
  

 
 
 

 
REGLEMENT VOOR DE VOORDRACHT  

VAN DE LEDEN VAN DE MEDIARAAD 

zoals bedoeld in artikel 18.2 sub h van de statuten van de stichting. 

 

 

 

Artikel 1: Begripsbepalingen 

De Stichting:    Stichting Omroep Limburg 

L1:    de stichting en de nauw verbonden rechtspersonen die onder 

    de merknaam L1 uitvoering geven aan de publieke regionale  

    media-opdracht van de stichting 

De Mediaraad:  het orgaan als bedoeld in artikel 17 van de statuten 

De Statuten:   statuten van de stichting   

Overzicht van organisaties: Overzicht waarop per stroming de organisaties en groeperingen  

    zijn vermeld die door de mediaraad representatief worden 

    geacht voor de stromingen zoals genoemd in artikel 17.2 van 

    de statuten  

Stroming:    Een van de stromingen als bedoeld in artikel 17, lid 2 van de  

    statuten 

Organisaties:   Organisaties, zoals vermeld op het, door de mediaraad  

    vastgestelde, overzicht zoals bedoeld in artikel 4 van het  

    Reglement mediaraad. 

 

Artikel 2: Overzicht van organisaties (art. 4 reglement mediaraad) 

1. De mediaraad stelt een overzicht vast waarop per stroming organisaties staan vermeld 

die door de mediaraad representatief worden geacht binnen de betreffende stroming. 

2. De mediaraad stelt tweejaarlijks vóór 1 oktober vast of het overzicht nog actueel is en 

past dit overzicht zo nodig aan. 

3. Het overzicht wordt opgenomen in het jaarverslag van de mediaraad.  

 

Artikel 3: Procedure voordracht (art. 5 reglement mediaraad) 

1. Wanneer in de mediaraad een vacature ontstaat al of niet ten gevolge van het rooster 

van aftreden, zal daarin zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes maanden na het 

ontstaan van de vacature, worden voorzien.  

2. De mediaraad stelt een profielschets vast met behulp waarvan kandidaten voor het 

lidmaatschap van de mediaraad geworven zullen worden.  

3. Werving zal geschieden met gebruikmaking van de eigen media van L1 ofwel anderszins 

via openbare kanalen.  

4. Kandidaten zijn zo mogelijk afkomstig uit dan wel hebben affiniteit met de organisaties 

binnen de stroming waarvoor een vacature bestaat. Daarnaast wordt gestreefd naar een 

regionale spreiding van de leden van de mediaraad over de provincie. 
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5. Een selectiecommissie uit de mediaraad, bestaande uit tenminste de voorzitter of 

vicevoorzitter, de secretaris en een lid van de mediaraad beoordeelt de kandidaten en 

brengt daarover verslag/advies uit aan de mediaraad.  

6. Na benoeming door de mediaraad worden de organisaties binnen de betreffende  

stroming in kennis gesteld van deze benoeming. 

7. Werving en voordracht van de voorzitter geschieden zoveel mogelijk overeenkomstig de 

procedure voor de leden.  

 

Artikel 4: Rooster van aftreden (art. 6 reglement mediaraad) 

1. De mediaraad stelt een rooster van aftreden vast volgens hetwelk jaarlijks per 1 april een 

deel van de leden van de mediaraad periodiek aftreedt. 

2. Het rooster van aftreden wordt jaarlijks geactualiseerd. 

 

Artikel 5: Positie leden mediaraad (art. 7 reglement mediaraad) 

1. Leden van de mediaraad die gekozen zijn uit een bepaalde stroming worden geacht 

 deze stroming te vertegenwoordigen. Zij opereren zonder last of ruggespraak.  

2. Leden van de mediaraad worden als representatief beschouwd voor de betreffende 

 stroming vanwege hun beroep of functie binnen die stroming, dan wel vanwege hun 

 betrokkenheid en/of specifieke interesse binnen die stroming. 

3. Leden van de mediaraad bepalen zelf hoe zij aan hun representativiteit nader vorm 

 en inhoud geven.  

 

 

In werking getreden op 1 augustus 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


