Beleidsplan ten behoeve van de aanvraag tot een definitieve
erkenning in het publieke bestel

Hilversum, 30 juli 2009
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“Wij zijn die koppige karakters der bevolking,
die niet bij ’t eerste beste onraad zullen vluchten.
Wij zijn het sprank’lend spel van zònlicht en bewolking
van onze weergaloze Nederlandse luchten!
Vandaar, dat ik me elke dag
oprecht gelukkig prijs,
dat ik nog deel uit maken mag
van dat echt schìtterende… schìtterende…
in het zonlicht schìtterende “grijs”!
Seth Gaaikema
Uit “Ouderdom” 2009

3

4

Inhoudsopgave
VOORWOORD ..................................................................................................... 9
1.

IDENTITEIT EN DOELGROEP ..................................................................... 11
1.1 IDENTITEIT ............................................................................................. 11
1.2 DOELGROEP ............................................................................................ 12

2.

TERUGBLIK 2005-2009 ............................................................................. 17
2.1 INLEIDING .............................................................................................. 17
2.2 TELEVISIE .............................................................................................. 18
2.2.1 Bereik ........................................................................................ 18
2.2.2 Hoogtepunten 2005-2009.............................................................. 21
2.3 RADIO .................................................................................................. 24
2.3.1 Bereik .......................................................................................... 24
2.3.2 Hoogtepunten 2005-2009.............................................................. 26
2.4 INTERNET ............................................................................................... 28
2.4.1. Bereik ......................................................................................... 28
2.4.2 Hoogtepunten 2005-2009.............................................................. 30

3.

PROGRAMMA BELEID ................................................................................ 35
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.

ALGEMEEN .............................................................................................. 35
TELEVISIE .............................................................................................. 36
THEMAKANALEN ........................................................................................ 43
RADIO .................................................................................................. 44
INTERNET ............................................................................................... 45

DE VERENIGING ........................................................................................ 51
4.1 INLEIDING .............................................................................................. 51
4.2 HOOGTEPUNTEN VERENIGINGSACTIVITEITEN ....................................................... 52
4.3 TOEKOMST ............................................................................................. 53

5.

EEN PUBLIEKE OMROEP ............................................................................ 57

6.

SAMENWERKEN......................................................................................... 61
6.1 SAMENWERKEN BINNEN DE PUBLIEKE OMROEP ..................................................... 61
6.2 SAMENWERKEN MET ANDERE ORGANISATIES ....................................................... 63

7.

GOED BESTUUR ......................................................................................... 67

8.

VISITATIECOMMISSIE .............................................................................. 71

BIJLAGE: STATUTEN ......................................................................................... 77

5

Aftrap ledenwerfcampagne op het mediapark, maart 2008
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Voorwoord
Met dit document vraagt Omroep MAX een definitieve erkenning aan binnen het publieke
bestel. Ons bestaan als aspirant omroep laten wij daarmee achter ons. We kijken
uiteraard uit naar de komende periode, naar de verdere uitbouw van de omroep en de
uitbreiding van de zendtijd. Maar we kijken tegelijk ook met veel vreugde terug naar de
jaren als jongste omroep binnen het bestel. We hebben in de afgelopen jaren goed
kunnen laten zien waar we voor staan: een omroep voor alle vijftigplussers in Nederland.
Een groep mensen die vaak nog zeer actief is en zeer betrokken bij onze samenleving. In
dit beleidsplan vindt u zowel een blik op het mooie verleden als een blik op onze
veelbelovende toekomst.
Bij onze aanvraag in 2004 voor toetreding tot het bestel, waren er nog veel sceptici te
ontdekken in Nederland. Inmiddels hebben we ook aan hen bewezen dat MAX een plaats
verdient binnen het publieke bestel. In april 2009 deelde de tweede visitatiecommissie
voor de landelijke publieke omroep deze mening en zij adviseerde minister Plasterk om
MAX de definitieve erkenning te verlenen. Voor ons een belangrijke bevestiging voor ons
harde werken in de afgelopen jaren. De minister neemt voor 1 januari 2010 een definitief
besluit over de erkenning. Wellicht een nog belangrijkere bevestiging, zijn alle leden,
kijkers en luisteraars die ons steunen en zich betrokken voelen bij de omroep. Sinds
2004 is ons ledenbestand verviervoudigd. We zijn hiermee de snelst groeiende omroep in
Hilversum.
We dienen onze aanvraag voor een definitieve erkenning vol vertrouwen in en kijken uit
naar de komende periode. Het wordt jaren vol veranderingen waarin we verder gaan
bouwen op het stevige fundament dat er al staat. Wat niet verandert zijn de waarden en
identiteit van de omroep. Vol trots maken wij radio, televisie en internet voor de ruim 5,8
miljoen vijftigplussers in Nederland.
Jan Slagter
Directeur
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Optreden Dionne Warwick tijdens de MAX Proms

1.

Identiteit en doelgroep

1.1

Identiteit

Elke omroepvereniging dient over een heldere identiteit te beschikken. Het moet duidelijk
zijn waar een omroep voor staat en welke doelgroep hij wil bereiken, zodat de
meerwaarde van elke omroep voor het totale bestel duidelijk is. In de missie van omroep
MAX staat zowel de identiteit als de doelgroep duidelijk omschreven:
Omroep MAX is een publieke omroep voor mensen van vijftig jaar en ouder en werkt
vanuit de leef- en denkwereld van die leeftijdsgroep. Wij zien en laten zien dat
vijftigplussers volwaardige en vaak zeer actieve mensen zijn, volledig geïntegreerd in de
samenleving. Enerzijds als signaal naar die samenleving dat vijftigplussers actief
meedoen en meetellen. Anderzijds als oproep naar de vijftigplussers om hun positie als
actief mens en burger te behouden of in te nemen. Het is vooral de manier waarop MAX
programma’s maakt en zijn doelgroep bereikt, die onderscheidend is.
Vanuit een onafhankelijke positie, zowel van politiek als geloof, willen wij alle
vijftigplussers bereiken op een manier die hen aanspreekt. Dé vijftigplusser bestaat niet,
maar onderscheidt zich als groep wel van andere leeftijdsgroepen. Juist de vijftigplusser
is door positieve en negatieve ervaringen in het leven in staat om het leven ten volle te
vieren. Juist de vijftigplusser is in staat door al zijn levenservaring normen en waarden
aan anderen om hen heen over te brengen. MAX wil de vijftigplussers niet alleen
kwalitatief hoogwaardige content op radio, televisie en internet bieden, maar ook
ontmoetingen organiseren tussen vijftigplussers. MAX verliest daarbij niet de oudere uit
het oog die hulp nodig heeft of eenzaam is, in Nederland of daarbuiten.
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Tevens belangrijk bij de duiding van de identiteit zijn de waarden waar MAX voor staat:


Betrokken (vitaal, geïnteresseerd in anderen en de samenleving)



Open (Laagdrempelig, bescheiden, nuchter, eerlijk en transparant)



Betrouwbaar (verantwoordelijk, respectvol, onafhankelijk en evenwichtig)

1.2

Doelgroep

Ruim 5,8 miljoen mensen in Nederland zijn

Box 1: Fragmenten uit de Kersttoespraak
van koningin Beatrix (25 december 2008)

vijftig jaar en ouder. Dit is ruim een derde
van de Nederlandse samenleving en tot 2040
neemt deze groep alleen maar in omvang toe.
Deze grote groep vormt de doelgroep van
MAX. MAX werkt vanuit de leef- en
denkwereld van deze leeftijdsgroep. Dat zijn
mensen die al wat meer van het leven weten
en waarvan de meerderheid (nog) actief is in
bijvoorbeeld (vrijwilligers) werk en vrije tijd.
Ze zijn ieder geval nog lang niet uitgeleerd en
mogen simpelweg niet worden afgeschreven.
Deze groep is van grote betekenis in onze
samenleving en hun waarde moet worden

‘[….] In één tijdperk leven mensen van
verschillende leeftijden samen: van zeer oud tot
heel jong. In ons land bepalen ouderen meer en
meer het beeld. […] Ouderdom wordt vaak alleen
als probleem gezien. Daarbij denkt men aan
gebreken en hulpbehoevendheid, oplopende
kosten en hoge eisen aan de gezondheidszorg.
Maar de maatschappij kan zich niet veroorloven
ouderen af te schrijven; vergrijzing heeft ook een
verrijkende kant. De vrije tijd kan positief worden
benut. Er komt ruimte om na te denken, nieuwe
wegen in te slaan, activiteiten te ontplooien en
zich in te zetten voor anderen. Levenservaring en
wijsheid kunnen worden verzilverd als ouderen
die mogelijkheden ook zelf aangrijpen. […] In de
verhouding tussen de generaties blijft het nodig
waarden en tradities voor te leven. Door te leren
omgaan met goed en kwaad wordt het geweten
gevormd en komen jongeren sterker in het leven
te staan’.

benut. Een constatering die mede werd geuit
door koningin Beatrix in haar Kersttoespraak 2008 (zie box 1). De vergrijzing is een feit,
maar laten wij hiervan de kansen benutten en niet alleen de bedreigingen benoemen.
In de doelgroep zijn drie afzonderlijke generaties te ontdekken1, namelijk:

1



De vooroorlogse generatie, geboren tussen 1915 en 1929 (80 jaar en ouder)



De stille generatie, geboren tussen 1930 en 1945 (65-79 jaar)



De protestgeneratie, geboren tussen 1946-1959 (50-64 jaar)

Generaties en hun kansen, H. Becker
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Naast de overeenkomsten tussen deze verschillende generaties, zoals levenservaring en
uiteraard de leeftijd, zijn er ook een aantal specifieke verschillen. De vooroorlogse
generatie denkt bijvoorbeeld veel meer in plichten, de protestgeneratie aan rechten.
De stille en vooroorlogse generatie genieten in het algemeen van hun pensioen terwijl de
protestgeneratie veelal nog actief is op de arbeidsmarkt of in het vrijwilligerswerk.
Ook in mediagebruik is er een duidelijk verschil te zien tussen de protestgeneratie en de
andere generaties (zie grafiek 1). Het mediagebruik (en dan met name televisiekijken)
neemt met de stijging van de leeftijd sterk toe.
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Grafiek 1: Aantal uren mediagebruik per leeftijdsgroep (bron: Tijdsbestedingsonderzoek, SCP)

MAX wil met haar programma’s en activiteiten iets betekenen voor alle drie de
generaties. Hoewel onderzoeker Margot van der Goot constateerde dat MAX zeer goed
rekening houdt met de verschillende subgroepen in de doelgroep (zie Box 2), wil MAX het
bereik binnen de doelgroep verder verbreden en de diverse subdoelgroepen nog beter
bedienen. Door de uitbreiding van de zendtijd kan MAX aan de ene kant bijvoorbeeld
programma’s brengen op tijdstippen dat ook werkende vijftigplussers kunnen kijken, aan
de andere kant wil MAX een ochtendprogramma brengen waarmee met name de nietwerkende vijftigplusser wordt bereikt. Ook in onderwerpen en genres zal MAX rekening
houden met de wensen en interesses van de verschillende subdoelgroepen.
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Box 2

Ouderen kijken geen tv ‘om maar wat te doen te hebben’
Persbericht van de Radbouduniversiteit van Nijmegen, 8 april 2009

Ouderen kijken meer televisie dan jongeren. Maar over wat televisie kijken betekent in het
leven van ouderen is nog weinig bekend. De communicatieliteratuur schetst een beeld van de
ouderdom als een fase van verlies, waarin ouderen televisie kijken als vervanging voor
activiteiten die zijn weggevallen. Communicatiewetenschapper Margot van der Goot van de
Radboud Universiteit Nijmegen nuanceert dat eenzijdige beeld: ‘Ouderen van nu leven langer
en anders dan hun leeftijdgenoten decennia geleden. Ze zijn vaak tot op hoge leeftijd actief,
hebben veel interesses en zien kans om dingen te doen waar ze in hun werkzame leven te
weinig tijd voor hadden. Die veelzijdigheid zie je ook terug in hun keuzes voor tv.’ […]
Kijken als compensatie…
Van der Goot vroeg ouderen waarom ze televisie kijken en interpreteerde dat in termen van
compensatie en selectie. Het bleek dat slechts een deel van de ouderen televisie kijkt bij
gebrek aan beter: als compensatie voor dingen die niet (meer) mogelijk zijn. Geen enkele
oudere uit Van der Goots onderzoek keek tv louter uit compensatie. Voor zover ze iets
compenseren met tv kijken, hebben ze daar uiteenlopende redenen voor. Zo stelde een oudere
man dat hij niet meer ’s ochtends vroeg de natuur in kan om vogels te kijken. Tv biedt hem
een alternatief: hij geniet nu van natuurdocumentaires. Als ouderen televisie kijken uit
compensatie, dan hebben ze daarbij ook altijd weer een keuze. Bijvoorbeeld om naar een
programma te kijken dat hen in een goede stemming brengt.
Niettemin concludeert ook Van der Goot dat sommige ouderen, die zich depressief en eenzaam
voelen, wel degelijk tv kijken aangrijpen als afleiding en een manier om structuur te geven aan
hun dagen. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij aanpassingsprocessen, zoals na een scheiding of het
wegvallen van een dierbare. Of dat ook bij andere leeftijdsgroepen zo werkt is niet bekend. In
literatuur over verlies wordt televisie kijken niet genoemd.
… of kijken als keuze
Van der Goot concludeert verder dat ouderen tv kijken als positief ervaren, wanneer ze het
zien als een keuze. Dit geldt ook wanneer ze te maken krijgen met afnemende mogelijkheden.
Volgens Van der Goot is het ook zinvol om ouderen bewust te maken van de mediakeuzes die
ze hebben. Je kunt kiezen voor een programma dat je in een vrolijke stemming brengt of
informatie biedt. Beseffen dat tv die keuze biedt, is belangrijk voor hun gevoel van
welbevinden. Opmerkelijk is dat mensen trouw blijven aan hun houding tegenover televisie,
ook al veranderen hun omstandigheden. Waren ze in het verleden kritische kijkers, dan zijn ze
het nu nog steeds, zelfs al kijken ze meer tv dan vroeger. Ook een deel van hun interesses en
voorkeuren blijft stabiel: ouderen die in het verleden van voetbal hielden of het nieuws wilden
volgen, blijven dat doen. […]
Ouderenomroep
Met zoveel verschillende smaken en voorkeuren bij oudere tv-consumenten, is het de vraag of
een speciale ouderenomroep als Max voorziet in een behoefte. Volgens Van der Goot is het
belangrijk om te weten dat het ouderenpubliek heel divers is. Daar moet je als
programmamaker rekening mee houden. Omroep Max doet dat. Van der Goot: ‘Het is een
omroep met verschillende soorten programma’s: een quiz, informatie, entertainment. De
programma’s onderscheiden zich van andere omroepen door hun toon en sfeer. En er is wat
meer tijd voor de gesprekken: mensen kunnen meer uitpraten.'

14

Sybrand Niessen en Martine van Os, presentatoren van Tijd voor MAX

“Nederland heeft een uniek omroepbestel. Ons land kent omroepverenigingen en zij
zorgen samen voor een veelkleurig media-aanbod. Omroep MAX is één van de
nieuwkomers die z’n bestaansrecht in ons mediabestel overduidelijk heeft bewezen. Dat
blijkt in de eerste plaats uit het grote aantal leden dat zich heeft aangesloten. Ook het
programma-aanbod vormt echter een waardevolle aanvulling op het omroeplandschap.
MAX is kortom niet meer weg te denken en dat zal men de komende jaren graag
bewijzen”.
Joop Atsma, Tweede Kamerlid CDA, woordvoerder Media
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2.

Terugblik 2005-2009

2.1

Inleiding

Eind 2004 kreeg MAX het verlossende woord van toenmalig staatssecretaris Medy van
der Laan: per 1 september 2005 krijgt MAX de status van aspirant omroep. Nu, 5 jaar
later, vraagt MAX een definitieve erkenning aan. In de Mediawet staat dat een aspirantomroep bij de aanvraag voor een definitieve erkenning moet aantonen dat de omroep de
verscheidenheid van het media-aanbod van de landelijke publieke mediadienst heeft
vergroot en daarmee een vernieuwende bijdrage heeft geleverd aan de uitvoering van de
publieke mediaopdracht op landelijk niveau. In dit hoofdstuk blikt MAX terug op de jaren
2005-2008 en laat MAX zijn meerwaarde zien. De visitatiecommissie landelijke publieke
omroep heeft inmiddels bevestigd dat MAX van toegevoegde waarde is en een plek in het
bestel verdient (zie hoofdstuk 8).
Vernieuwend is MAX in ieder geval door de unieke wijze van productie, ook als
programma’s door buitenproducenten worden gemaakt. MAX zet geen muziek onder
gesproken woord, er zijn minder gehaaste gesprekken op radio en televisie, geen
gevloek en minder snelle montages. Uit de reacties van kijkers en luisteraars merkt MAX
dat dit als een belangrijk onderscheidend vermogen wordt gezien. Regelmatig schrijven
mensen dat het prettig is dat er eindelijk weer eens de tijd wordt genomen voor rustige
gesprekken. Met name het programma Tijd voor MAX blinkt uit in ‘slow tv’ en dat is een
onderdeel van het succes van dit programma.
MAX onderscheidt zich daarnaast door onderwerpen te behandelen vanuit het perspectief
van de actieve en betrokken vijftigplusser in Nederland. Geen enkele andere omroep
bekijkt onderwerpen vanuit die specifieke invalshoek en MAX vergroot daarmee dan ook
de pluriformiteit binnen het bestel. Dit was voor de toenmalig staatssecretaris een van de
belangrijkste redenen om omroep MAX toe te laten2.
2

Brief `Voorlopige Erkenning`van staatssecretaris Van der Laan (MLB/JZ/2004/55.771)
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2.2

Televisie

Op 3 september 2005 zond MAX haar eerste televisieprogramma uit: Van Nul naar MAX.
MAX zette zichzelf in het eerste seizoen direct op de kaart met het programma Super
Senioren, waar zo’n 350.000 vijftigplussers3 per aflevering naar keken, het programma
MAX & Catherine, waar dagelijks zo’n 500.000 vijftigplussers naar keken en het Nationale
Zorgspreekuur met bijna 1 miljoen kijkers. Inmiddels zijn er vier jaren verstreken en kan
gerust worden gesteld dat MAX haar positie op televisie heeft uitgebreid en versterkt.
MAX is niet meer weg te denken van televisie.

2.2.1

Bereik

Gerealiseerd kijktijdaandeel
Op Nederland 2, waar MAX na invoering van het programmeermodel4 de meeste van zijn
programma’s uitzendt, heeft MAX in 2007 en 2008 een gemiddelde van rond de 11%
kijktijdaandeel in de categorie 6+ gerealiseerd (van 17.00-24.00 uur). Dat is voor een
aspirant omroep een enorm hoog aandeel (zie grafiek 2, cijfers 2009 tot 1 mei).
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Grafiek 2: Kijktijdaandelen MAX en de gehele publieke omroep bij mensen van 6 jaar en ouder

3

Alle cijfers over bereik op televisie en radio zijn afkomstig van stichting Kijkonderzoek.
Sinds 2006 zijn de zenderprofielen leidend voor de plaatsing van programma’s. De omroepen hebben geen
thuisnet meer.
4
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Concreet betekent dit dat gemiddeld 1 op de 10 kijkers van 6 jaar en ouder naar een
programma van MAX keek als deze op televisie waren.
Onder vijftigplussers ligt het kijktijdaandeel nog veel hoger, namelijk rond de 19% (van
17.00-24.00 uur). Dat betekent dus dat als er MAX programma’s op tv zijn, gemiddeld 1
op de 5 kijkers boven de vijftig jaar naar onze programma’s kijkt (zie grafiek 3, cijfers
2009 tot 1 mei). Hiermee bereikt MAX elk jaar meer vijftigplussers dan elke andere
publieke omroep. Het aanbod van MAX sluit dan ook goed aan bij de missie, waarin MAX
aangeeft vanuit de leef- en denkwereld van vijftigplussers te werken. Deze groep kijkt in
groten getale.
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Grafiek 3: Kijktijdaandelen MAX en gehele publieke omroep bij mensen van vijftig jaar en ouder

In de voor de publieke omroep belangrijke periode van 18.00-24.00 uur, realiseerde MAX
een gemiddeld aandeel van 8.9% op Nederland 2 in 2008. Daarmee heeft MAX, op de
NOS en NOS/VARA/NPS na, het hoogste marktaandeel op Nederland 2. Zeker gezien het
totale marktaandeel van Nederland 2 van 7% is, draagt MAX zeer goed bij aan de
doelstellingen van de zender.
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Bereik
Binnen de publieke omroep wordt gewerkt met leefstijlgroepen. De groepen die MAX
overwegend heeft bereikt op televisie zijn de volgende:
1. Standvastige Gelovigen: kerkelijk, behoudend van opvattingen, vaak lid van clubs,
doen vrijwilligerswerk, luisteren graag religieuze muziek en regionale radio. Lezen
Visie, NCRV gids, kijken veel Ned. 2 en Ned. 1, willen geen seks en geweld op tv;
stemmen CDA, ChristenUnie; zijn gemiddeld 58 jaar.
2. Participerende Burgers: hebben interesse in kunst, geschiedenis en politiek, vinden
immateriële waarden belangrijker dan materiële. Interesses zijn schouwburg en
musea, tekenen, schilderen, wandelen, fietsen, tuinieren, biologisch voedsel, wijn;
zijn lid van veel organisaties; luisteren klassieke muziek Radio 1, Radio 4; lezen
boeken, kranten (NRC) opiniebladen, VPRO gids; kijken met name naar de publieke
omroep (Ned. 2, Ned. 1); behoren tot de hogere sociale klasse, hebben meestal een
hoog inkomen; stemmen Groen Links, CDA, PvdA, VVD, D66; zijn veelal
onderwijskundig opgeleid; gemiddeld 56 jaar.
3. Gemakzoekende Burgers: hebben weinig specifieke interesses en waarden, zijn
materieel ingesteld, zijn (niet actief) katholiek; houden van het Nederlandstalig
levenslied en het vertrouwde Nederlandse eten; lezen regionale kranten, luisteren
regionale radio; behoren tot de lagere sociale klasse, hebben meestal een laag
inkomen; stemmen PvdA en CDA; kijken veel tv en dan met name Ned. 1, RTL4 en
SBS6; gemiddeld 56 jaar.
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2.2.2 Hoogtepunten 2005-2009
Op televisie heeft MAX in de afgelopen vier jaar veel verschillende programma’s
gemaakt. Voor dit beleidsplan is een keuze gemaakt uit deze programma’s die voor ons
hoogtepunten vormen. Bij de keuze is gekeken naar de vorm van het programma, de
mate van publieke waarde van het programma of het bereik dat een programma heeft
gehaald.

Tijd voor MAX
MAX heeft vanaf de start in 2005 het
tijdslot tussen half zes en half zeven
nieuw leven ingeblazen. Vele
omroepen hebben getracht dit slot in
te vullen, maar allen zonder succes. In
het programma van MAX wordt een
keur aan onderwerpen besproken die
naadloos aansluiten bij de doelgroep:
van consumenten- en medische zaken
tot reportages over bijzondere ouderen
en metamorfoses van mensen op leeftijd. Tijd voor MAX vormt met dagelijks 500.000
kijkers de belangrijkste instroom van kijkers voor het huidige Nederland 2.
MAX Maakt Mogelijk
MAX heeft altijd als doel gehad om ook iets te betekenen voor kwetsbare ouderen in het
binnen- en buitenland. Om die reden is door MAX de stichting MAX Maakt Mogelijk
opgericht. In het televisie programma MAX Maakt Mogelijk kijken de omroep met de
stichting mee hoe kwetsbare ouderen in Nederland en het buitenland door hen worden
geholpen hun bestaan te verbeteren. Tegelijkertijd worden er in het programma
oproepen gedaan de stichting te steunen. Het is een uniek programma op de
Nederlandse televisie en met zo’n 350.000 kijkers per aflevering voorziet het in de
behoefte aan zingeving van onze doelgroep.
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Groeten van MAX
De doelgroep van MAX gaat over het algemeen op traditionele wijze op vakantie. MAX
zag een kans voor een consumenten reisprogramma, juist voor deze groep
vakantiegangers. Na het afscheid van de Vakantieman (VARA) in 1989, was een dergelijk
programma niet meer te zien bij de publieke omroepen. MAX heeft het goed aangevoeld
en met gemiddeld zo’n 1,3 miljoen kijkers, was Groeten van MAX een zomerhit in 2008
en 2009 en vulde het een gat in de rustige zomerprogrammering. Tevens bereikt MAX
met dit programma de voor publieke omroepen moeilijk bereikbare leefstijlgroep
Bezorgde Burgers (kijktijdaandeel 23.3 %5).
Nederland in Beweging & MAX Geheugentrainer
Iedere werkdag kunnen ouderen bij MAX zowel fysiek als mentaal trainen met de
programma’s Nederland in Beweging en MAX Geheugentrainer. Deze programma’s zijn
bij uitstek gemaakt voor de hogere leeftijden binnen de MAX achterban. Dagelijks kijken
er zo’n 150.000 mensen naar ieder van deze programma’s. Uit recent onderzoek,
uitgevoerd door Evidens onderzoekdiensten in opdracht van MAX, blijkt dat Nederland in
Beweging wordt gewaardeerd met een 7,4 en dat 71% van de kijkers van de MAX
Geheugentrainer het programma goed tot zeer goed vindt. Ruim 40% van de kijkers
geeft aan daadwerkelijk een beter geheugen te krijgen door mee te doen met het
programma.
Met deze programma’s vervult MAX een duidelijke behoefte bij een specifieke doelgroep.
De publieke waarde van de programma’s is dan ook groot.
Het Nationale Zorgspreekuur
In samenwerking met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft MAX
driemaal een thema avond over de zorg georganiseerd op televisie. Met deze
hoogwaardige journalistieke programma’s heeft MAX bewezen ook binnen dat genre een
toegevoegde waarde te kunnen realiseren.

5

1 op de 4 televisiekijkers uit de leefstijlgroep Bezorgde Burgers boven de 13 jaar koos voor Groeten van MAX
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Speelfilm Oorlogswinter
MAX heeft met veel plezier geparticipeerd in de speelfilm
Oorlogswinter. Het verhaal en het boek passen uitstekend
binnen de leef- en denkwereld van de doelgroep van MAX.
Inmiddels is deze speelfilm met meer dan 750.000 bezoekers
een van de meest succesvolle Nederlandse speelfilms.
Diverse bioscopen berichten aan MAX terug dat de film meer
dan andere films oudere bezoekers trok.
Kluchten
MAX heeft de klucht teruggebracht op de Nederlandse
televisie. Het genre trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers naar het theater en verdient
dan ook een plek op de publieke netten. MAX heeft die trend ingezet met de eerste
klucht Tante van Charlie welke op nieuwjaarsdag 2006 werd uitgezonden en door maar
liefst 400.000 mensen werd bekeken (om 15.00 uur ’s middags!). Inmiddels heeft MAX
drie kluchten uitgezonden en is de 4e in aantocht.
Missie MAX
In samenwerking met het Ministerie van Defensie heeft MAX in 2008 een uniek cadeau
gegeven aan de 2.000 Nederlandse militairen op missie in Afghanistan, Bosnië, Somalië,
Tsjaad en in overige landen in Azië en Afrika. MAX heeft de kerstgroeten van het
thuisfront via een persoonlijke dvd naar de militairen in alle gebieden gebracht.
Ook premier Jan Peter Balkenende, minister Eimert van Middelkoop, staatssecretaris Jack
de Vries, generaal Van Uhm, Paul de Leeuw en Lee Towers staken onze militairen een
hart onder riem. Het ministerie van Defensie was zeer enthousiast over dit programma
en staatssecretaris De Vries heeft al toegezegd ook in 2009 graag mee te werken aan de
totstandkoming van een nieuwe Missie MAX.
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Muziek
MAX heeft toegankelijke muziek die geen plaats (meer) had op de Nederlandse televisie
een podium geboden. The New London Chorale, Vicky Leandros, Rob de Nijs, Rita Reijs,
Ben Cramer en Guido zijn artiesten die enorm gewaardeerd worden door met name
vijftigplussers en te weinig aan bod kwamen. MAX zendt acht keer per jaar een concert
uit van gewaardeerde artiesten op televisie. Hoogtepunt is de jaarlijkse MAX Proms. Een
muziekspektakel met in 2008 artiesten als Petula Clark, Anita Meijer en de twee Baritons
(Marco Bakker en Ernst Daniel Smit).

2.3

Radio

Ook bij radio heeft MAX een aantal succesvolle programma’s gelanceerd of
geherintroduceerd op vier van de zes publieke radiozenders. MAX richt zich ook bij radio
bewust op alle vijftigplussers, zonder aan de bovenkant een leeftijdsgrens te stellen. Dit
ondanks de trend tot verjonging op de publieke radio.

2.3.1 Bereik
Gerealiseerd Luistertijdaandeel
Omroep MAX zendt uit op radio 2, 4, 5 en 66. Op bijna alle zenders heeft MAX een forse
groei laten zien in luistertijdaandeel (zie grafieken 4, 5 en 6). Op Radio 2 heeft MAX het
programma Easy Listening geherintroduceerd op verzoek van vele leden van MAX. Het
programma scoorde vanaf dag één erg goed, met luistertijdaandelen hoog boven de
daarvoor gestelde doelstellingen. Deze vaste groep luisteraars weet MAX goed vast te
houden. Uit alle cijfers blijkt dat MAX ook op de radio juist de vijftigplusser bereikt.

6

Van Radio 6 zijn te weinig luistertijdaandelen beschikbaar over de jaren 2006 en 2007 om een betrouwbare
vergelijking te maken.
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Grafiek 4: Aandeel MAX Radio 2

Grafiek 5: Aandeel MAX Radio 4
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Grafiek 6: Aandeel MAX Radio 5

2.3.2 Hoogtepunten 2005-2009
Bij radio hebben we de afgelopen jaren één dagelijks programma en vijf wekelijkse
programma‟s gebracht. Al deze programma‟s hebben (ruim) voldaan aan de centrale
bereikdoelstellingen van de radiozenders.
Easy Listening (Radio 2)
In het programma Easy Listening is er aandacht voor volwassen pop met een grote
herkenningsfactor. Dit wordt afgewisseld met nieuwe ontwikkelingen en trends in de
kwaliteitspop en luistermuziek uit verschillende culturen, landen en stijlen. De titel van
het programma bestaat al lang en met MAX heeft het programma een succesvolle
doorstart gekregen met als presentator Meta de Vries. Met dit programma bereikt MAX
een brede en trouwe groep luisteraars. Gemiddeld luisteren 50.000 mensen op
zaterdagavond naar het programma.
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Wekker-Wakker!























Jazz op Zes(Radio 6)
Vertrouwde jazzklassiekers van vroeger en gepassioneerde verwijzingen naar de muziek
van nu. Jazz op Zes is het enige dagelijkse jazzprogramma van de publieke omroep dat
overdag wordt uitgezonden. En met succes. Jazz Op Zes is tot op heden onafgebroken
het best beluisterde
programma van Radio 6 met
13.000 luisteraars per dag.
Jazzfan en zanger Edwin
Rutten presenteert het
programma.

2.4

Internet

Dat ook de vijftigplus doelgroep het internet volop gebruikt, blijkt wel uit de
goedbezochte websites van MAX. Dat geldt zowel voor de websites die verbonden zijn
aan programma’s op televisie en radio als voor de zogenoemde webspecifieke websites,
zoals www.MAXMeetingpoint.nl en www.jaartjeouder.nl. Bij onze internetapplicaties en
systemen maakt MAX zo veel als mogelijk gebruik van de raamovereenkomsten van de
NPO. Het aansluiten bij deze centraal afgesloten contracten, levert efficiency voordelen
en tijdswinst op. Tenslotte scheelt het een zoektocht naar een goede partner.

2.4.1. Bereik
Gerealiseerd bereik
MAX bereikte in 2008 gemiddeld 300.0007 unieke bezoekers per maand op zijn websites.
Het hoogste aantal bezoekers in 2008 bereikte MAX in november met 406.000 unieke
bezoekers per maand. In grafiek 7 is duidelijk de groei te zien die MAX in de afgelopen
jaren heeft doorgemaakt: in 2005 bereikten we gemiddeld 16.000 bezoekers, in 2006
68.000, in 2007 135.000 en in 2008 dus 300.000. Van deze 300.000 bezoekers behoorde
bijna 65% tot de vijftigplus doelgroep.

7

Bron STIR
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Grafiek 7: Unieke bezoekers per maand aan websites van MAX (Bron: STIR)

De best bezochte website van MAX is de website van het dagelijks televisieprogramma
Tijd voor MAX. Ook het radioprogramma Wekker-Wakker! trekt veel mensen naar de
website. Beide programma’s kennen een gastenboek waarin kijkers en luisteraars kunnen
reageren of vragen kunnen stellen. De presentatoren beantwoorden de vragen ook vaak
zelf, iets wat zeer wordt gewaardeerd zo blijkt uit de enthousiaste reacties in de
gastenboeken zelf.
Omroep MAX bereikt met zijn websites duidelijk een nieuwe doelgroep binnen de
publieke omroep, zo blijkt uit grafiek 8.
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Grafiek 8: Bereik van alle publieke ledengebonden omroepen naar leeftijd en geslacht, eerste helft 2008

2.4.2 Hoogtepunten 2005-2009
Elke televisie- en radioprogramma heeft een eigen internetsite. Naast deze
programmagerelateerde websites, heeft MAX een aantal webspecifieke sites en
activiteiten die de hoogtepunten vormen wat betreft internet.
MAX opinie panel
In het MAX opiniepanel zitten op dit moment 2600 mensen. Dit is een representatieve
doorsnede van de doelgroep met zowel leden als niet leden. Dit panel is in samenwerking
met KLO (NPO) opgezet en wordt in eigen beheer onderhouden. Voor de uitvoering van
de onderzoeken schakelt MAX Evidens Onderzoeksdiensten in, die de vragenlijsten
opstelt en de antwoorden analyseert. Alle panelleden krijgen gemiddeld één keer per drie
weken een vragenlijst toegestuurd en per onderzoek kan MAX rekenen op een zeer hoge
respons van bijna 40%. MAX doet onderzoeken naar de waardering voor de
programma’s, de wensen van onze doelgroep voor de toekomst en het effect van de
programma’s (zoals bij MAX geheugentrainer).
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MAX Meeting Point
In 2006 heeft MAX het Meeting Point opgezet in samenwerking met NIGZ (Nederlands
Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie). Het doel was een plek
creëren waar vijftigplussers uit het hele land elkaar ‘virtueel’ konden ontmoeten en
interesses konden delen. Deze online mogelijkheid om mensen te ontmoeten werd, voor
de lancering van MAX Meeting Point, niet benut door onze doelgroep, terwijl juist in deze
groep eenzaamheid vaak voorkomt8.
Het MAX Meeting Point kent bijna 25.000 deelnemers. Gemiddeld zijn er 100 tot 120
mensen tegelijk online. De deelnemers hebben de mogelijkheid om zelf communities
(clubs) rondom interesses op te richten. Zo is er een golfclub, een fietsclub en een
reisclub. Deze clubs organiseren zelf dagen waarbij ze elkaar in levende lijve ontmoeten.
MAX Meeting Point is de grootste ouderen community in Nederland.
Nieuwsbrieven
MAX kent nu negen titels wat betreft nieuwsbrieven: MAX Muziek, Tijd voor MAX, MAX
Geheugentrainer, Wekker-Wakker!, MAX Maakt Mogelijk, MAX Kunstschilderen, MAX
Consumenten, MAX Proms en MAX. De nieuwsbrieven worden tweewekelijks verstuurd
naar 125.000 abonnees (100.000 unieke e-mailadressen). Ook bij de nieuwsbrieven
maakt MAX gebruik van een raamcontract van de NPO.

8

Uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt dat ongeveer één derde van de 55-plussers eenzaam
is en ongeveer 4% in ernstige tot zeer ernstige mate.
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Nederland in Beweging met Olga Commandeur en Duco Bauwens

"Kijkonderzoek wijst uit dat Omroep Max een unieke plek inneemt binnen het publieke
bestel. Omroep Max bedient een oudere doelgroep die door de overige
zendgemachtigden niet of nauwelijks -of in ieder geval te weinig- wordt bediend.
Hierdoor toont Omroep Max aan niet alleen een toegevoegde waarde te zijn binnen het
bestel, maar heeft zij inmiddels een positie verworven waarin ze onmisbaar is voor het
behalen van de doelstellingen van de NPO als het gaat om het bedienen van alle
bevolkingsgroepen in een samenleving die sterk vergrijst."
Eric van Stade, algemeen directeur SBS
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3.

Programma beleid

3.1

Algemeen

De definitieve erkenning per 1 september 2010 brengt een forse toename in zendtijd met
zich mee. Door de inrichting van het bestel en de vorm van financiering, kent die groei
geen geleidelijk karakter. Om deze groei verantwoord te begeleiden binnen de
organisatie, heeft MAX besloten een deel van de nieuwe televisieprogramma’s te laten
produceren door buitenproducenten. In de loop van de komende 5 jaar zal MAX
geleidelijk weer meer en meer programma’s in eigen productie nemen. Deze keuze voor
buitenproducenten is mede gebaseerd op het feit dat de toename van zendtijd op radio
en bij internet uiteraard wel intern wordt ingevuld. De groei bij deze afdelingen wordt
direct na de verlening van de erkenning (januari 2010) vorm gegeven. MAX is ervan
overtuigd door deze strategie een verantwoorde en ook prettige manier van groeien mee
te maken.
De identiteit en missie van MAX komt nadrukkelijk naar voren in het programmabeleid.
Algemene doelstellingen van het programmabeleid, die voor alle platforms gelden, zijn:


MAX wil een grote en brede groep vijftigplussers bereiken en hen content bieden dat
op hun leef- en denkwereld aansluit. MAX doet dat op een professionele wijze,
onafhankelijk van politiek en commercie.



MAX wil zich richten op die thema’s en genres die onze doelgroep graag ziet, hoort en
leest. De omroep doet om die reden representatief onderzoek onder haar kijkers,
luisteraars en leden.



MAX wil tevens de negatieve beeldvorming over vijftigplussers veranderen door de
doelgroep te laten zien zoals zij werkelijk is. Vaak actief, altijd betrokken en
genietend van hun leven als vijftigplusser.



MAX onderscheidt zich door een unieke wijze van produceren. Alle content voldoet
aan specifieke door MAX vastgestelde criteria: geen muziek onder gesproken woord,
minder gehaaste gesprekken, geen gevloek en minder snelle montages.
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MAX wil dat haar ‘merken’ duidelijk herkenbaar zijn aan de missie en kernwaarden
zodat het imago van dé omroep voor vijftigplussers als geheel verder wordt versterkt.



Indien mogelijk en van toegevoegde waarde werkt MAX samen met andere publieke
omroepen.

Bij de verwezenlijking van de ambities op televisie, radio en internet, die hieronder zijn
verwoord, spelen uiteraard ook externe factoren een rol. Zo moet het programma passen
binnen het totale uitzendschema, moeten er voldoende financiële middelen beschikbaar
zijn en moet er uiteraard nog ruimte zijn voor uitzending. Daar komt bij dat de
Nederlandse Publieke Omroep (NPO) blijft inzetten op verjonging van het kijkerspubliek,
wat plaatsing van MAX-programma’s niet altijd eenvoudig maakt.

3.2

Televisie

Vanuit onze missie heeft MAX de afgelopen jaren televisie gemaakt voor vijftigplussers.
Dat heeft geresulteerd in een sterk imago en een duidelijk profiel. MAX wil in de periode
2010-2015 het reeds opgebouwde imago verder versterken door een groot deel van zijn
programma’s te prolongeren. Onder andere succesvolle programma’s als Tijd voor MAX,
Knelpunt, MAX Maakt Mogelijk, Groeten van MAX, Nederland in beweging, MAX
Geheugentrainer en de TV Jaren van… worden opgenomen in de plannen voor 2010 en
verder.
Daarnaast wil MAX een breed scala aan nieuwe programma’s maken waarmee het gehele
publieke aanbod nog evenwichtiger en sterker wordt. Met deze nieuwe programma’s wil
MAX het aanbod interessanter maken voor alle vijftigplussers. Waar we nu vooral de
hogere leeftijden bereiken binnen de doelgroep (65 jaar en ouder), willen we in de
komende jaren ook aantrekkelijk zijn voor de 50-65 jarigen.
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Qua bereik committeert MAX zich aan de doelstellingen die vanuit de NPO worden
opgesteld. MAX zal ook in de toekomst met name de leefstijlgroepen Standvastige
Gelovigen, Gemakzoekende Burgers en Participerende Burgers bereiken. Dit zijn tevens
de drie leefstijlen met een gemiddelde leeftijd van boven de 50 jaar. MAX zal een extra
inspanning doen om de voor de publieke omroep moeilijk bereikbare groep Bezorgde
Burgers te bereiken met programma’s als Groeten van MAX en Missie MAX.
3.2.1 Gewenste genres
MAX heeft begin 2009 onderzoek laten uitvoeren door Evidens onderzoeksdiensten
gebruik makend van het MAX Opinie Panel. De belangrijkste vraag was welke genres zij
graag meer willen zien bij MAX. De volgende genres vormden de top 12:
1.

Consumentenprogramma’s

2.

Documentaires

3.

Amusement

4.

Muziekprogramma’s

5.

Reisprogramma’s

6.

Comedy

7.

Human Interest

8.

Actualiteitenrubrieken/ Opinie

9.

Klassieke Films

10.

Achtergrondprogramma’s

11.

Gezondheidsprogramma’s

12.

Talkshows

Enkele van deze genres worden al ruimschoots ingevuld met de huidige en te
prolongeren programma’s van MAX, zoals Groeten van MAX (reis/ consumenten),
Knelpunt (consumenten), Nederland in Beweging (gezondheid), Tijd voor MAX
(talkshow). De genres die veelvuldig worden genoemd in het onderzoek, heeft MAX als
uitgangspunt genomen bij de ambities voor de komende jaren.
In hetzelfde onderzoek is gevraagd naar de thema’s die onze doelgroep bezig houdt.
Over de top drie thema’s, 1) gezondheid, 2) computers en internet, 3) geld en recht, wil
MAX thema-avonden produceren.
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3.2.2. Nieuw aanbod
Consumentenprogramma
Op het gebied van consumenten en hun beleving van media, heeft MAX inspiratie
gezocht bij de BBC. MAX vindt het van belang dat de kijker en luisteraar (de consument)
van al wat ‘Hilversum’ voortbrengt ook zijn of haar mening mag geven. De publieke
omroepen spenderen ieder jaar veel geld aan het maken van radio en televisie voor de
Nederlandse burger, maar wat vinden die burgers er eigenlijk van? Geïnspireerd door het
succesvolle BBC programma Points of View, geven kijkers in het programma Ongezouten
aan het einde van de week hun reactie op de televisie van de afgelopen week. Wat viel
hen op, wat stoorde hen, wat was voer voor discussie, wat was prachtig en wat was
ontoelaatbaar.
Amusement/ Muziekprogramma
De keuze aan gezellig weekendamusement is op de publieke netten zeer beperkt tot
enkele programma’s op Nederland 1. Hoewel Nederland 1 wekelijks anderhalf miljoen
kijkers trekt, kijken er nog veel meer mensen niet naar de publieke omroep op die
avond. MAX ontwikkelt voor die mensen momenteel samen met Jan Rietman een
muzikale quizshow met muziek uit de jaren ’50, ’60 en ’70. Deze show staat voor
ouderwetse gezelligheid, inclusief een quiz element. Hierdoor is het bij uitstek geschikt
voor Nederland 2. Een dergelijk programma staat hoog op de wensenlijst van onze
achterban en vult een blinde vlek op Nederland 2. Ook hiermee levert MAX een duidelijke
bijdrage aan een volwaardige publieke omroep.
Comedy/ Drama
MAX heeft de ambitie om in 2011 of 2012 haar eerste serie te (laten) produceren. Dit
genre vraagt veel geld en voorbereiding en de gesprekken hierover zijn al gaande.
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Human interest
Hoewel MAX al een aantal programma’s heeft uitgezonden in het genre Human interest,
laat onderzoek zien dat er behoefte bestaat aan meer van dergelijke programma’s.
Daarom werkt MAX aan een aantal vernieuwende programmavoorstellen binnen dit
genre, die feilloos aansluiten bij de eerder in dit beleidsplan beschreven MAX missie dat
vijftigplussers midden in het leven staan. MAX denkt aan programma’s waarin oude
schoolbandjes weer bij elkaar komen om nogmaals te genieten van de mooie momenten
van het leven tot aan een programma over het geheim van een goed huwelijk waarin
oudere echtparen proberen te duiden waar de sleutel tot een gelukkig huwelijk zit.
Opinie
Opiniërende programma’s leveren een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke
discussie. Mensen zijn in staat hun mening te vormen en krijgen bij de publieke omroep
een pluriform aanbod aan meningen. MAX wil daar ook zijn bijdrage aan leveren vanuit
het standpunt van de vijftigplusser in Nederland. We komen daarvoor met een
vernieuwend format. MAX wil de consument, de burger, de ‘gewone’ man en vrouw aan
het woord laten. Met name de oudere Nederlander met al zijn levenservaring kan een
zeer wezenlijke bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat. Behalve het inmiddels
verdwenen Lagerhuis van de VARA, bestaan er nauwelijks programma’s die de ‘gewone’
man en vrouw hun mening laten geven en mee laten discussiëren. De vorm van ons
opiniërende programma is nog in ontwikkeling, maar zeker is dat de oudere Nederlander
(autochtoon en allochtoon) veel spreektijd krijgen.
Ook ontwikkelt MAX momenteel een programma dat een positieve verandering zal
brengen in de negatieve beeldvorming over de vijftigplussers en de vergrijzing. Wederom
vanuit onze missie om aan te tonen dat ouderen ertoe doen, zal MAX een programma
uitzenden met de werktitel Wat nou 20-49, waarin definitief een einde zal worden
gemaakt aan de vooroordelen die er nog steeds leven bij zowel (reclame en marketing)
professionals als bij de jongere generaties. MAX laat in dit licht satirische programma
ouderen aan het woord die nog volledig actief zijn in de maatschappij, beroepsmatig of
anderszins. Dit programma rekent voorgoed af met de gedachte dat alleen de
leeftijdsgroep 20-49 ertoe doet.
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Achtergrondprogramma
Op het gebied van geschiedenis bieden de publieke omroepen al veel programma’s. Dit
zijn echter overwegend programma’s die de grotere historische perspectieven in beeld
brengen. MAX wil, passend bij onze stijl, daarnaast geschiedenis dichter bij huis brengen.
Om die reden ontwikkelt MAX momenteel een programma met de werktitel Hoe ’t is, hoe
’t was. Dit programma zet de ontwikkeling van aspecten van het gewone leven in
historisch perspectief. Bijvoorbeeld welke rol speelt het drinken van koffie in Nederland
en hoe heeft zich dat ontwikkeld in de laatste 100 jaar (van Koffie HAG tot Senseo). Of
hoe ziet de ontwikkeling van persoonlijk verzorging eruit (van de zeepjes van Boldoot tot
botox-injecties). Hiermee brengt MAX de geschiedenis dichtbij, passend bij de leefwereld
van de doelgroep.
Gezondheidprogramma’s/ documentaire
Er zijn veel medische programma’s maar er bestaan maar weinig programma’s waarin
gezondheid in de bredere zin wordt behandeld en er tevens aandacht is voor preventie.
Voeding, sport & beweging, onderzoek, persoonlijke verzorging en hygiëne: allemaal
onderwerpen die een grote rol spelen in de leef- en denkwereld van onze doelgroep. MAX
wil een programma maken over gezond leven en lang gezond blijven. De vorm voor een
dergelijk programma wordt nog ontwikkeld, maar de thema’s zoals hierboven beschreven
komen daarin aan de orde.
Daarnaast is MAX bezig met een 4-delige documentaire reeks over de ontwikkelingen op
het gebied van Anti-aging. Van stamceltherapie tot genmanipulatie, we doen er alles aan
om jong te blijven. Waarom? En worden we daar wel gelukkig van? Creëert het nog meer
tweespalt tussen rijk en arm? Allemaal vragen die in deze indringende reeks aan de orde
komen waarmee MAX een bijdrage kan leveren aan debat over dit actuele onderwerp.
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Talkshow
Naast een talkshow in de middag (Tijd voor MAX) wil MAX ook een leuke en informatieve
start van de dag geven met een ochtendprogramma. De onderwerpen die aan bod
komen, kunnen de kijkers meenemen bij de invulling van de rest van hun dag. Zo
worden er tips gegeven over het eten, de leuke radio en televisieprogramma’s (voor onze
doelgroep) die nog komen en leuke tentoonstellingen of optredens. Dit programma past
uitstekend elke werkdag na het tien uur journaal in de ochtend. Het wordt op die manier
een anker in de dag.
Vrije tijd & Cultuur
Net niet in de top 12 van genres die onze doelgroep graag wil zien, zijn programma’s
over vrijetijdsbesteding en cultuur. Bij de huidige programma’s over vrijetijdsbesteding,
wordt weinig rekening gehouden met de oudere doelgroep. Dit terwijl met name onze
doelgroep steeds meer vrije tijd heeft. MAX heeft meerdere programma’s in zijn plannen
opgenomen met dit thema. In het programma Paradijstuinen komen Neerlands mooiste
tuinen voorbij. Daarmee heeft de publieke omroep ook voor het eerst sinds lange tijd
weer een programma over tuinen. Het programma CineMAX brengt de filmbespreking
weer terug op tv. Wekelijks worden er films besproken voor het brede publiek en voor de
oudere kijker in het bijzonder. En tot slot het programma Koopjesjagers speelt in op de
grote passie van veel ouderen: rommelmarkten. Twee teams struinen met €300 op zak
de mooiste rommelmarkten van Europa af op zoek naar dat ene pronkstuk.
Het is tevens de ambitie van MAX om een programma te brengen waarin andere culturen
een hoofdrol spelen. In het nieuwe programma Op de stoep maken een oudere
autochtone Nederlander en een jonge allochtone Nederlander uit dezelfde straat kennis
met elkaar. De week erna is het een oudere allochtone Nederlander en een jongere
autochtoon. De oudere vertelt de jongere zijn of haar levensverhaal en samen bezoeken
ze plekken die voor hun van belang zijn. Zo krijgen ze een kijkje in elkaars leven en
ontstaat er meer begrip.

41

Thema avonden
Aan de top drie genoemde thema’s die onze doelgroep interessant vindt, wil MAX themaavonden wijden. De thema’s zijn 1) gezondheid, 2) computers en internet, 3) geld en
recht. MAX begint met het thema dat nu zeer actueel is, namelijk geld & recht in relatie
tot de vergrijzing. Over vergrijzing wordt al veel gesproken, veelal in negatieve,
algemene bewoordingen. Hoe kan Nederland bijvoorbeeld de AOW blijven betalen? Er is
weinig tijd om werkelijk stil te staan bij dit complexe onderwerp en na te denken over de
eventuele kansen die vergrijzing ons als samenleving biedt of de oplossingen die er zijn
voor bedreigingen.
Ook de digitale kloof leent zich goed voor een eenmalig informatief programma. Samen
met de RVU wil MAX de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering op een rijtje
zetten en onderzoeken hoe de verschillende generaties hiermee omgaan.
Zapp
Tot slot wil MAX wil ook de zeer jonge leeftijden meegeven dat opa’s en oma’s nog erg
veel doen en weten. Grootouders en kleinkinderen worden in een quiz getest over hun
kennis over het leven van de ander. Dus vragen als ‘welke beroepen heeft Opa gehad’ en
‘welke muziekstijlen vindt het kleinkind leuk’ worden gesteld.
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3.3

Themakanalen

MAX is betrokken bij drie themakanalen van de publieke omroep: Sterren, Consumenten
en Hilversum Best. MAX werkt actief mee om de doelstellingen rondom deze kanalen te
bereiken. Aangezien MAX tot 1 september 2010 weinig zendtijd en dus content heeft
voor de themakanalen, is de inbreng van MAX tot die tijd in absolute zin klein.
Consumenten TV
Bij de publieke omroep zijn meerdere consumentenprogramma’s te bekijken. De
bekendste is Kassa van de VARA, gevolgd door Radar van de Tros. MAX heeft echter ook
twee consumentenprogramma’s waarmee we bijdragen aan het themakanaal: Knelpunt
en Groeten van MAX.
Hilversum Best
Hilversum Best is een eerbetoon aan de creativiteit van Hilversumse programmamakers.
De meest interessante en kwalitatief goede programma’s van de omroepen door de jaren
heen worden op dit kanaal bij elkaar gebracht. Het kanaal moet een positief gevoel
geven. Daarvoor worden de leukste fragmenten van bijvoorbeeld Bart de Graaff, de
mooiste interviews van Rik Felderhof, de spannendste momenten uit de Nederlandse
sportgeschiedenis, de leukste peuters uit 'Praatjesmakers', de koudste feestjes van
'Glamourland' uitgezocht. MAX leverde de beste momenten uit het programma MAX en
Catherine (Keijl).
Sterren
Deze digitale televisiezender besteedt 24 uur per dag aandacht aan Nederlandstalige
muziek. MAX heeft zitting in de redactie en in overleg wordt nog bepaald welke inbreng
MAX hier inhoudelijk aan kan leveren.
MAX heeft geen ambities om een aandeel te verwerven op de andere themakanalen
binnen de publieke omroep.
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3.4

Radio

MAX heeft in de afgelopen jaren gewerkt aan een aantal sterke merken op de radio. Deze
programma’s wil MAX dan ook blijven uitzenden in de huidige vorm en eventueel
uitbreiden qua zenduren in de komende licentieperiode. Zo wil MAX bijvoorbeeld ‘MAX
voor Middernacht’ ook op werkdagen brengen. Wekker-Wakker, Jazz op Zes, Mezzo, Easy
Listening en Meta op Zondag wil MAX prolongeren. In onderstaande tekst worden alleen
de nieuwe formats die MAX op de radio wil brengen, belicht. Deze formats zijn gebaseerd
op de wensen van de doelgroep9 en de mogelijkheden die er binnen de profielen van de
radiozenders zijn. De doelgroep wil graag meer muziek uit de jaren ’50, ’60 en ’70,
consumentenprogramma’s en actualiteiten. Kijkend naar de profielen van de zenders, is
MAX tot de onderstaande ambities gekomen wat betreft specifieke radiozenders. Meer in
het algemeen wil MAX ook een dramaserie op de radio brengen. Een vorm daarvoor is
het hoorspel, een genre dat zeer wordt gewaardeerd door onze doelgroep10. In overleg
met de zendermanagers moet worden bepaald op welke zender dit genre past.
Qua bereik committeert MAX zich aan de doelstellingen die vanuit de NPO worden
opgesteld voor de radiozenders.
Radio1
Omroep MAX wil een rol spelen op de nationale nieuwszender Radio 1. Daarvoor voert
MAX al reeds overleg met de zendercoördinator. MAX wil op de radio aansluiten bij het
opiniërende televisieprogramma dat MAX aan het ontwikkelen is waarbij ‘gewone’
mensen worden uitgedaagd om hun mening te geven over de actualiteit. Ook het
programma over media (gebaseerd op Points of View van de BBC) leent zich voor een
crossmediale aanpak. Tevens heeft MAX de ambitie om op het gebied van welzijn en
gezondheid een rol te spelen binnen het Radio 1 domein. Deze thema’s worden door de
doelgroep zeer interessant gevonden.

9

Onderzoek Evidens Onderzoekdiensten, 2009
Onderzoek Evidens Onderzoekdiensten, 2009

10
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Radio 2
Voor een nieuw programma op Radio 2 denkt MAX aan een zeer succesvol format op de
Belgische publieke radio. Al jaren verzorgt Guy De Pré daar op zondagochtend De Pré
Historie!. Elke week neemt hij de luisteraars mee naar één maand uit de voorbije vijftig
jaar door het nieuws en de muziek uit die maand te laten horen. Een format dat zeer
goed aansluit op de wensen van onze doelgroep.
Radio 4
MAX wil op radio 4 graag een programma ontwikkelen met aandacht voor meer populaire
klassieke muziek. Bijvoorbeeld door de smaak van een bekende of onbekende
Nederlander centraal te zetten, waarbij hij of zij tevens deelt wat de muziek voor hem of
haar betekent.

3.5

Internet

Qua bereik streeft MAX naar een verdubbeling van het totale aantal bezoekers aan
websites van MAX in de erkenningsperiode (5 jaar). Dit betekent dat MAX in 2013 per
maand gemiddeld 600.000 bezoekers heeft in de doelgroep 13+, gemeten door STIR.
Participatie en debat
De komende jaren wil MAX internet tevens gebruiken om nog meer participatie van en
debat met leden, kijkers en luisteraars tot stand te brengen. We willen hen meer en
continue betrekken bij de inhoud van onze programma’s en het beleid van de vereniging.
MAX zal om die reden het huidige forum verbeteren en een goede moderator aantrekken.
Voor de professionalisering van het forum richt MAX zich tot een raamcontractant van de
NPO.
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Interactie wordt ook via jaartjeouder.nl gezocht. Een website waarin per dag staat
aangegeven wat de belangrijkste gebeurtenissen zijn en wie er die dag jarig is. Iedereen
kan via deze website iemand feliciteren die dan direct het overzicht van die dag krijgt
meegestuurd. We willen deze website uitbreiden en beter benutten om ook niet-kijkers
van MAX aan te trekken en bekend te maken met de omroep.
De homepage van MAX zal worden aangepast zodat het meer maatschappelijk relevant
nieuws bevat, specifiek afgestemd op onze doelgroep. Juist ook in de keuze van actuele
onderwerpen, kan een omroep bijdragen aan de pluriformiteit van het bestel. MAX wil
actuele onderwerpen vermelden met citaten en fragmenten zonder dat MAX daarmee
raakt aan de taak van NOS. In 2010 zal MAX ook de weersverwachtingen weergeven met
duidelijke waarschuwingen voor extreme weersomstandigheden. Met name de hogere
leeftijden binnen de doelgroep zullen dit waarderen.
Iedereen kan Internetten
Een geheel nieuw programma, waarmee een oude wens in vervulling gaat, is Iedereen
kan Internetten. Onze doelgroep kent de hoogste groei qua internetgebruik maar in
vergelijking met jongere generaties loopt de doelgroep toch achter in zowel aansluitingen
als in vaardigheden. Ondersteund door een kort televisieprogramma waarmee MAX
vijftigplussers met name wil inspireren, ontwikkelt MAX een website die mensen stap
voor stap meeneemt in het ontwikkelen van die vaardigheden. Bij dit programma werkt
MAX samen met HCC en SeniorWeb. Deze computerverenigingen hebben jarenlange
ervaring met hulp aan beginnende internetters. HCC verzorgt de helpdesk rond de serie
en bij de landelijke leercentra van SeniorWeb kunnen alle vijftigplussers achter een
computer plaats nemen en daarbij persoonlijke hulp ontvangen.
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Toegankelijkheid
Tot slot heeft de toegankelijkheid van de MAX websites een hoge prioriteit in de
organisatie. Door vernieuwing van de website in 2009 zetten wij een nieuwe stap in de
verbetering van deze toegankelijkheid voor mensen met een auditieve of visuele
handicap. Zoals in figuur 1 is te zien, krijgt elke website prominent een werkbalk in beeld
met de opties om de site te laten voorlezen, het contrast te verhogen en de lettergrootte
aan te passen. Binnen de publieke omroep is Omroep MAX koersbepalend wat betreft
deze toegankelijkheidsopties. Deze leidende rol op dit gebied past ook bij onze missie.

Figuur 1: Werkbalk (rood omcirkeld) voor verbetering van de toegankelijkheid van de website voor mensen met
een auditieve of visuele beperking.
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Mevrouw Neelie Kroes poseert naast het door haar gekozen doek
in Sterren op het Doek

“Voor mij is Omroep Max een omroep die zich sterk maakt voor de groep Nederlanders
die in deze tijden van focus op de zogenaamde boodschappers 20-49 vaak vergeten
wordt. De 50 plussers die vaak een leven lang hard gewerkt hebben en recht hebben op
een omroep die ook aandacht besteedt aan zaken die zij belangrijk vinden. Daarnaast is
het van groot belang dat omroepen niet alleen aandacht besteden aan de waan van de
dag, maar ook respect hebben en stilstaan bij het cultureel erfgoed. Presentatoren,
programma's, artiesten moeten gekoesterd worden, ook als ze niet meer 'hot' zijn voor
adverteerders of programmamakers. Dat Omroep Max ook nog stilstaat bij het werk dat
vrijwilligers doen, maakt het plaatje wat mij betreft compleet”.
Albert Verlinde, entertainmentdeskundige en theaterproducent
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4.

De vereniging

4.1

Inleiding

Omroep MAX is een omroep voor alle vijftigplussers in Nederland. Dit is een doelgroep
die in het algemeen, in tegenstelling tot jongere groepen, een band met een vereniging
zeer waardeert. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit de enorme groei die MAX heeft
doorgemaakt in ledenaantal zonder dat daar bijvoorbeeld een abonnement voor een
omroepblad aan is verbonden. Ook heeft MAX een groot vrijwilligersbestand en worden
de evenementen, zoals de ledendag en de MAX Proms, zeer goed bezocht.
Bij de oprichting van de omroep in 2002 was MAX zich zeer goed bewust van de
verwachting en behoefte van de doelgroep op dit vlak. MAX heeft ook invulling gegeven
aan die behoefte. In de afgelopen jaren zijn er zeer uiteenlopende activiteiten opgezet en
ondernomen. Het MAX Meeting Point is opgezet, de MAX Proms worden elk jaar
georganiseerd en de leden kunnen met MAX naar diverse interessante plekken in
Nederland. Leuke activiteiten voor de doelgroep waarmee MAX hen met elkaar in contact
kan laten komen en hen tevens bindt aan de vereniging.
Ledenaantal
Op 1 april 2004 bedroeg het ledenaantal 65.155. Hiermee zat MAX ruim boven de
benodigde 50.000 leden voor een erkenning als aspirant-omroep. Uit de ledentelling voor
de definitieve erkenning blijkt dat het ledenaantal fors is toegenomen. Op 1 april 2009
had MAX officieel 238.770 leden.
MAX Publiekservice
Dagelijks wordt MAX publiekservice gebeld en gemaild door leden, kijkers en luisteraars.
Vele vragen, op- en aanmerkingen op radio- en televisieprogramma’s worden gesteld en
door de medewerkers van de publiekservice beantwoord. MAX publiekservice is een
belangrijk visitekaartje voor MAX. De komende jaren wordt deze functie verder versterkt.
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MAX Magazine
Een bindende factor tussen MAX en haar leden is het MAX
Magazine. Het blad verschijnt elk kwartaal. Hiermee brengen
we leden op de hoogte over nieuwe en bestaande programma’s
op radio, tv en internet. Leden maken kennis met onze
presentatoren en redacties en worden op de hoogte gebracht
van alle MAX activiteiten. Hiermee krijgen de leden een goed
beeld waar MAX voor staat. Een communicatiemiddel dat voor
MAX en de leden niet meer is weg te denken.

Inmiddels is MAX ook bezig met een onderzoek naar het opzetten van een
programmablad. Dit eventuele blad zal bestaan naast het huidige MAX Magazine.

4.2

Hoogtepunten verenigingsactiviteiten

MAX Proms
Met vijf jaar MAX Proms is dit evenement een begrip geworden binnen onze doelgroep.
Elk jaar zijn er drie voorstellingen die binnen korte tijd zijn uitverkocht. Dit betekent dat
MAX per jaar tussen de 20.000 en 22.000 vijftigplussers amuseert met aansprekende
artiesten. Met name met de concerten op zondagmiddag, bereikt MAX een doelgroep die
na vele jaren eindelijk weer eens een concert wil bezoeken. De MAX Proms worden
tevens op televisie uitgezonden.
MAX Ledendag
MAX organiseert jaarlijks ledendagen die zeer goed worden bezocht. Op die dagen maken
de leden kennis met onze oude en nieuwe programma’s, met de presentatoren maar
vooral ook met elkaar. Er wordt met elkaar gedanst, er zijn optredens en er worden
workshops georganiseerd.
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MAX Thé dansant
In 2008 is MAX gestart met het organiseren van dansmiddagen. Dit naar aanleiding van
het grote enthousiasme voor stijldansen tijdens de MAX ledendagen en het ontbreken
van locaties voor 50plussers om gezellig een middag te dansen. MAX Thé dansant wordt
bij diverse dansscholen door heel Nederland georganiseerd. Onze missie is ook hierin
herkenbaar.
MAX op de 50PlusBeurs
De lancering van MAX vond plaats op de 50PlusBeurs en sindsdien is de omroep elk jaar
prominent aanwezig. Uiteraard willen we daar zijn waar onze doelgroep ook in grote
getale graag is. Jaarlijks wordt de beurs door bijna 100.000 vijftigplussers bezocht. MAX
makt er live programma’s en wisselt dat af met optredens. Uiteraard is het ook een plek
om leden en met name ook nieuwe leden te ontmoeten. Jaarlijks melden ongeveer 2800
nieuwe leden zich tijdens de 50PlusBeurs aan.
MAX naar Soestdijk
MAX wil, zoals gezegd, haar leden ontmoeten maar ook ontmoetingen tussen leden
onderling bevorderen. Eén van de manieren die MAX daarvoor heeft gevonden is het
organiseren van uitstapjes die specifiek voor onze leden zijn samengesteld. Een zeer
gewild uitstapje is de dag naar Paleis Soestdijk. Ruim 3000 leden zijn al met MAX
meegegaan en hebben genoten van de rondleiding door het paleis en de tuinen.

4.3

Toekomst

MAX wil ook in de komende erkenningsperiode een echte ledenvereniging zijn. Door
middel van diverse activiteiten en faciliteiten wil MAX de band tussen de leden onderling
en tussen hen en de vereniging verder versterken. MAX wil de leden bijstaan bij alle
aangename maar ook minder aangename zaken waar je bij het ouder worden mee te
maken krijgt. De aangename dingen zijn bijvoorbeeld meer vrije tijd en meer geld om te
besteden. MAX zal hen daarom wijzen op cursussen, reizen, buurtactiviteiten en
vrijwilligerswerk.
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Voor de minder aangename zaken, sluit MAX niet de ogen. Zo neemt bijvoorbeeld de
lichamelijke conditie vaak af, wordt het stil in huis en is de structuur van de dag weg
nadat men stopt met werken. MAX wil ook deze punten onder de aandacht brengen,
maar altijd gevolgd door oplossingen.
Met name voor de hogere leeftijden binnen onze doelgroep is eenzaamheid een serieus
probleem. Uit Amerikaans onderzoek11 blijkt dat eenzaamheid de bloeddruk en het
stressniveau verhoogt en het risico op een depressie doet toenemen. Eenzaamheid is
daarmee even slecht voor de gezondheid als roken of overgewicht. Het percentage
vijftigplussers dat met eenzaamheid te maken krijgt, zal alleen maar toenemen in de
komende jaren12. Eenzaamheid wordt dan ook een steeds ernstiger probleem in de
samenleving. Het verdrijven of in ieder geval verminderen van eenzaamheid vraagt
blijvende inspanning, ook van MAX. Om die reden blijven wij ontmoetingen organiseren
met en tussen onze leden, kijkers en luisteraars.
Continueren succesvolle activiteiten
MAX gaat door met de succesvolle activiteiten uit de afgelopen periode: de MAX
Ledendag, MAX Thé Dansant, MAX op de 50PlusBeurs en de MAX Proms. Verder heeft de
vereniging nog ambities om leden nog meer in beweging te krijgen.
MAX Beweegdag(en)
Bij een gezond leven is bewegen van essentieel belang, ook bij vijftigplussers. Er is nog
een wereld te winnen wat betreft welzijn en behoud van gezondheid door meer te
bewegen. MAX wil daarom meer inspelen op het bewegen voor ouderen. Naast het
dansen wil MAX nog meer activiteiten organiseren, zoals golf, wandelen en nordic
walking.
Ledenaantal
Voor de volgende erkenningsaanvraag in 2014 wil MAX doorgroeien naar een vereniging
met minstens 300.000 leden.
11

Professor Cacioppo, 2009
In Nederland voelt een miljoen ouderen zich vaak eenzaam (circa 33% van de 65-plussers), waarvan
200.000 zelfs extreem eenzaam. Volgens prognoses zijn er in 2010 zo'n 1,5 miljoen eenzame ouderen,
waarvan er meer dan 310.000 extreem eenzaam zijn. (Bron: NIZW)
12
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Henk Mouwe en Léonie Sazias, presentatoren van Wekker-Wakker!

“Pioniers verruimen je blik. MAX verovert een vergeten groeimarkt. Eindelijk gehoor voor
de seniorenstem, een prikkeling van alle zintuigen van ouderen in Nederland! Met
explosieve groei als antwoord op de scepticus. Nu is het zaak vérder door te dringen in
het achterland, met scherp oog voor diversiteit en verscheidenheid. MAX verdient als
gids brede ondersteuning. Maatschappelijk participeren van ouderen gaat niet vanzelf. Er
is nog zoveel méér te ontdekken, te informeren, erbij te betrekken en in beweging te
zetten.”
Drs. Alexander van de Kerkhof, directeur 50PlusBeurs (’s werelds grootste
evenement voor ouderen)
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5.

Een publieke omroep

De mediawet stelt dat de NPO haar aanvraag voor een nieuwe licentie door middel van
een concessiebeleidsplan indient in maart 2010. De individuele omroepen moeten de
aanvraag echter voor 31 juli 2009 indienen. Hoewel de discussie binnen de NPO over de
gezamenlijke visie en doelen wel is gestart, zijn de uitkomsten nog niet helder genoeg
om de doelen en ambities af te stemmen met de doelstellingen in dit beleidsplan. In dit
beleidsplan richt MAX zich dan ook noodgedwongen op de algemene waardes van de
publieke omroep. Uiteraard sluit MAX zich aan bij de doelstellingen en ambities die de
omroepen in gezamenlijkheid binnen de NPO zullen afspreken in het
concessiebeleidsplan.
De publieke omroep is van grote waarde in onze samenleving. Het is een omgeving
waarin alle bevolkingsgroepen een toegankelijk aanbod vinden in de breedste zin van het
woord. Waarden als kwaliteit, onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en pluriformiteit staan
daarbij voorop. MAX denkt bij al zijn aanbod aan de invulling van deze waarden: content
moet van hoge kwaliteit zijn, onafhankelijk van politiek en commercie, informatie (woord
en beeld) moeten betrouwbaar zijn en alle meningen moeten worden gehoord. Van
iedereen, voor iedereen is een credo dat MAX nog steeds zeer aanspreekt. Wij inspireren,
informeren, activeren en integreren de vijftigplussers in de samenleving. Tevens draagt
MAX bij aan de diversiteit binnen het publieke aanbod door de samenleving te laten zien
zoals zij is. Met ouderen en jongeren, mannen en vrouwen, autochtonen en allochtonen.
Om als publieke omroep maatschappelijk verankerd te blijven met de snel veranderende
samenleving, werkt MAX samen met vele (maatschappelijke) organisaties. Zie voor een
toelichting hierop hoofdstuk 6. Door samenwerking en kennisuitwisseling met deze
organisaties, maar ook de invloed van de leden via de ledenraad en de adviezen die wij
krijgen via het MAX Opiniepanel, kan MAX goed bepalen wat er speelt binnen de
doelgroep en aansluiting op de doelgroep garanderen.
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Binnen de NPO staan een zestal domeinen centraal: nieuws, opinie, samenleving,
expressie, kennis en amusement. In de laatste vijf domeinen wil MAX een belangrijke rol
vervullen. Dit blijkt ook uit het programmabeleid dat wij in de komende jaren willen gaan
uitrollen. Een nieuw opiniërend programma, een amusementsprogramma op
zaterdagavond, het ochtendprogramma en de aandacht die MAX altijd al heeft gehad
voor concerten, kluchten en musicals, zijn hier voorbeelden van.
Prioriteit NPO: Divers bereik
De discussie over het concessiebeleidsplan van de NPO, leidt waarschijnlijk tot de
conclusie dat ook de komende jaren de prioriteit van de NPO ligt bij het bereiken van de
groepen Jongeren en Nieuwe Nederlanders. In het bereiken van de groep jongeren zijn
andere omroepen beter. Het bereiken van Nieuwe Nederlanders en met name het
verbinden van nieuwe en oude Nederlanders is wel een onderwerp dat MAX aan het hart
gaat.
MAX heeft, vergeleken met jongere doelgroepen, binnen haar doelgroep relatief weinig
mensen met een niet-westerse achtergrond13. Het bereiken van deze doelgroep vraagt
om die reden om extra inspanning. Nu al beseffen de redacties goed dat zij bij het
gastenbeleid en onderwerpkeuze rekening dienen te houden met deze doelgroep. In de
toekomst zal MAX de redacties extra voeden met kwantitatief onderzoek over deze
doelgroep. Tevens wil MAX in 2010 een (diverse) expertgroep instellen, waarin het bereik
van allochtonen, een vast agendapunt wordt.
Qua programma’s heeft MAX ingetekend met het programma Op mijn Stoep (zie
hoofdstuk 3.2). In het programma maken een oudere autochtone Nederlander en een
jonge allochtone Nederlander uit dezelfde straat kennis met elkaar. De week erna is het
een oudere allochtone Nederlander en een jongere autochtoon.

13

Volgens cijfers van het CBS heeft 15 % binnen de doelgroep 0-49 jaar een niet-westerse achtergrond. Bij
vijftigplussers heeft 5% een niet-westerse achtergrond.
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Opname van een kerstgroet op de thuisfrontdag voor Missie MAX

“MAX gaat recht op zijn doel (groep) af! Grote klasse!!”
Marco Bakker, bariton
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6.

Samenwerken

6.1

Samenwerken binnen de publieke omroep

MAX draagt graag op een constructieve wijze bij aan het behalen van de algemene
doelstellingen van de publieke omroep. Voor het behalen van deze algemene
doelstellingen is samenwerking essentieel.
MAX staat positief tegenover samenwerking met alle omroepen binnen het bestel, zowel
op programmaniveau als op meer organisatorisch niveau. Dit geldt uiteraard ook voor de
eventuele nieuwe toetreders. Deze positieve houding heeft in de afgelopen jaren al tot de
onderstaande samenwerkingen geleid. Ook heeft MAX zich al meerdere malen bereid
getoond om programma’s die bij andere omroepen niet meer aansloten op de missie
(doordat bijvoorbeeld een te oud publiek werd bereikt), over te nemen.

Televisie
Op televisie heeft MAX heeft de afgelopen jaren meerdere malen samengewerkt met
Teleac in het kader van de Nationale Geheugentest. Deze samenwerking krijgt in de
komende jaren zeker een vervolg. Momenteel werkt MAX nauw samen met RVU voor een
nieuw programma over oudere ondernemers (Operatie van der Most).
Door de aanstaande uitbreiding van de zendtijd, worden ook de mogelijkheden voor
samenwerking ruimer. Er zijn dan ook gesprekken gaande met diverse omroepen over
nieuwe programma’s die in samenwerking kunnen worden gerealiseerd.
Tevens heeft MAX zitting in de redacties van de themakanalen Consumenten, Sterren en
Hilversum Best.
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Regionale televisie
Wat betreft de regionale omroep werkt MAX samen met het regionale programma
RegioNED. Iedere dinsdag wordt een speciale aflevering van RegioNED in Tijd voor MAX
uitgezonden. RegioNED laat de opmerkelijkste verhalen uit de provincies zien.
Een andere regionale samenwerking is die met L1 (Limburg). Samen verzorgen de
omroepen de registratie van het Wereld Muziek Concours.
Radio
Bij radio wordt er door de omroepen samengewerkt bij het gebruik van de studio’s. MAX
gebruikt voor haar programma’s zowel de studio’s van de AKN14 als die van de NPS.
Inhoudelijk werkt MAX op radio 5 graag samen tijdens Themaweken. Alle samenstellers
van de omroepen die uitzenden via Radio 5 Nostalgia werken samen om een goede
themaweek te verzorgen. Zo werd in De week van Nostalgia bij elke omroep hetzelfde
spel gespeeld en hebben alle omroepen meegewerkt aan een virtueel museum. Er wordt
nog onderzocht om in samenwerking met de NPO een zomertoer te maken door
Nederland (zomer 2009 of 2010).
Aangezien muziek uit de jaren ’50, ’60 en ’70 een belangrijk thema is van MAX, wordt er
tevens actief samengewerkt bij de registratie van concerten van artiesten uit die tijd. Zo
mogelijk verzorgt MAX dan ook de uitzending ervan op televisie.
Webkanaal Radio 5
MAX gaat vanaf september 2009 het webkanaal Radio 5 Nostalgia beheren. Via dit
webkanaal is overdag de dagprogrammering te horen en in de avond- en nachturen nonstop de muziek van Radio 5 Nostalgia. MAX is een belangrijke speler op Radio 5 en vindt
het belangrijk dat haar doelgroep na de stopzetting van de dagprogrammering een
andere mogelijkheid heeft om naar hun muziek te luisteren15.

14

AKN is een dienstverlenende organisatie die primair voor de AVRO, KRO en NCRV werkt.

15

In de avond en weekend is Radio 5 een beschouwende zender die een beeld geeft van de maatschappelijke

verscheidenheid van de Nederlandse samenleving.
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Algemeen
MAX is altijd groot voorstander geweest van verregaande samenwerking van alle
omroepen op het gebied van de ondersteunende diensten. Dit ter vergroting van de
efficiëntie en effectiviteit. Zo lang dit niet centraal is geregeld, brengt MAX in ieder geval
zo veel als mogelijk zijn ondersteunende zaken onder bij andere organisaties binnen de
publieke omroep.
Zo verzorgt de AKN voor MAX de salarisadministratie en een deel van de
personeelszaken. Tevens legt MAX juridische vraagstukken neer bij de AKN. Ook heeft
MAX geen eigen inkopers van (buitenlandse) content (documentaires, series of films uit
het buitenland), maar vraagt de omroep in voorkomende gevallen inkopers van andere
omroepen om voor MAX op te treden. Tot slot verzorgt de IKON de invulling van de
logboeken (muziek en beeldgebruik).

6.2

Samenwerken met andere organisaties

MAX werkt graag samen met andere organisaties die zich richten op onze doelgroep. Dit
is voor MAX, naast het directe contact met onze doelgroep, een manier om goede
aansluiting te houden met de samenleving. Zo is er een goede relatie met de
ouderenbonden, zoals de ANBO en UnieKBO. MAX wisselt kennis en kunde met hen uit.
Bijvoorbeeld over de wensen en behoeften van de doelgroep en eventuele veranderingen
daarin. Met de ANBO heeft MAX tevens de Goede Doelen Prijs in het leven geroepen.
Ook neemt MAX elk jaar een belangrijke plaats in op de 50PlusBeurs. MAX verzorgt daar
een mediaplein, waar de gehele dag bezoekers op een leuke en amuserende manier
worden geïnformeerd over programma’s van MAX.
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Tevens sluit MAX graag aan bij kennisprojecten, zoals het project PASEO dat wordt geleid
door TNO (www.paseonet.org). Dit is een project dat mogelijk wordt gemaakt door de
Europese Commissie om sedentaire ouderen meer te laten bewegen. Door dit bewegen
blijven zij langer gezond, zijn zij beter in staat zichzelf te blijven verzorgen en aangezien
bewegen vaak in groepsverband gebeurt, verdrijft het de eenzaamheid.
Voor de internetsite MAX Meeting Point werkt MAX samen met NIGZ. Zij hadden reeds
een systeem ontwikkelend om vijftigplussers met elkaar in contact te brengen en MAX
kon hier bij aansluiten.
Voor Iedereen kan Internetten is MAX een samenwerking aangegaan met HCC en
Seniorweb, organisaties die al jaren ervaring hebben opgedaan met het aanzetten tot het
gebruik van internet door vijftigplussers.
Tot slot heeft MAX de ambitie om samen te werken met dagbladen, zeker nu dit wettelijk
gezien steeds beter mogelijk wordt. Juist de vijftigplussers zijn krantenlezers, waardoor
een samenwerking voldoende potentie heeft.
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Ondernemers Hennie van der Most en Theo Bax zetten zich in
om ondernemingen te reden in Operatie van der Most

“Ik zie een aantal gelijkenissen tussen Plus Magazine en Omroep Max. Net zoals bij het
verschijnen van Plus werd ook bij de opstart van Omroep Max de grootste vraagtekens
geplaatst rond de noodzaak om eigen media of programma's voor ouderen te
ontwikkelen. Vandaag kunnen we stellen dat beiden het zeer goed doen, kunnen rekenen
op een schare trouwe kijkers c.q. lezers en hun eigen plek hebben gevonden binnen het
Nederlandse medialandschap”.
Dirk Oeyen, directeur Senior Publications Nederland
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7.

Goed bestuur

Inleiding
De publieke omroep wordt terecht aangesproken op zijn onafhankelijkheid van overheid,
politiek, adverteerders, sponsors en commerciële activiteiten. Om die reden heeft de
Raad van Bestuur van de publieke omroep een aantal richtlijnen opgesteld die goed
bestuur en de integriteit van de omroep moet waarborgen. Sinds 1 januari 2006 zijn deze
van kracht. Deze richtlijnen gelden voor alle omroepen en alle medewerkers van de
publieke omroep. MAX stelt dan ook altijd de richtlijnen beschikbaar aan haar
medewerkers en neemt in het contract op dat de medewerker op de hoogte is van de
inhoud en zich daarnaar gedraagt.
Uitvoering
Een omroep bestaat volgens de eerste richtlijn uit drie onderdelen: het besturend
orgaan, het toezichthoudend orgaan en de vertegenwoordiging van leden van de
omroepvereniging. In alle functielagen wordt gestreefd naar een afspiegeling van de
samenleving.
Vanaf september 2005 heeft MAX een ledenraad van 15 personen. De ledenraad heeft de
volgende taken:
a. het benoemen van de leden van het algemeen bestuur;
b. het goedkeuren van de jaarrekening;
c. het nemen van besluiten tot wijziging van de statuten;
d. het vaststellen van het huishoudelijk reglement.
Tevens behoren alle taken en bevoegdheden, die niet door de wet of de statuten aan het
algemeen bestuur of een ander orgaan zijn opgedragen, ook toe aan de ledenraad. De
ledenraad bestaat uit 9 mannen en 6 vrouwen.
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Vóór de volgende erkenningsperiode in september 2010 zal MAX tevens het toezicht en
het bestuur van elkaar scheiden16. MAX heeft zich in de afgelopen maanden georiënteerd
op een bij de omroep passende structuur, uiteraard binnen de kaders die de richtlijn
hiervoor stelt. Natuurlijk streeft MAX bij de invulling van de functies binnen het bestuur
en de Raad van Toezicht naar een goede afspiegeling van de samenleving. Het huidige
bestuur bestaat uit twee mannen en een vrouw: Jan Slagter, Cor van Koeveringe en
Henny Aartsen.
Wat betreft de overige richtlijnen, heeft MAX al veel aanbevelingen in de praktijk
toegepast. Zo werkt MAX bij voorkeur met de standaardsponsorcontracten, worden alle
cadeaus in bezit van de omroep gesteld, geregistreerd als dat verplicht is en via een
jaarlijkse tombola onder de werknemers verdeeld. Tevens legt MAX jaarlijks
verantwoording af over zijn handelen. Het komende jaar gaat MAX extra aandacht
besteden aan de overige openbare registers (nevenfuncties, financiële belangen) en de
relaties met leveranciers.
Mediawet
Behalve de richtlijnen in het kader van goed bestuur, houdt MAX zich uiteraard ook aan
alle andere regels uit de Mediawet 2008 met betrekking tot bijvoorbeeld sponsoring,
reclame en nevenactiviteiten.

16
MAX heeft ervoor gekozen om in de afgelopen periode zijn aandacht en middelen in te zetten voor het
primaire proces. Hierdoor heeft de uitvoering van de eerste richtlijn nog niet de aandacht gekregen die het
verdient.
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Inwoonster van tehuis in Capresti (Moldavië) waar Stichting MAX
Maakt Mogelijk is gaan helpen om de zorg te verbeteren

“Omroep MAX heeft bewezen dat zij specifiek voor de 50+ doelgroep aantrekkelijke
programma’s weet te maken. Vooral dat deze groep met zelfbewustzijn en uitgaande van
een actieve rol in de samenleving wordt neergezet, is onderscheidend.”
Medy van der Laan, algemeen directeur Kamer van Koophandel Oost-Nederland,
voormalig staatssecretaris OCW
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8.

Visitatiecommissie

Op 22 april 2009 publiceerde de Visitatiecommissie landelijke publieke omroep 20042008 haar rapport “De publieke omroep: het spel, de spelers, het doel”. De
visitatiecommissie onder leiding van mevrouw Annie Brouwer-Korf beoordeelde de
prestaties van de publieke omroep in de periode 2004-2008. Ze keek naar de prestaties
van de publieke omroep als geheel en naar die van de 23 individuele omroepen die
onderdeel vormen van het publieke bestel. In dit beleidsplan gaat MAX alleen in op het
oordeel van de commissie over MAX. Bij het opstellen van het concessiebeleidsplan van
de NPO als geheel worden de algemene aanbevelingen meegenomen.
Het oordeel van de visitatiecommissie over MAX was zeer positief. Zo heeft MAX, volgens
de commissie, de eigen missie in voldoende mate tot uitdrukking laten komen in het
programma-aanbod, zowel inhoudelijk als in de vorm. Uit het hoge bereik dat MAX heeft
onder de beoogde doelgroep blijkt dat het aanbod ook daadwerkelijk aansluit bij de
missie, zo stelt de commissie. Ook is MAX voldoende onderscheidend geweest ten
opzichte van andere omroepen in het bestel. MAX heeft, ondanks twijfels hierover van de
Raad voor Cultuur in 2004, laten zien dat er wel degelijk behoefte is aan specifiek op
ouderen toegespitste programma’s. MAX is dan ook van toegevoegde waarde in het
bestel. Tot slot wordt MAX een loyale partner binnen de publieke omroep genoemd. Op
basis van al deze constateringen, beveelt de commissie de minister van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap in haar rapport aan om MAX een definitieve erkenning te
verlenen.
In het rapport doet de commissie uiteraard ook een aantal aanbevelingen aan MAX ter
verdere verbetering van de omroep. MAX kan zich vinden in deze drie aanbevelingen en
neemt de nodige maatregelen om op die punten te verbeteren. Deze maatregelen zijn
onderdeel van ons beleid, zoals beschreven in dit plan.
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De volgende aanbevelingen zijn gedaan:
1.

De doelgroep vijftigplussers is te breed gedefinieerd. MAX moet ook subdoelgroepen
binnen de doelgroep bedienen op alle platforms.
Opvolging MAX: Door de te verwachte toename in zendtijd vanaf september 2010
heeft MAX de mogelijkheid om zich inderdaad op subdoelgroepen te richten. Ook in
ons eerste beleidsplan erkent MAX dat dé vijftigplusser niet bestaat.
Het profiel zou echter te versnipperd worden als MAX met de beperkte zendtijd
(volgens de wet 2 uur per week) zou proberen al deze subdoelgroepen te bereiken.
In de afgelopen jaren is MAX goed in staat gebleken om de bovenkant van de
doelgroep te bereiken (65-plussers). In de komende jaren wil MAX hen als kijker en
luisteraar behouden en zich tevens richten op de jongere subdoelgroep. MAX wil dit
bereiken door elk van de verschillende subdoelgroepen specifieke programma’s qua
onderwerp en vorm aan te bieden.

2.

MAX moet doelstellingen formuleren voor het bereik en de waardering van zijn
internetaanbod.
Opvolging MAX: Bij Radio en Televisie sluit MAX zich aan bij de doelstellingen van
de Nederlandse publieke omroep. Bij internet bestaan die overkoepelende
doelstellingen niet en de commissie stelt terecht dat een omroep deze dan wel
individueel moet formuleren. In hoofdstuk 3 staan onze internetdoelstellingen voor
de komende periode. Dat zijn:


Meer participatie en debat met en tussen MAX websitebezoekers



Vergroten van de toegankelijkheid van de website en hierin ‘leading’ zijn
binnen de publieke omroep.



Gemiddeld een bereik behalen van 600.000 unieke bezoekers per maand.
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3.

Vergroten diversiteit van het personeel, de programma’s en het publiek.
Opvolging MAX: Wat betreft het personeel heeft MAX qua leeftijd en man/vrouw
verhouding een goede afspiegeling van de samenleving. Daarnaast zet MAX actief in
op meer diversiteit in culturen binnen de omroep. Bij gelijke geschiktheid zal MAX
de voorkeur geven aan een werknemer met een niet-westerse achtergrond.
Wat betreft het bereik heeft MAX, vergeleken met jongere doelgroepen, binnen haar
doelgroep relatief weinig mensen met een niet-westerse achtergrond17. Toch ziet
MAX het als onderdeel van haar taak ook deze relatief kleine groep binnen de
doelgroep te bereiken. Waar MAX nu al vaak leden en kijkers raadpleegt over het
beleid en de programma’s, zal MAX in de toekomst ook specifieke vragen opnemen
over het bereiken van een diversere doelgroep als gast in een programma of als
kijker. Tevens wil MAX de redacties kwalitatieve ondersteuning bieden bij het beter
bereiken van deze doelgroep. In 2010 wil MAX een (diverse!) expertgroep instellen,
waarin het bereik van allochtonen, zeker een punt van aandacht wordt.
Qua programma’s heeft MAX met het programma Op mijn Stoep ingetekend. In dit
programma maken een oudere autochtone Nederlander en een jonge allochtone
Nederlander uit dezelfde straat kennis met elkaar. De week erna is het een oudere
allochtone Nederlander en een jongere autochtoon. Ze vertellen elkaar hun
levensverhaal en bezoeken plekken die voor hun van belang zijn. Zo krijgen ze een
kijkje in elkaars leven en ontstaat er meer begrip.

17

Volgens cijfers van het CBS heeft 15 % binnen de doelgroep 0-49 jaar een niet-westerse achtergrond. Bij
vijftigplussers heeft 5% een niet-westerse achtergrond.
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MAX Maakt Mogelijk vervult de wens van zes
Turkse ouderen om door Jan Smit te worden rondgeleid in Volendam.
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Bijlage: Statuten
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Blad 1.

STATUTEN OMROEPVERENIGING MAX

NAAM, ZETEL EN STRUCTUUR
Artikel 1.
1. Naam
De vereniging draagt de naam: Omroepvereniging MAX.
2. Plaats van vestiging
Zij is gevestigd in de gemeente Zoetermeer.
3. Structuur
a. Verenigingsblad
1. De vereniging heeft één of meer verenigingsblad(en) als verenigingsorgaan om
haar leden samen te brengen, hen te informeren over de omroepprogramma's
in het algemeen en de omroepprogramma's van de vereniging in het bijzonder
en hen te informeren over de overige verenigingsactiviteiten van de vereniging.
2. De vereniging zal daarnaast alle elektronische informatie en
distributievoorzieningen aanwenden of doen aanwenden om haar leden te
informeren.
3. De vereniging draagt de verantwoordelijkheid voor het redactionele beleid en de
inhoud.
b. Organen
De vereniging kent de volgende organen:
a. het algemeen bestuur, het orgaan genoemd in artikel 8;
b. de programma-adviescommissie, het orgaan genoemd in artikel 14;
c. de ledenraad, het orgaan genoemd in artikel 15.

DOEL
Artikel 2.
De vereniging stelt zich ten doel:
a. om ter uitvoering van de taak van de publieke omroep als bedoeld in artikel 13c van de
Mediawet op landelijk niveau een programma voor algemene omroep te verzorgen en
alle activiteiten met betrekking tot programmaverzorging en uitzending te verrichten die
daartoe nodig zijn.
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Blad 2.

om in haar programma te voorzien in de maatschappelijke, culturele of godsdienstige
danwel geestelijke behoeften van ouderen en zich in haar programma te richten op de
bevrediging van in het volk levende maatschappelijke, culturele of godsdienstige danwel
geestelijke behoefte waarbij met name aandacht aan de ouderen in de samenleving zal
worden besteed.

LIDMAATSCHAP
Artikel 3.
1. Leden
Leden van de vereniging kunnen slechts zijn natuurlijke personen die ten minste zestien
jaren oud zijn, in Nederland woonplaats hebben en de contributie, die is vastgesteld met
inachtneming van het bepaalde in artikel 64 van de Mediawet, hebben voldaan.
2. Aanmelding en toelating als lid
Leden zijn zij die zich als lid bij het algemeen bestuur hebben aangemeld en door het
algemeen bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
Ingeval van niet-toelating door het algemeen bestuur kan de ledenraad alsnog tot
toelating besluiten.
3. Erelidmaatschap
De ledenraad kan een lid, op grond van zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging,
tot erelid benoemen.
Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid. Hij of zij hoeft echter
geen contributie te betalen.
4. Ledenregister
De secretaris van het algemeen bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen
en adressen van alle leden zijn opgenomen.
5. Schorsing
Een lid kan door het algemeen bestuur voor een periode van ten hoogste drie maanden
worden geschorst indien het lid bij herhaling zijn lidmaatschapsverplichtingen niet
nakomt of door handelingen of gedrag de belangen van de vereniging in ernstige mate
heeft geschaad. Gedurende deze periode van schorsing kan het lid zijn
lidmaatschapsrechten niet uitoefenen.
6. Beroep op de ledenraad
Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is gesteld, kan
dat lid van dat besluit in hoger beroep gaan bij de ledenraad en daar verweer voeren.
Gedurende de beroepstermijn en het beroep blijft het lid geschorst.
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Blad 3.

EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 4.
1. Einde
Het lidmaatschap eindigt door:
a. het overlijden van het lid;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging namens de vereniging;
d. ontzetting.
2. Opzegging door het lid
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde
van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste een maand.
De contributie voor het lopende jaar blijft het lid verschuldigd. Te late opzegging heeft tot
gevolg dat het lidmaatschap met inbegrip van de daaraan verbonden financiële
verplichtingen eerst eindigt aan het eind van het volgende verenigingsjaar, tenzij het
algemeen bestuur wegens bijzondere omstandigheden anders besluit.
Een lid kan zich door opzegging niet onttrekken aan een besluit waardoor de financiële
verplichtingen van de leden worden verzwaard, behoudens het bepaalde in de volgende
alinea.
Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand
nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot
fusie is meegedeeld. In dat geval blijft hij de oorspronkelijk voor dat jaar vastgestelde
contributie verschuldigd.
3. Opzegging namens de vereniging
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het algemeen bestuur, door middel
van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van opzegging.
Opzegging is mogelijk:
als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap;
als een lid - ondanks zorgvuldige aanmaning - zijn verplichtingen jegens de
vereniging niet nakomt, of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Bij opzeggingsbesluit wordt tevens de ingangsdatum van beëindiging van het
lidmaatschap vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd.
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Blad 4.

Ontzetting
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het algemeen bestuur, door middel van
een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van de ontzetting.
Ontzetting is mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft gehandeld met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt of heeft benadeeld.
De ontzetting gaat onmiddellijk in. De contributie voor het lopende jaar blijft
verschuldigd.
Beroep op ledenraad
Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in kennis is
gesteld, kan dat lid van dat besluit in beroep gaan bij de ledenraad en daar verweer
voeren. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

DONATEURS
Artikel 5.
1. Donateurs
Donateurs zijn die natuurlijke personen en rechtspersonen, die door het algemeen
bestuur als zodanig zijn toegelaten.
Donateurs zijn gebonden aan de statuten en aan de besluiten van het algemeen bestuur
en de ledenraad. Zij hebben alleen toegang tot de ledenraad als die vergadering dat
besluit. Zij hebben daar geen stemrecht.
2. Toelating, opzegging
De in deze statuten voor leden getroffen regelingen inzake toelating en opzegging met
de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van toepassing op donateurs.
3. Financiële bijdrage
De ledenraad stelt het minimumbedrag vast dat, hetzij per verenigingsjaar, hetzij ineens,
door een donateur aan de vereniging is verschuldigd.
Daarbij kan aan de donateurs gevraagd worden om een opdracht tot automatische
betaling van de periodieke bijdrage te verstrekken.
4. Register van donateurs
De secretaris houdt een register bij waarin de namen en adressen van de donateurs zijn
vermeld.
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Blad 5.

GELDMIDDELEN
Artikel 6.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
contributies, donaties;
andere giften en schenkingen;
subsidies en andere vergoedingen van de overheid;
alle andere inkomsten voor zover deze zijn toegestaan op grond van de Mediawet.

CONTRIBUTIE VAN DE LEDEN
Artikel 7.
De leden betalen een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de
ledenraad, met inachtneming van het bepaalde in artikel 64 van de Mediawet.

ALGEMEEN BESTUUR
Artikel 8.
1. Aantal bestuursleden
De vereniging wordt bestuurd door een algemeen bestuur dat bestaat uit ten minste drie
personen.
De ledenraad stelt het aantal bestuursleden vast met inachtneming van het bepaalde in
lid 2.
Als het aantal bestuursleden beneden het voorgeschreven minimum is gedaald oefenen
de overgebleven leden - in afwachting van de vervulling van de vacatures - de taken van
het algemeen bestuur uit.
Van het bestaan van een vacature in het algemeen bestuur wordt door het algemeen
bestuur mededeling gedaan in het verenigingsblad van de vereniging of op andere
schriftelijke wijze.
2. Benoeming bestuursleden
De leden van het algemeen bestuur worden benoemd door de ledenraad uit een
bindende voordracht bestaande uit twee leden, die wordt opgesteld door het algemeen
bestuur.
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Blad 6.

Doorbreking bindende voordracht
Aan de voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met ten
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ledenraad,
vertegenwoordigende ten minste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden.

BESTUURSFUNCTIES; BESTUURSVERGADERING
Artikel 9.
1. Samenstelling algemeen bestuur, dagelijks bestuur
Het algemeen bestuur kent een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het algemeen bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies. De functies van
secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd. Voor elk van
hen kan het algemeen bestuur uit zijn midden een vervanger aanwijzen, die ingeval van
ontstentenis of belet de functie vervult van degene voor wie hij als vervanger is
aangewezen. Voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het
dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur kan uit zijn midden een lid aan het dagelijks
bestuur toevoegen.
2. Vergaderingen van het algemeen bestuur
Het algemeen bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter, de secretaris of twee
andere leden van het algemeen bestuur dat nodig vinden. Aan de vergadering gaat een
door de secretaris te verzorgen schriftelijke uitnodiging vooraf, met een agenda van de
te behandelen onderwerpen, zo nodig met aanvullende toelichting en stukken.
De secretaris of een andere door het algemeen bestuur aangewezen persoon maakt
notulen van het verhandelde, die door de voorzitter en een ander op de vergadering
aanwezig bestuurslid worden ondertekend.
3. Stemmen
In de bestuursvergadering heeft elke bestuurder één stem.
4. Staken van stemmen
Indien de stemmen staken, is het oordeel van de voorzitter doorslaggevend.
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BESTUURSTAAK
Artikel 10.
1. Taak
Het algemeen bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Commissies of werkgroepen
Het algemeen bestuur kan commissies of werkgroepen in het leven roepen met
gelijktijdige vaststelling van hun taak. Deze commissies of werkgroepen werken onder
verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur is bevoegd ze op
te heffen, de leden daarvan te benoemen en te ontslaan en hun taakomschrijving te
herzien.
3. Bestuursbevoegdheid
Het algemeen bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt,
zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een
derde verbindt.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11.
1. Statutaire vertegenwoordigingsbevoegdheid
De vereniging wordt vertegenwoordigd door:
het gehele algemeen bestuur, of
de voorzitter, of
twee gezamenlijk handelende leden van het algemeen bestuur.
2. Bijhouding inschrijving Handelsregister
De secretaris zorgt voor de bijhouding van de inschrijving in het Handelsregister.
3. Vertegenwoordiging krachtens volmacht
Het algemeen bestuur of de voorzitter en een ander bestuurslid gezamenlijk kan/kunnen
volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden of derden, zowel gezamenlijk als
afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.
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VERSLAGGEVING EN VERANTWOORDING
Artikel 12.
1. Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Boekhouding
Het algemeen bestuur draagt zorg voor de bijhouding en verantwoording van de
financiën van de vereniging, zodanig dat de rechten en plichten van de vereniging
steeds kunnen worden gekend. Het algemeen bestuur zorgt voor een overzicht van
ontvangsten en uitgaven in een verenigingsjaar en een overzicht van haar bezittingen en
schulden aan het begin en het einde van dat jaar, samen te noemen de jaarstukken.
Het algemeen bestuur moet de financiële bescheiden ten minste tien jaar bewaren.
3. Jaarstukken
Het algemeen bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de ledenraad, op de
wijze als bepaald in artikel 15 van deze statuten.

REGELS BETREFFENDE HET ALGEMEEN BESTUUR
Artikel 13.
1. Leden
Lid van het algemeen bestuur kunnen slechts zijn meerderjarige leden/natuurlijke
personen, die de doelstellingen en uitgangspunten van de vereniging onderschrijven.
2. Zittingsperiode
Zij worden benoemd voor onbepaalde tijd.
3. Einde bestuurslidmaatschap
Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt:
a. door schriftelijke ontslagaanbieding;
b. door faillissement van of aanvrage van surseance van betaling door de betrokkene
of wanneer deze op andere wijze niet meer het vrije beheer over zijn vermogen
heeft;
c. door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging van de betrokkene;
d. door ontslag met algemene stemmen verleend door de andere leden van de
ledenraad.
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Schorsing
Een bestuurslid kan te allen tijde door het orgaan dat hem heeft benoemd worden
geschorst. De schorsing beloopt ten hoogste drie maanden en kan door het orgaan dat
tot de schorsing heeft besloten eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt
gedurende de schorsing geen ontslag, dan is de schorsing na het verloop van de termijn
geëindigd. Het te schorsen bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de
betreffende vergadering waar de schorsing aan de orde komt te verantwoorden en kan
zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
Onverenigbaarheid van functies
Tenzij de ledenraad anders bepaalt, kan niet deel uitmaken van het algemeen bestuur
degene die een arbeidsrechtelijke verhouding heeft met een toezichthoudend orgaan,
een instelling voor landelijke omroep anders dan de vereniging, of een commerciële
omroepinstelling, zoals deze zijn genoemd in de Mediawet.

PROGRAMMA-ADVIESCOMMISIE
Artikel 14.
1. Taken
De programma-adviescommissie heeft de volgende taken:
a. het adviseren van het algemeen bestuur over programmaschema's die door het
algemeen bestuur worden voorgesteld;
b. het gevraagd en ongevraagd adviseren van het algemeen bestuur inzake alle
andere aangelegenheden die de radio- en televisieprogramma's van de vereniging,
al of niet in samenhang met de programma's van andere zendgemachtigden,
betreffen.
2. Benoeming
De programma-adviescommissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste twaalf leden.
Met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde wordt het aantal leden vastgesteld
door het algemeen bestuur. De leden van de programma-adviescommissie worden
benoemd door de ledenraad.
3. Kandidaatstelling
Indien zich in de programma-adviescommissie een vacature voordoet, kunnen door de
leden kandidaten worden gesteld. De kandidaatstelling moet uiterlijk zes weken nadat
van de vacature in het verenigingsblad of op andere schriftelijke wijze mededeling is
gedaan, aan het algemeen bestuur zijn bekend gemaakt. De voordracht dient door ten
minste vijftig leden te worden getekend en vergezeld te zijn van een schriftelijke
verklaring van de kandidaat dat hij een mogelijke benoeming zal aanvaarden.
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Voorzitter
De voorzitter van het algemeen bestuur zit de vergadering voor.
Reglement
De werkwijze van de programma-adviescommissie wordt door de programmaadviescommissie vastgelegd in een reglement, welk reglement eerst van kracht wordt
nadat het is goedgekeurd door het algemeen bestuur.

LEDENRAAD
Artikel 15.
1. Bevoegdheid
De ledenraad heeft de volgende taken:
a. het benoemen van de leden van het algemeen bestuur;
b. het goedkeuren van de jaarrekening;
c. het nemen van besluiten tot wijziging van de statuten;
d. het vaststellen van het huishoudelijk reglement.
Overigens komen aan de ledenraad alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de
wet of de statuten aan het algemeen bestuur of een ander orgaan zijn opgedragen.
2. Samenstelling en omvang
De leden van het algemeen bestuur zijn qualitate qua lid van de ledenraad. Voorts
bestaat de ledenraad uit een afvaardiging van de leden benoemd op basis van
voordracht en kandidaatstelling. De afvaardiging van de leden bestaat uit twintig
natuurlijke personen. Verlies van kwaliteit van lid van de vereniging gaat van rechtswege
gepaard met verlies van hoedanigheid van lid van de ledenraad.
Indien te eniger tijd het aantal leden van de ledenraad, niet zijnde leden van het
algemeen bestuur, beneden het aantal van twintig daalt, blijft de ledenraad niettemin
een wettig college vormen. In bestaande vacatures dient zo spoedig mogelijk te worden
voorzien.
3. Verkiezing en voordracht
Leden van de ledenraad niet zijnde leden van het algemeen bestuur, worden gekozen
door en uit de leden. Het algemeen bestuur maakt voor de te vervullen vacature een
voordracht op. De voordracht bevat de naam, het adres en maatschappelijke functie van
de kandidaten en eventuele nadere bijzonderheden welke van belang kunnen zijn.
Een voordracht van het algemeen bestuur zal tenminste een persoon meer omvatten
dan het aantal vacatures.
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Kandidaatstelling
Door de leden kunnen kandidaten worden gesteld. De kandidaatstelling moet uiterlijk
zes weken nadat omtrent het bestaan van een vacature ten aanzien van een zodanig lid
aan de leden mededeling is gedaan door publicatie in het verenigingsblad, danwel op
andere schriftelijk wijze, aan het algemeen bestuur bekend zijn gemaakt. De voordracht
dient door ten minste vijftig leden te worden getekend en vergezeld te zijn van een
schriftelijke verklaring van een kandidaat dat hij een mogelijke benoeming zal
aanvaarden. De voordracht bevat de naam, het adres en maatschappelijke functie van
de kandidaten en eventuele nadere bijzonderheden welke van belang kunnen zijn.
De voordrachten, bedoeld in de leden 3 en 4, welke voor de voorziening in een vacature
worden opgesteld, vormen tezamen de voordracht waaruit de leden kunnen kiezen.
Stembiljetten
Verkiezing van kandidaten geschiedt door middel van of door het algemeen bestuur
gewaarmerkte stembiljetten die de namen bevatten van de kandidaten. De stembiljetten
kunnen de leden, na bekendmaking van de voordracht in het/de verenigingsblad(en) of
op andere schriftelijke wijze, aanvragen bij het bureau van de vereniging. De
stembiljetten dienen uiterlijk op de eenentwintigste dag na bekendmaking van de
voordracht door het algemeen bestuur te zijn ontvangen.
Stemmen
Leden brengen niet meer stemmen uit dan het aantal vacatures waarin door de
verkiezing moet worden voorzien. Verkozen is degene die het hoogste aantal stemmen
op zich verenigde, vervolgens degene die het op een na hoogste aantal stemmen op
zich verenigde en zo vervolgens totdat in alle vacatures is voorzien.
Zittingsperiode
Een lid van de ledenraad, niet zijnde een lid van het algemeen bestuur, wordt benoemd
voor een periode van vier jaar, met dien verstande dat het algemeen bestuur, met
instemming van de ledenraad, deze periode eenmalig kan verlengen met een periode
van vier jaar.
Een volgens het rooster aftredend lid is te allen tijde herbenoembaar.
Vergaderingen
De ledenraad wordt bijeengeroepen door het algemeen bestuur.
Een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een tiende deel van
de stemmen, kan het algemeen bestuur schriftelijk verzoeken een ledenraad bijeen te
roepen binnen vier weken na dat verzoek. Als het algemeen bestuur niet binnen veertien
dagen na ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de vergadering heeft doen
uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen.
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10. Jaarstukken
Jaarlijks wordt ten minste één vergadering door de ledenraad gehouden en wel binnen
zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door
de ledenraad. In deze vergadering brengt het algemeen bestuur zijn jaarverslag uit over
de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en
de staat van baten en lasten, hierna tezamen te noemen: "de jaarrekening", met een
toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend
door het algemeen bestuur; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan
wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
11. Benoeming accountant
De ledenraad benoemt in deze vergadering een accountant als bedoeld in artikel 2:393
van het Burgerlijk Wetboek, die de rekening en verantwoording van het algemeen
bestuur onderzoekt, aan de ledenraad een verklaring omtrent zijn onderzoek aflegt en
aan het algemeen bestuur verslag van zijn bevindingen uitbrengt.
12. Inlichtingen
Het algemeen bestuur is verplicht aan de accountant alle door hem gewenste
inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage
in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
13. Begroting
Uiterlijk een maand voor het verstrijken van het verenigingsjaar, legt het algemeen
bestuur de begroting voor het komende verenigingsjaar ter inzage van de leden.

OPROEPING TOT DE VERGADERING
Artikel 16.
1. Wijze van oproeping
De oproeping tot de ledenraad geschiedt bij brieven aan de leden van de ledenraad
onder vermelding van plaats, datum en tijdstip.
2. Termijn van oproeping
De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping
en de dag van de vergadering niet meegerekend.
3. Inhoud
Naast de plaats, datum en tijdstip van de vergadering, dient de oproeping een agenda te
bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld.
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TOEGANG EN STEMRECHT LEDENRAAD
Artikel 17.
1. Toegang ledenraad
De vergadering kan besluiten ook andere personen dan leden van de ledenraad tot (een
deel van) de vergadering toe te laten.
2. Stemrecht
leder lid van de ledenraad heeft één stem. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
3. Stemmen bij volmacht
Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens hem
te stemmen.
Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan de voorzitter
van de vergadering worden overlegd.
Eén lid kan niet meer dan één ander lid vertegenwoordigen.

BESLUITVORMING DOOR DE LEDENRAAD
Artikel 18.
1. Volstrekte meerderheid
Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald wordt een besluit genomen met
volstrekte meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige en
vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal.
Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen wel
mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgeschreven quorum.
2. Vaststelling stemresultaat
Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering over
de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
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Verkiezing van personen
Mocht bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen
meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Als ook
dan geen meerderheid verkregen wordt, dan zal bij een tussenstemming worden beslist
tussen welke personen zal worden herstemd. Staken de stemmen bij verkiezing van
personen, dan beslist het lot.
Staking bij stemming over andere onderwerpen
Als de stemmen staken over een voorstel dat niet gaat over de verkiezing van personen,
is het voorstel verworpen.
Wijze van stemmen
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of ten minste drie leden
vóór de stemming laat of laten weten een schriftelijke stemming te verlangen.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten stembriefjes. Besluitvorming
bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt.
Besluiten buiten vergadering
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,
heeft, mits met voorkennis van het algemeen bestuur genomen, dezelfde kracht als een
besluit van de ledenraad.
Besluit over niet aangekondigde onderwerpen
Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen mits met
algemene stemmen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende
onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op de voorgeschreven wijze bij de
oproeping aangekondigd.

LEIDING VAN DE LEDENRAAD; NOTULEN
Artikel 19.
1. Leiding
De vergaderingen van de ledenraad worden geleid door de voorzitter van het algemeen
bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan
wijst het algemeen bestuur een ander lid van het algemeen bestuur aan als voorzitter
van de vergadering. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan
voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Notulen
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door
de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die
door de voorzitter en de notulist door ondertekening worden vastgesteld.
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STATUTENWIJZIGING, JURIDISCHE FUSIE, JURIDISCHE SPLITSING
Artikel 20.
1. Aankondiging
De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de
ledenraad. Wanneer aan de ledenraad een voorstel tot wijziging van de statuten zal
worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de ledenraad worden vermeld.
2. Voorstel
Een voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen moet tenminste
drie weken voor de vergadering ter kennis zijn gebracht van de leden van de ledenraad.
Amendementen met betrekking tot het voorstel kunnen worden ingebracht door ten
minste drie leden van de ledenraad en moeten ten minste drie weken vóór de
vergadering van de ledenraad ter kennis van de leden van de ledenraad zijn gebracht.
3. Bijzondere meerderheid en quorumvereiste
Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste
twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Is het vereiste aantal leden niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een nieuwe
ledenraad worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met een
meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk
van het aantal op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij de
oproeping voor de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit
kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal op de vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden.
De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan drie weken en niet later
dan zes weken na de eerste vergadering gehouden.
4. Uitvoering
Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële akte is
vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij notariële akte
vast te leggen.
Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de
gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het Handelsregister.
5. Juridische fusie; juridische splitsing
Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van
overeenkomstige toepassing op een besluit tot juridische fusie of juridische splitsing.
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ONTBINDING
Artikel 21.
1. Ontbindingsbesluit
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de ledenraad. Het in deze
statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige
toepassing op een besluit tot ontbinding.
Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig
liquidatiesaldo vastgesteld.
Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op
te bestaan. In dat geval doet het algemeen bestuur daarvan opgave aan het
Handelsregister.
De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging blijven gedurende de bij de wet
bepaalde termijn onder bewaring van de door het algemeen bestuur bij het besluit tot
ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht
moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het Handelsregister.
2. Andere oorzaak
De vereniging wordt bovendien ontbonden:
door insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaard of door
opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde
gevallen.

VEREFFENING
Artikel 22.
1. Vereffenaars
Het algemeen bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de vereniging,
voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.
2. Vereniging in liquidatie
Na het besluit tot ontbinding bevindt de vereniging zich in liquidatie.
De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de
vereffening van haar zaken nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en
nodig van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan de naam van
de vereniging worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
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Bestemming vereffeningssaldo
Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming die zoveel mogelijk in
overeenstemming is met het doel van de vereniging.
Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij gebreke daarvan,
door de vereffenaar(s).
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten
meer aanwezig zijn.
De vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de
vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het Handelsregister.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 23.
1. Vaststelling
De ledenraad kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Inhoud
Het huishoudelijk reglement kan nadere regels geven over onder meer het
lidmaatschap, de introductie van nieuwe leden, de contributie, de werkzaamheden van
het algemeen bestuur, werkgroepen of commissies, de vergaderingen.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag
geen bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld.
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