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1. Organisatie en structuur
De Stichting Algemene Vughtse Lokale Omroep (Avulo) is gehuisvest in Vught en bereikbaar onder
telefoonnummer 073-6560400 of via het algemene e-mailadres: info@avulo.nl.
Het bezoekadres is Secretaris van Rooystraat 15, 5261 EP Vught. Hier is ook onze studio gevestigd.
In de volksmond is Avulo gevestigd “onder de Speeldoos”.
In 2021 was Nederland voor het grootste deel nog steeds gegrepen door Corona. Avulo zit daardoor
nog onverminderd in een spagaat wanneer het gaat om de adviezen en de inzet van de vrijwilligers.
Helaas is dit niet de enige spagaat waarin Avulo zich bevindt. De zendmachtiging loopt af en er is
geen zicht op óf en wanneer deze nogmaals aan Avulo gegund zal worden. Hierdoor is samenwerking
op de lange termijn ingewikkeld geworden. De derde spagaat waarin Avulo zich bevindt dit jaar is een
zeer ingrijpende welke zichtbaar invloed heeft op de productie. De proefperiode voor het maken van
televisie zoals gevraagd door de gemeente Vught is afgelopen. Desondanks dat de gemeente Vught
vraagt om de televisie activiteiten te blijven uitvoeren, blijken zij niet bereidt de hiervoor afgesproken
noch benodigde financiële ondersteuning te bieden. Hierdoor moet Avulo een afweging maken.
Stoppen met televisie of op een afgeslankte manier verder. Avulo kiest voor het laatste omdat zij
merkt dat er veel waardering is, met name onder ouderen, voor de invulling van de televisie. De
consequentie is echter wel dat het voor Avulo onmogelijk is geworden haar vaste krachten aan te
houden. Dat heeft dan weer als gevolg dat stage plaatsen bieden onmogelijk is geworden door het
tekort aan degelijke begeleiding. Desondanks blijft Avulo proberen om zo goed mogelijk haar taak te
vervullen door niet zozeer de lat te verlagen maar wel de kwantitatieve ambities bij te stellen. Avulo
zal zich blijven inzetten voor de Vughtenaar, de kijker, de luisteraar, de liefhebber en de
geïnteresseerde.
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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.
Het bestuur van Avulo wordt op 31 december 2021 gevormd door:
•

Jordy van Keijzerswaard (voorzitter)

•

Paul Notebaart (secretaris)

•

Pierre van Vugt (penningmeester)

3. Zendmachtiging
De zendmachtiging van Avulo verloopt en de procedure voor het verkrijgen van een verlening is niet
afgerond op het moment dat Avulo haar machtiging komt te vervallen, hierdoor mag Avulo in
reservetijd doorgaan met uitzenden. De inzet van Avulo als omroep wordt erkend en Avulo wordt
verzocht door te gaan met haar activiteiten. Voor de zendmachtiging melden zich nog twee partijen.
Wanneer er meerdere kandidaten zich melden voor de zendlicentie, behorend bij de gemeente Vught,
zal de gemeente belast worden met de taak te onderzoeken of deze kandidaten gezamenlijk kunnen
optrekken. Helaas blijkt dit niet mogelijk. De andere twee kandidaten besluiten een gezamenlijke weg
te bewandelen, waardoor er formeel twee aanvragen overblijven. De taak van de gemeente verschuift
nu naar adviseur. Zij dient een advies te geven welke kandidaat zij het meest geschikt achten. Het
gehele proces van de behandeling van de aanvraag neemt het gehele jaar in beslag. Tijdens dit jaar
en tijdens de verschillende stappen in het proces zet Avulo meerdere malen vraagtekens bij de gang
van zaken en ziet zich genoodzaakt zich voor te bereiden op het mogelijkerwijs bezwaar moeten
maken indien er wordt besloten de zendmachtiging toe te wijzen aan een andere partij.

4. Programmabeleid
Avulo heeft de beschikking over de volledige zendtijd (24 uur per dag) via televisie Ziggo kanaal 37 en
op KPN kanaal 1303 en via radio op de frequentie 105.4 FM en de kabel 87.5. De horizontale
programmering loopt iedere werkdag van 07.00 uur tot 24.00 uur Voor het programmabeleid gelden
de volgende uitgangspunten:
•

In het weekend wil Avulo een programma bieden voor een breed publiek.

•

Door de week richt Avulo zich op actualiteiten.
Avulo streeft ernaar zoveel mogelijk eigen programma's te maken. 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.
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5. Activiteiten en gebeurtenissen 2021
Activiteiten 2021
In 2021 zijn evenementen grotendeels nog steeds niet mogelijk. Avulo richt zich dan ook nog steeds
naar buiten en stelt zich ten doel om actuele content te maken voor televisie en radio. De maatregelen
en tekort aan financiële middelen samen maakt dat het aantal producties afneemt. Avulo slaagt er
desondanks toch nog in om mee te werken aan of het zelf produceren van ruim 100 producties voor
televisie en internet en de lineaire radio met het behoud van lokaal nieuws te handhaven.
Financiën 2021
In 2021 is Avulo genoodzaakt haar reserves aan te spreken en een riante reservering te doen. De
onzekerheid over het voortbestaan als omroep, de hoogte van de huidige subsidie en een mogelijke
toekomstige subsidie zijn een reden kritisch de kosten te kijken. Deze kritische blik zou er toe moeten
leiden dat Avulo zou moeten stoppen met televisie maken en uitzenden. Naar Avulo’s mening zou
daar enkel de kijker en luisteraar de dupe van worden en Avulo besluit dan ook om, zolang het
verantwoord is, door te gaan met het uitzenden en maken van televisie.
Studio en Technische apparatuur
Door de komst van de MediaHub 2.0 is er veel uitval en onzekerheid. Aangezien de zendmachtiging
die Avulo toegewezen verlopen is, is aansluiting op de MediaHub niet meer vanzelfsprekend. In
afwachting tot er zekerheid is m.b.t. de zendmachtiging wordt er door de NLPO heel lang gewacht en
wordt er, door het uitblijven van een uitzicht tot een besluit, zelfs pas na de start van MediaHub 2.0
werk gemaakt van de omschakeling. Ziggo plant ook in dezelfde periode onderhoud. Beide zorgen
voor veel storingen welke langzaam opgelost worden. Avulo bereidt zich voor op het digitaal
uitzenden. Ziggo en Red Bee Media, welke de MediaHub verzorgt, leggen daar de laatste
voorbereidingen in. Helaas zal door de achterstanden bij beide partijen deze omschakeling pas in
2022 kunnen gebeurden.
Content
Hoewel opnames maken nog steeds ingewikkeld is merkt Avulo dat er gaandeweg het jaar, met name
voor tv, er langzaam mogelijkheden ontstaan. Het onderwerp corona blijft voor een groot deel van het
jaar het nieuws bepalen, maar langzaam komen buitenactiviteiten goed op gang, wat het vastleggen
met camera veel makkelijker maakt. Avulo merkt op dat vooral de demografie ouderen, Avulo goed
weet te vinden en de content kan waarderen.
Regionale samenwerking
De regionale samenwerking staat onder druk door de onzekerheid over de zendlicentie. Avulo is wel
op goede voet met de andere kleine omroepen in de regio en werkt nog steeds met hen samen. Avulo
merkt op dat, gezien de restricties omtrent corona, het samenwerken en samenkomen nog steeds niet
mogelijk is en dat dit bij menig omroep de betrokkenheid negatief beïnvloed heeft. Des te meer lijkt
samenwerking een belangrijk punt, echter is de aandacht bij veel omroepen in zichzelf gekeerd door
de druk die er in de laatste twee jaren is ontstaan. Aan de andere kant is de positie van de individuele
omroepen zeker niet verbeterd en begint er een noodzaak te ontstaan.
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6. Met het oog op de toekomst.
Voor 2022 heeft Avulo een aantal speerpunten:
1. Verlening zendmachtiging
Avulo is erop gebrand om zijn missie voort te zetten en zal er alles aan doen om haar zendmachtiging
te behouden. Avulo is wel realistisch en ziet in dat de situatie rondom de zendmachtiging een richting
op beweegt die niet in het voordeel van Avulo spreekt en de sfeer grimmig is. Avulo zal zich daarom
ook voorbereiden op het moeten initiatief moeten nemen in het maken van of participeren in bezwaren
en procedures.
2. Content
Mits het ons gegund is om de zendgemachtigde te blijven is het de intentie om de banden met externe
contentmakers te herstellen en intensiveren. Avulo wil proberen te participeren in de totstandkoming
van journalistieke en kwalitatieve content en de drempel daarvoor laag te maken door gebruik van
techniek.
3. Uitzendsystemen en backoffice
De grootste aanpassingen aan de uitzendstraat zijn dit jaar gedaan, enkel het digitaal uitsturen van
het signaal staat nog op de planning. Avulo volgt ontwikkelingen om tijdig in te kunnen spelen op de
veranderingen.
4. Uitzendingen en programmering
Avulo blijft de ambitie houden video content te maken. Door de drempel te verlagen en daarmee ook
de instroom te verbeteren wil Avulo meer content proberen te bieden. De doelstelling om de
programmering horizontaal te maken is nog niet op het niveau waar Avulo het graag ziet en wat
horizontaal is geprogrammeerd is te vaak afhankelijk van herhaling. De focus komt dan ook te liggen
bij hoe content eenvoudig te vernieuwen of fris te houden. Zo wil Avulo continuïteit in de horizontale
programmering houden en verbeteren, maar het gebruik van herhalingen verminderen.
5. Samenwerking
Enkele jaren is samenwerking tussen meerdere omroepen een punt, echter het komt er niet van. Dat
is vaak geen onwil, maar onmacht. Onmacht door capaciteit, kennis, aandacht en middelen. Avulo zal
altijd kritisch zijn op haar missie om Vught te bedienen, met of zonder zendmachtiging, maar zal
definitief haar activiteiten in de regio uitzetten, met als doelstelling de haalbaarheid en schaalbaarheid
van lokale omroepen te bevorderen.
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