM wordt op 31 december 2017 gevormd door: 

• Leo van Hees (voorzitter/secretaris) 

• Vacant(secretaris) 

• Jordy van Keijzerswaard (penningmeester) 

• Marcel v.d. Heuvel (lid) 

• Vacant (lid) 

 

Adviseurs van het bestuur zijn nog steeds Paul Notenbaart (techniek en jongerenzender Power) en 

Tom van Erp, voorzitter PBO. 

 

 

3. Programmabeleid Bepalend Orgaan  

 

Het programmabeleid van AvuloFM wordt bepaald door het Programmabeleid Bepalend Orgaan 

(PBO). De taken van het PBO zijn vastgelegd in de statuten. De leden van het PBO worden ingevolge 

de nieuwe Mediawet benoemd door B&W van de gemeente Vught op bindende voordracht van de 

programmaraad. De taken van het PBO zijn het vaststellen van het programmabeleid en toetsing van 

de uitgangspunten, zoals die zijn opgenomen in het programmabeleid. Het PBO vergadert ten minste 

vier keer per jaar.  

 

De samenstelling van het op PBO 31 december 2016 is als volgt: 

voorzitter: Tom van Erp, onafhankelijk 

secretaris:  Geert van den Brand, namens het voortgezet onderwijs Vught en Cultuur 

leden:  Berry van de Water, namens Sportraad Vught 

 Jo van Dinther, namens de gezamenlijke Vughtse kerken 

 Ron van Vemde, namens Jeugd Aktief Vught 

 Philip Matapere, namens de Molukse gemeenschap 

 Jos den Otter, namens dorpskern Cromvoirt en werkgevers/MKB 

 Karin Sprik, namens maatschappelijke organisaties  

 Coen v.d. Veer, namens de vakbonden  
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4. Programmabeleid 

 

AvuloFM heeft de beschikking over de volledige zendtijd (24 uur per dag) op de frequentie 105.4 FM 

en de kabel 87.5. De horizontale programmering loopt iedere werkdag van 12.00 uur tot 24.00 uur 

Voor het programmabeleid gelden de volgende uitgangspunten: 

• In het weekend wil AvuloFM een programma bieden voor een breed publiek, door de week is 

ruimte voor doelgroepprogramma's. 

• AvuloFM streeft ernaar zoveel mogelijk eigen programma's te maken: van de 168 uitzenduren in 

een volle week wordt 15% via samenwerkingsovereenkomsten ingevuld (Omroep Brabant, 

Novum-nieuwsdienst).  In 2017 wordt het landelijke nieuws afgenomen van de NOS-

Nieuwsdienst. 

Informatieve bijdragen richten zich vooral op Vughtse onderwerpen. Bij culturele en educatieve 

onderwerpen wordt de lokale binding vooral bewaakt door enerzijds een zo sterk mogelijke 

interactie met het eigen luisterpubliek, anderzijds door het toevoegen van de lokale (en regionale) 

informatieve noten.  

 

 

5. Activiteiten en gebeurtenissen 2017 

 

Activiteiten 2017 

AvuloFM is in 2017 onder andere bij de Vughtse gebeurtenissen/evenementen: Carnaval, 

Koningsdag, Jeugd Actief, Vught, Duurrecord Biljarten, Meierijloop, Vught Allure, Intocht Sinterklaas 

live aanwezig geweest. Dit gold ook voor een aantal sportwedstrijden. Daarnaast is er een 

samenwerkingsproject gerealiseerd met BS De Schalm over het thema Geluk! 

 

Financiën 2017 

AvuloFM heeft een beperkt budget. Het merendeel wordt bepaald door de gemeentelijke subsdie. 

Het resterende deel wordt gerealiseerd door o.a. giften en commercials. Uit de jaarrekening blijkt dat 

AvuloFM er in slaagt met beperkte middelen radio te maken. Ondanks de inzet om extra middelen 

binnen te halen is helaas ook dit jaar een klein negatief resultaat geboekt.  

 

Programmering 

2017 stond in het teken van de invoering van een nieuwe programmering. In 2017 is AvuloFM ook 

gestart met het programma WatEenDag. Het dagelijkse nieuwsprogramma van AvuloFM dat iedere 

werkdag tussen 18.00 en 20.00 uur live wordt uitgezonden. De nieuwsdienst van AvuloFM zorgt 

daarbij voor de input van het nieuws en twee vaste gasten. Voor het weekend zijn een aantal nieuwe 

live-programma’s geïntroduceerd: Goede morgen, Wat de lekker weekend, Op z’n Vugts, Goede 

avond Vught, Late again. Het sportprogramma is teruggebracht van 2 naar 1 uur. Daarnaast is de 

klankkleur van het middagprogramma iets meer “middle of the road” 

De gehele nieuwe programmering is als bijlage toegevoegd. 
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Studio en Technische apparatuur 

De radio-uitzendapparatuur van AvuloFM is sterk verouderd.  De meest kwetsbare elementen in de 

techniek zijn de sterk verouderde uitzendcomputer, de tafel en het play-out systeem.  Bij het 

wegvallen hiervan heeft AvuloFM een gigantische uitdaging. De vervanging van deze computer, maar 

vooral het uitzendprogramma is een voor AvuloFM te kostbare investering (plm. € 15.000,= tot € 

20.000,=). In 2017 zijn er veel storingen geweest die hebben geleid tot het uitvallen van de zender. Dit 

geeft veel irritaties bij de vrijwilligers. Zij steken veel energie in het maken en voorbereiden van hun 

programma’s. Een van de speerpunten voor 2018 zal dan ook een mogelijke vervanging van de 

uitzendapparatuur. 

 

Zendmachtiging  

AvuloFM heeft in april 2016  een nieuwe zendmachtiging ontvangen voor een periode van vijf jaar.. 

AvuloFM is hiermee de officiële publieke omroep voor de gemeente Vught tot 2021.  

 

Jaarlijkse bijeenkomst met de medewerkers  

Ook dit jaar heeft het bestuur een bijeenkomst georganiseerd voor vrijwilligers en een 

nieuwjaarsbijeenkomst. 

 

Wijzigingen in het vrijwilligersbestand 

AvuloFM heeft dit jaar van 4 vrijwilligers afscheid genomen door verhuizing of door andere 

omstandigheden .Louis van Geenen -een van de oudste programmakers van het programma 

OchtendConcert- is in december overleden.  

AvuloFM heeft 8 nieuwe vrijwilligers aangetrokken 

 

Regionale samenwerking 

In 2015 hebben omliggende lokale omroepen een intentieverklaring ondertekend.  Hierin wordt 

verklaard dat de omroepen D-TV i.o., HTR, Lokaal7 en AvuloFM daar waar mogelijk content 

uitwisselen en zich voorbereiden op de komst van een regionale omroep. In 2017 heeft DTV de 

zendmachtiging gekregen. DTV richt voorlopig al haar energie op ’s-Hertogenbosch, waardoor de 

gesprekken over een mogelijke samenwerking thans op een laag pitje staan. De verwachting is dat in 

2018 deze weer zullen worden opgepakt. 

 

Lokale Televisie 

AvuloFM is in 2012 een samenwerking aangegaan met Linkpunt MultiMedia voor de exploitatie van 

een publieke TV zender LTV in Vught. In het Jaarverslag 2016 is opgemerkt dat door het vervallen 

van de bijdrage door LTV de financiële positie van Avulo onder druk kwam te staan. Dit heeft er 

uiteindelijk toe geleid dat de samenwerking tussen LTV en Avulo in 2016 is opgezegd.  

Vanuit de gemeenteraad heeft AvuloFM de vraag gekregen of zij de ambitie heeft om televisie op te 

pakken en zo ja onder welke voorwaarden dit gerealiseerd kan worden. Het bestuur heeft daarvoor 

haar voorstellen bij de gemeente Vught ingediend en deze zijn in december 2017 door een 

meerderheid in de raad goedgekeurd. AvuloFM heeft daarbij aangegeven op 1 mei te kunnen starten 

met de lokale televisie en voorafgaand daaraan videobeelden van de belangrijkste elementen te 

maken. Deze worden dan geplaatst op haar website, youtube en social media. 
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6. Met het oog op de toekomst. 

 

Voor 2018 heeft AvuloFM een aantal speerpunten: 

 

1. Televisie. 

Nu de gemeenteraad AvuloFM heeft gefaciliteerd om ook het nieuws in beeld te brengen, zal daar alle 

energie in worden gestoken om dit succesvol te verzorgen. De periode tot aan 1 mei zal worden 

gebruikt voor de aanschaf van de benodigde technische apparatuur en benodigde  aanpassingen in 

de studio. 

Daarnaast is de toezegging gedaan een aantal evenementen voorafgaande aan 1 mei al via 

internet/website/social media te publiceren.  

De televisie-uitzendingen zullen op 1 mei starten als een zogenaamde carrousel. De zal dagelijks 

worden aangepast en bestaan uit videobeelden/tekstpagina’s en 30-60 minuten duren. 

 

2. Uitzendsysteem 

De kwetsbaarheid van de sterk verouderde uitzendcomputer en het daaraan gekoppelde 

uitzendsysteem, is een grote zorg voor het bestuur van AvuloFM. Onderzoek naar gelijkwaardige 

uitzendsystemen zullen een investering vragen van plm. € 15.000 - € 20.000. Gezien de financiële 

positie van AvuloFM is dit geen haalbare investering. AvuloFM zal contact opnemen met collega-

omroepen in het land die door de regionalisering inmiddels zijn opgeheven. Wellicht dat daar 

uitzendsystemen vrijkomen die door ons kunnen worden ingezet. 

 

3. Horizontale programmering 

AvuloFM heeft 2017 aangegrepen om haar programmering te herzien. Er was voor de luisteraar veel 

onduidelijkheid. Vaste programma's en op vaste uren; allen met een duidelijk AvuloFM geluid, een 

verbetering van de individuele kwaliteit, meer nieuwsvoorziening; allemaal zaken die in de nieuwe 

programmering zichtbaar zijn geworden. Ook is gekeken naar het geluidsformat van de jongeren 

zender Power 105.4 dat onderdeel is van Avulo. De horizontale programmering zal voor 2018 verder 

worden uitgebouwd. 

 

4. Nieuwsdienst in nauwe samenwerking met de radio/tv 

Dagelijks worden door wisselende teams op de website van AvuloFM nieuwsfeiten geplaatst. 

Nieuwsberichten die vervolgens weer onderdeel uitmaken van de verschillende radioprogramma's, 

worden ingesproken voor de radio-uitzendingen en worden gepubliceerd via de website, facebook en 

twitter. Daarnaast verzorgen zij ook dagelijks 2 gasten voor de uitzending van WatEenDag. Voor 2018 

zal alles worden gedaan deze Nieuwsdienst met extra vrijwilligers uit te breiden en de coordinatie met 

televisie te optimaliseren. 
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5. Commercials 

Er zal een nieuw businessplan worden uitgewerkt, waarbij ook de commerciële mogelijkheden voor 

televisie betrokken zal worden. Op dit moment is er alleen een mogelijkheid tot adverteren via een 

radiocommercial en logo op de website. De televisie zal echter 2018 echter haar aantrekkelijkheid als 

commercieel medium moeten bewijzen.  

  

6. Samenwerking verenigingen. 

AvuloFM wil nog meer dan in het verleden samenwerking zoeken met Vughtse verenigingen, 

organisaties en instellingen. Zij wil hen een platform bieden voor de door hen te delen informatie. 

 

7. Live-reportages 

Bij de nieuwe programmering hoort nadrukkelijk ook meer live-reportages van belangrijke 

gebeurtenissen in Vught. Te denken valt aan: Carnaval, Koningsdag, Jeugd Actief, Vught, Duurrecord 

Biljarten, Meierijloop, Vught Allure, Intocht Sinterklaas en belangrijke sportwedstrijden. 

Er is op dit moment overleg met Stichting DePetrus om het actualiteitenprogramma van AvuloFM 

rechtstreeks te gaan verzorgen vanuit DePetrus.  


