Onderwerp: Word nu gratis lid van de VRRO
Beste radioverantwoordelijke
Vooreerst proficiat met uw erkenning. We duimen mee voor een succesvolle
toekomst voor uw radiostation.
Mag ik één minuutje van uw tijd om de VRRO voor te stellen?
Sinds de zomer van 2013 bestaat de Vereniging Regionale Radio Omroepen,
kortweg VRRO. De VRRO is uitgegroeid tot * de grootste belangenvereniging
van onafhankelijke lokale radio-omroepen in Vlaanderen*. In een besloten
online forum discussiëren de leden met elkaar over allerhande actuele topics. De
VRRO groepeert een 40-tal onafhankelijke radiozenders en staat in contact met
de Vlaamse Regulator voor de Media, de administratie Media, het kabinet van
de mediaminister en de VRT. Ook laat zij, in opdracht van haar leden,
regelmatig vragen stellen in de commissie media of schrijft zij de
commissieleden aan. Meer info over de VRRO vindt u op www.vrro.be.
In 2014 lanceerde de VRRO een visietekst over de toekomst van de lokale
radiozenders. Daarin stonden vier punten centraal:
- Inventaris ‘van wat er al is’. De VRRO pleitte daarbij voor een inhoudelijke
doorlichting van het huidige radiolandschap. Dit is vanaf dit jaar het geval.
- Een groter zendbereik mogelijk maken. De minister is ons standpunt hierin
gevolgd. Evenwel is de clustering van frequenties een politieke keuze geweest.
- De opvolging verstrengen. Dit is inmiddels gebeurd. Radiozenders die in een
samenwerkingsverband wilden stappen, dienden dit niet enkel te melden, maar
te laten goedkeuren door de Vlaamse Regering. Ook na de nieuwe
erkenningsronde dienen grote veranderingen aan de oorspronkelijk ingediende
offerte goedgekeurd te worden.
- De auteursrechten. Een betere regeling met Sabam is er nog niet. De VRRO
slaagde er wel al in om de Billijke Vergoeding te overtuigen om geen kostprijs
per frequentie maar per cluster te hanteren en die is nagenoeg hetzelfde
gebleven als in het verleden.

De uitdagingen voor de toekomst zijn niet mals. Zo maken we er een prioriteit
van om de lokale radiozenders ook mogelijkheden te geven om op DAB+ te
gaan uitzenden. De VRRO ijvert er voor om de digitale transitie zo spoedig
mogelijk op te starten, door een experiment op te zetten met een regionaal
dekkende DAB+ multiplex.
In 2018 starten we met een propere lei. We schrijven in de eerste plaats alle
erkende lokale radiozenders aan. U kan nu *kosteloos lid worden van de
VRRO, als u bijgevoegd document invult en ondertekend terugstuurt*. Opgelet:
gelieve dit ook opnieuw te doen indien u reeds VRRO-lid was, zodat we een
duidelijk beeld krijgen van wie geïnteresseerd is.
Om de werking van de VRRO verder te professionaliseren, willen we dit jaar
*naar een VZW-structuur gaan en de taken beter verdelen*. Daartoe zal
volgende maand een oproep op onze Facebook-pagina geplaatst worden. Ook
willen we werk maken van *een betere interne communicatie en een jaarlijkse
samenkomst organiseren*.
Wij hopen van u te horen. Want de krachten verenigen is de enige oplossing om
onze toekomst te verzekeren.
Met vriendelijke groet
Michel Vanderfeesten
i.o. VRRO
www.vrro.be

