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Algemeen
Stichting Lokale Media Groep Deurne (DMG) is een lokale publieke media-instelling. Ze is gehouden
aan de regels die gelden voor publieke omroepen en legt daarover verantwoording af aan het
Commissariaat voor de Media en de gemeente Deurne.
DMG vergaart plaatselijk nieuws en informatie en verspreidt deze via de beschikbare mediakanalen in
de gemeente Deurne.
Om alle uitgaven van DMG te kunnen betalen wordt een bijdrage ontvangen van de gemeente Deurne,
worden er vrijwillige bijdragen van bedrijven en van inwoners uit Deurne ontvangen en worden er,
binnen de regels die gelden voor de publieke omroep, tegen betaling reclames uitgezonden. DMG is
gevestigd in en verzorgt haar nieuwsvoorziening vanuit haar studio aan het Martinetplein 1 te Deurne.
De studioruimte wordt gehuurd van de Stichting Cultuurhuis Deurne (gemeente Deurne) en van
daaruit worden vrijwel alle werkzaamheden gecoördineerd en uitgevoerd.
Het bestuur van DMG is samengesteld uit:
I. Gijsbers, voorzitter
A. Rakels, secretaris
M. Wijnen, penningmeester
M. Vogels, bestuurslid
W. Wijnen, bestuurslid
De DMG organisatie wordt aangestuurd door het bestuur, de leden daarvan zijn onbezoldigd. Het
dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. De dagelijkse
leiding is in handen van een hoofd bedrijfsvoering. M. Vogels is verantwoordelijk voor de radioafdeling, M. Wijnen voor de redactie- en website. Verder zijn er ca. 40-45 vrijwilligers al dan niet in
deeltijd actief.
De Mediawet schrijft een Media-aanbodbepalend Orgaan (MBO, ook wel PBO genoemd) voor. Voor
het verzorgingsgebied van DMG is dit orgaan voor de belangsrijkste stromingen in de gemeente
samengesteld uit: P. Janssen, S. Aarts, W. van de Beek, M. van Rijt, W. Buiter en T. van Doorne,
daarnaast kent het MBO/PBO momenteel enkele vacatures.

Activiteiten 2018
De activiteiten van DMG zijn geweest:
- het verspreiden van nieuws en informatie uit de gemeente Deurne middels radio en social
media (website, twitter en facebook).
- het geven van gelegenheid aan instellingen, verenigingen en de gemeente om via de
beschikbare mediakanalen mededelingen van hun activiteiten te doen en informatie te geven.
- het verspreiden van nieuws via de website dmgdeurne.nl door middel van tekst, foto’s en
video.
- het verspreiden van reclame-uitingen om de media-activiteiten te bekostigen.
Het jaar 2018 werd in het bijzonder gekenmerkt door:
- het voltooien van de verbouwing van de tv-studio en de realisatie van een voice trackstudio.
- het verplaatsen van de zendmast van DMG van het voormalige politiebureau naar de
gemeentewerf.
- de presentatie en live verslaglegging van de gemeenteraadsverkiezingen.
- het vergroten van de naamsbekendheid van DMG in de gemeente Deurne.
- het voeren van gesprekken met de gemeente Deurne over een aanvullende subsidie en over
verdere samenwerking met DMG.
- het vertrek van een aantal leden van het MBO/PBO waardoor enkele vacatures in dit orgaan
zijn ontstaan.
- De stroeve gesprekken met collega omroepen (SIRIS, Omroep Helmond, Omroep Centraal)
over samenwerking in het kader van streekomroep De Peel.

Financiën
Om bovengenoemde activiteiten te kunnen verrichten zijn kosten gemaakt. In 2018 heeft DMG een
negatief resultaat geboekt. Dat negatieve resultaat is met name veroorzaakt door hogere
programmalasten en hogere kosten in verband met de verplaatsing van de zendmast. Inmiddels zijn
maatregelen genomen om de programmalasten en afspraken met de gemeente gemaakt om de
verplaatsingskosten te drukken. Daarnaast heeft DMG om een substantiële verhoging van de subsidie
verzocht die deels gehonoreerd is.
Voor de financiële cijfers wordt verwezen naar de financiële bijlagen.

De toekomst
Stichting Lokale Media Groep Deurne (DMG) vervult een belangrijke rol voor de nieuwsgaring en
verspreiding daarvan via de beschikbare media in de gemeente Deurne. Daarnaast heeft DMG
inmiddels uitgebreid met een video-kanaal waar kijkers ‘on-demand’ beeldverslagen kunnen bekijken
van activiteiten in de gemeente Deurne. De belangeloze inzet van talrijke vrijwilligers (40-45) heeft in
belangrijke mate bijgedragen aan het kunnen uitzenden van vele programma’s op een goed kwalitatief
en kwantitatief niveau. Om haar organisatie voor de toekomst verder te kunnen professionaliseren en
te kunnen voldoen aan het lokaal toereikend media-aanbod heeft DMG de ambitie om een vaste kracht
voor 0,5 fte aan te stellen.

