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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 71 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. 

 

 

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.  
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In 2015 zijn er wat wisselingen geweest. Zo heeft de voorzitter Kees van den Heuvel afscheid 

genomen van het bestuur maar is hij nog wel betrokken als vrijwilliger. Leo van Hees is hem 

opgevolgd en is nu dus voorzitter. Daardoor kwamen de functies penningmeester en secretaris vrij die 

ingevuld zijn door respectievelijk Ans de Man en Suzanne van Wiggen. Die laatste is in 2015 tot het 

bestuur toetreden.  

Het bestuur van AvuloFM wordt op 31 december 2015 gevormd door: 

 Leo van Hees (voorzitter) 

 Suzanne van Wiggen (secretaris) 

 Ans de Man (penningmeester) 

 Jordy van Keijzerswaard (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 2015 is als volgt: 

voorzitter: Tom van Erp, onafhankelijk 

secretaris:  Ger 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 

 Ruud 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   

 

 

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.  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). Dit is in 2015 niet anders dan in andere jaren. 
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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 2015 

 

Activiteiten 2015 

AvuloFM is in 2015 onder andere bij de Vughtse gebeurtenissen/evenementen: Carnaval, 

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

live aanwezig geweest.  

Een bijzondere gebeurtenis was de viering van het dertig jarig bestaan van de omroep. Door vele 

giften in natura en donaties in harde munten konden bestuur en vrijwilligers van een prachtig feest 

genieten dat door de gezamenlijke inzet ook door iedereen als een mooie afsluiting van het 

jubileumjaar werd ervaren.  

 

AvuloFM jubileum 

Het jubileumfeest ter gelegenheid van het dertig jarig bestaan van de omroep was een bijzonder 

succesvolle bijeenkomst van huidige en voormalige vrijwilligers. Dankzij vele donaties al dan niet in de 

vorm van goederen, konden het huidige bestuur en medewerkers, gasten ontvangen uit het hele land. 

Veel voormalig vrijwilligers wonen nog in Vught maar er zijn er ook veel verhuist die ter gelegenheid 

van het jubileum naar de Speeldoos zijn gekomen. Naast donaties hebben ook de vele relaties die 

AvuloFM in afgelopen jaren heeft opgebouwd, de omroeporganisatie van harte gefeliciteerd. 

Ter gelegenheid van het jubileum heeft het bestuur een luister-DVD samengesteld met interviews van 

diverse medewerkers en andere betrokkenen door de jaren heen. Deze DVD inclusief een boekje over 

de historie van AvuloFM, is gratis beschikbaar gesteld aan iedere (oud-)vrijwilliger en bezoeker van de 

jubileumdag. 

 

Financiën 2015 

AvuloFM heeft een beperkt budget. Via de gemeente komt het grootste deel binnen. Het resterende 

deel wordt gerealiseerd door o.a. giften en commercials. Uit de jaarrekening blijkt dat AvuloFM er in 

geslaagd is de vaste lasten in 2015 structureel te verlagen. Ondanks deze verlaging is helaas een 

klein negatief resultaat geboekt.  

Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de extra kosten voor het jubileum en anderzijds door een extra 

verkregen eenmalige financiële bijdrage van de gemeente in 2014 van € 5.000,= voor het inrichten 

van de studio voor de Nieuwsdienst en een airco.  

In 2015 heeft het bestuur de ANBI-status aangevraagd en gekregen van de belastingdienst. Dit houdt 

in dat donaties voor de gever een belastingvoordeel kan opleveren en AvuloFM hoeft over die giften 

eveneens geen belasting te betalen. Daarmee hoopt AvuloFM meer donateurs of sponsors aan te 

trekken. 

Het bestuur heeft ook een Vrienden- en een Fanclub opgericht. De Fanclub is voor particulieren; zij 

ondersteunen AvuloFM met € 10,= per jaar. De Vriendenclub is meer bedoeld voor de ondernemers; 
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de betrokkenen ondersteunen AvuloFM met € 100,= per jaar. 

 

Programmering 

In 2015 is gestopt met het programma AvuloWeekend vanwege de verhuizing van presentator 

Ferrenc Hannewijk naar Middelburg. AvuloFM is gestart met het programma Later, gericht op jonge 

mensen tot 20 jaar en bedoeld als beroepenoriëntatie. Een overzicht van alle programma’s is als 

bijlage hierbij toegevoegd. 

 

Studio en Technische apparatuur 

De uitzendapparatuur van AvuloFM is er niet jonger op geworden en dus net als voorgaande jaren 

nog steeds sterk verouderd. In 2013 is het dankzij een incidentele subsidie van de gemeente Vught 

gelukt de klimaatbeheersing te verbeteren en is er geïnvesteerd in een voice-trackingsysteem. 

Het meest kwetsbare element in de techniek is een sterk verouderde uitzendcomputer, met een 

daaraan gekoppeld uitzendprogramma. 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,=). 

 

Zendmachtiging  

AvuloFM heeft in 2011 en nieuwe zendmachtiging ontvangen voor een periode van vijf jaren. AvuloFM 

is hiermee nog steeds de officiële publieke omroep voor de gemeente Vught. Eind 2015 is de nieuwe 

machtiging voor 2016 tot en met 2021 aangevraagd. 

 

Jaarlijkse bijeenkomst met de medewerkers  

In verband met het vele werk dat het dertig jarig jubileum met zich mee heeft gebracht, is de jaarlijkse 

bijeenkomst met de medewerkers in 2014 verschoven naar februari 2015.  

 

Wijzigingen in het vrijwilligersbestand 

AvuloFM heeft in 2015 negen vrijwilligers toe kunnen voegen aan het bestand maar helaas zijn er in 

2015 ons ook twee vrijwilligers ontvallen: Henk de Jong, een nog actieve presentator van het 

zondagavondprogramma voor het slapen gaan en Meine Popma, een betrokken maar niet meer 

actieve vrijwilliger. Deze mutaties en het vertrek van Ferenc Hannewijk maakt dat wij nu dus 71 

vrijwilligers hebben.  

 

Regionale samenwerking 

De bezoeken gebracht aan omliggende lokale omroepen heeft geleid tot het ondertekenen van een 

gezamenlijke intentieverklaring. 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, mochten de plannen van de landelijke overheid doorgaan.  

 

Landelijk beleid 

De Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) heeft de plannen om de diverse lokale 

omroepen samen om te vormen tot een aantal regionale omroepen, verder ontvouwd. Het doel 

daarvan is professionalisering van het zogenaamde Lokaal Toereikend Media Aanbod (LTMA) Het is 
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nog onduidelijk hoe deze plannen zich verhouden tot de wens van AvuloFM om als omroep 

zelfstandigheid te behouden. 

Los daarvan heeft AvuloFM zich aangesloten bij de leden van de OLON die overgestapt zijn op de 

Mediahub. De Mediahub is te beschouwen als een distributiepunt van media-aanbod waarmee een 

digitale ontvangst wordt gerealiseerd. Tevens is AvuloFM hiermee weer voor alle inwoners van Vught 

en Cromvoirt te ontvangen. De Mediahub gaat in 2017 ook de mogelijkheid bieden voor "uitzending 

gemist". Luisteren "on demand" is een grote behoefte van het publiek.  

 

Lokale Televisie 

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

een publieke TV zender LTV in Vught. Beoogd wordt nog steeds om lokale publieke TV in Vught 

mogelijk te maken. 

Essentieel onderdeel bij de start van deze samenwerking in 2012 was een structurele extra inkomsten 

voor AvuloFM van € 7.500,= op jaarbasis. De praktijk is helaas dat dit slechts 1 jaar is gerealiseerd en 

thans AvuloFM zelfs een geringe bijdrage aan LTV verstrekt. Gezien onze financiële positie staat de 

continuïteit van deze samenwerking onder druk. 

 

 

6. Met het oog op de toekomst. 

 

Voor 2016 heeft AvuloFM een aantal speerpunten: 

 

1. Uitzendsysteem 

De kwetsbaarheid van de sterk verouderde uitzendcomputer en het daaraan gekoppelde 

uitzendsysteem, is een grote zorg voor het bestuur van AvuloFM. In september 2015 is de 

uitzendcomputer uitgevallen maar lukte het om deze nog voor een laatste keer op te kunnen knappen. 

Wanneer de computer opnieuw uitvalt of wanneer de geluidskaart defect raakt, zou dit per direct een 

radiostilte betekenen. Onderzoek naar gelijkwaardige uitzendsystemen zullen een investering vragen 

van plm. € 15.000 - € 20.000. Gezien onze financiële positie 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. 

 

2. Regionalisering.  

Door OLON/NLPO worden de touwtjes inzake de voorgestane regionalisering strakker aangetrokken. 

Uiteindelijk doel is om voor een zogenaamde natuurlijke habitat een streekomroep te vormen. Deze 

streekomroep moet voldoen aan een Lokaal Toereikend Media Aanbod.  

Radio/Televisie/Internet en nieuwe media optimaal, crossmediaal en professioneel inzetten met als 

basis een professioneel, actueel en onafhankelijk nieuwsaanbod. Een ontwikkeling met vele kansen, 

maar ook bedreigingen. AvuloFM stelt zich hier positief in op! 

Uitgangspunt is dat de Vughtse luisteraar minimaal even goed als nu - maar liever beter - 

geïnformeerd wordt mét behoud van alle overige activiteiten die AvuloFM realiseert voor de inwoners 

van Vught. In dit kader wil AvuloFM samen optrekken met de gemeente Vught. Hiertoe heeft 

inmiddels een eerste oriënterend gesprek plaatsgevonden. 
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3. Horizontale programmering 

AvuloFM zal 2016 aangrijpen om haar programmering te herzien. Er is voor de luisteraar nu 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 moeten worden. Ook wordt gekeken naar het geluidsformat van de jongeren 

zender Power 105.4 dat onderdeel is van Avulo. 

 

4. Goed, beter, best 

Het thema voor 2016! Hoe kunnen individuele medewerkers van AvuloFM hun eigen inzet voor 

AvuloFM verbeteren? Met iedere vrijwilliger worden hiervoor individueel afspraken gemaakt. 

 

5. Zendmachtiging 

 De zendmachtiging van AvuloFM loopt in mei 2016 af. Inmiddels is een nieuwe aanvraag ingediend 

en ontvangen voor een nieuwe zendmachtiging voor de komende 5 jaar. 

 

6. Commerials 

Voor 2016 is een plan opgesteld en in gang gezet om extra inkomsten te generen. Hiervoor worden 

opnieuw "de vrienden" en de Fans benaderd en zal een actie worden gehouden om nieuwe 

adverteerders te verkrijgen. In het bijzonder is voor adverteerders een plan van aanpak gemaakt. Zo 

is het mogelijk om naast de normale commercial ook een banner te laten plaatsen op de website of 

om een specifiek programma te sponseren. 

 


