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VOORWOORD 

 

Mobiele applicaties, gratis dagbladen, facebook, twitter en op doelgroep gerichte nieuwssites via internet zijn 
mogelijkheden die de gebruiker momenteel heeft om aan dagelijks nieuws te komen. In een periode van dertig 
jaar is het van twee Nederlandse televisiezenders gegroeid naar een vrijwel ontelbaar aantal mogelijkheden. 
Door de acceptatie van digitale technologie heeft het tijdperk van de dominante massamedia plaats gemaakt 
naar een sterk op het individu gerichte vorm van informatieoverdracht. De mobiele telefoon is ons kantoor, 
muziekspeler, fototoestel en game console. Via het draadloze internet stelt het ons in staat om contact te 
hebben met al onze vrienden door de vele mogelijkheden van social media, waar ook ter wereld.                   
Media, telecommunicatie en datacommunicatie zijn geconvergeerd en maken het mogelijk meerdere bronnen 
via één dienst of product samen te laten komen. De traditionele producenten van beeld, audio en geschreven 
informatie, proberen de consument zo goed mogelijk te bereiken door de content via verschillende 
mediakanalen te verspreiden (crossmedialiteit). De komst van breedbandinternet is belangrijk geweest om deze 

samengesmolten media-inhoud met een aantrekkelijke snelheid aan te kunnen bieden, aldus het Sociaal en 

Cultureel Planbureau. 

Binnen dit veranderende medialandschap doen 270 lokale omroepen in bijna 400 gemeenten hun best het hoofd 

boven water te houden. Afhankelijk van subsidies en vele uren vrijwilligers inzet dragen zij zorg voor een net 
uitgebalanceerd programma aanbod op lokaal niveau. 

De media instelling RTV Stichtse Vecht is zo’n omroep. Een kleine lokale omroep als het gaat om hun besteedbaar 
budget, maar een grote speler daar waar het gaat om innovatie en inzet van burgerparticipatie. Een speler die er 
toe doet en meetelt binnen de wereld van waakhonden der lokale democratie

1
.  

Dit rapport geeft inzicht in de huidige situatie van de media instelling RTV Stichtse Vecht en geeft inzicht in haar 
ambities. De kracht van deze relatief jonge deelnemer in het publieke spel is groot, de ambities liggen hoog en de 
technologie biedt de mogelijkheid. Met de inzet van vele vrijwilligers uit de gemeente Stichtse Vecht is het gelukt 
om een omroep neer te zetten die meetelt en een positie heeft gewonnen binnen de gemeente. 

Als het aan de vrijwilligers van RTV Stichtse Vecht ligt pakken zij nu door en wordt deze media instelling                                                    
‘het informatie en nieuwsfeiten knooppunt voor alle inwoners, organisaties en gemeentelijke diensten’            
binnen de gemeente Stichtse Vecht. 

Benieuwd naar de mening van de Raad of die ambitie ook de ambitie van de Raad vormt is dit rapport geschreven 
en zal aanleiding kunnen geven tot een goed overleg op 4 februari 2014. 

28 januari 2014 

 
Arjan Kroon MBA 
Hoofdredacteur RTV Stichtse Vecht 
 
 

 

 

                                                                 

1
 Uitspraak van Minister Engels (1974) bij het afgeven van een tijdelijke vergunning aan de lokale omroep in Nederland 
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1. FACTSHEET 

 

Administratieve gegevens van de omroep  

Naam: Stichting RTV Stichtse Vecht 

Adres: Gaslaan 4 

Postcode en plaats: 3603 CN  Maarssen 

Telefoonnummer studio: 0346 561611 

 

Bestuur:   

Voorzitter: Sjors van Eijl 06 37341369 

Penningmeester: Ronald Dingemans 06 29016677 

Lid: Barteld Dalhuisen 06 53262672 

Secretaris: vacant  

 

Dagelijkse leiding:   

Hoofdredacteur: Arjan Kroon 06 51369251 

Hoofd Interne 
bedrijfsvoering&Vrijwilligersbeleid: 

Ries Engbersen 06 53926279 

Hoofd marketing/Commercie: Mirko Oosthoek 06 53684302 

 

Media kanalen:  ICE norm: 

Radio FM 105,3 en 106,00 50%  

Televisie Ziggo digitaal kan 44 100% 

Internet www.rtvstichtsevecht.nl 100% 

Sociale media Twitter, facebook en Youtube 
partner 

100% 

http://www.rtvstichtsevecht.nl/
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Bereik in Stichtse Vecht:  Peildatum: 

Radio Niet meetbaar -- 

Televisie Niet meetbaar -- 

Internet 

www.rtvstichtsevecht.nl  

12.000 unieke bezoekers per 
week 

20 januari 2014  

Sociale media 1200 Twitter volgers en 500 
Facebook volgers 

Januari 2014 

 

 

Aantal vrijwilligers  

(januari 2014) 

 Inzet uren per week pp (bij benadering) 

Redactie Samenleving: 15 4-8 uur 

Redactie Cultuur: 5 2-4 uur 

Redactie Sport: 8 8-10 uur 

Redactie Nieuws: 9 10-12 uur ER: 20-25 uur 

Technische ondersteuning: 3 10-12 uur 

Algemene functies: 2 Op afroep 

TV Team Vidigo 5 3 uur 

Dagelijkse leiding: 3 15-20 uur 

Bestuur: 3 2  uur 

Programmabeleid Orgaan 
(PBO) 

5 6 uur per jaar 

Totaal: 58  

 

 

 

 

http://www.rtvstichtsevecht.nl/
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2. KARAKTERISTIEK VAN DE OMROEP 

 

RTV Stichtse Vecht is een relatief jonge publieke media instelling binnen de ongeveer 270 lokale media instellingen 

in Nederland.
2
  De media instelling is in 2011 ontstaan door een fusie tussen de lokale omroep van Breukelen 

(radio Polderland) en de omroep in Maarssen (RTV Maarssen).  

De media instelling wordt inmiddels duidelijk herkend en erkend bij de inwoners en bestuurders van de gemeente 

Stichtse Vecht. 

2.1  CONTEXT EN POSITIE  

2.1.1 PLAATS BINNEN DE GEMEENTE STICHTSE VECHT 

Onze media instelling genereert en faciliteert de lokale informatievoorziening. Deelname aan de samenleving in de 

gemeente Stichtse Vecht betekent voor ons niet alleen de brenger van de informatie  te zijn, maar juist ook de plek 

waar iedere organisatie in staat is berichten zelfstandig te plaatsen. De nieuwe technologieën binnen de media 

maken dit mogelijk. RTV Stichtse Vecht beschikt over deze nieuwe media technologie en geeft volop de 

gelegenheid aan alle sport-, cultuur- , politiek en overige non-profit organisaties hun berichten -zonder 

tussenkomst van redactie- onder de aandacht te brengen. De 

media instelling verzorgt ‘workshops’ op het gebied van beeld, 

schrijven voor het web, items maken voor televisie en internet 

en in het gebruik van media platformen.  

Met de ‘Zeepkist’ begeeft RTV Stichtse Vecht zich direct onder 

de bewoners en geeft ze -letterlijk vanaf de kist- spreektijd om 

hun verhaal kwijt te kunnen.  Het winnen van de landelijke prijs 

als ‘beste crossmedia productie 2013’ bevestigt dat de lokale 

media instelling op innovatieve manier bewoners, instanties en 

verenigingen weet te koppelen, aldus het jury rapport. 

2.2.2   MANAGEMENT EN 

ORGANISATIESTRUCTUUR VAN DE MEDIA INSTELLING 

De Stichting RTV Stichtse Vecht staat onder leiding van een stichtingsbestuur. De media instelling RTV Stichtse 

Vecht staat onder leiding van een dagelijks bestuur.  

De stichting is verantwoordelijk voor alle financiële-, organisatorische- en facilitaire zaken. Het bestuur is 

samengesteld uit een voorzitter, een penningmeester en één lid. De plek van secretaris is vacant en wordt als 

                                                                 

2
 OLON gegevens leden aantal 2013  
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interim secretaris ingevuld door de penningmeester. Het bestuur zorgt tevens voor een deugdelijk 

programmabeleid orgaan en ziet toe dat dit PBO conform de richtlijnen die de wetgever vereist, samen komt en 

rapporteert.  

De dagelijkse leiding is door het stichtingsbestuur overgedragen aan een hoofdredacteur, aan het hoofd interne 

bedrijfsvoering & vrijwilligersbeleid en aan het hoofd marketing.  

De hoofdredacteur is eindverantwoordelijk voor alle media uitingen die onder de naam RTV Stichtse Vecht naar 

buiten worden gebracht. Samen met de eindredacteuren bepaalt de hoofdredacteur de programmering op alle 

kanalen. Deze programmering biedt de hoofdredacteur jaarlijks, ter beoordeling voor, aan het PBO. 

Het hoofd interne bedrijfsvoering & vrijwilligersbeleid draagt zorg voor een goede interne communicatie, gebruik 

van middelen en gebouw. Een belangrijke taak voor het hoofd interne bedrijfsvoering & vrijwilligersbeleid zaken is 

het coördineren van de vrijwilligers en kennis te hebben van spanningsvelden, individuele vreugde en verdriet. Hij 

vormt voor velen de ‘vader ‘ van de omroep.  

Het hoofd marketing draagt zorg voor alle commerciële inkomsten. Hij stelt de overeenkomsten op en heeft 

toezicht op de uitvoering van de afspraken. Hoofd marketing zorgt tevens voor het verhogen van de eigen 

merkident door het merk RTV Stichtse Vecht waar mogelijk onder de aandacht te brengen. 

De media instelling wordt op redactie niveau op inhoudelijk gebied geleid door eindredacteuren. Binnen de media 

instelling zijn vier deelredacties samengesteld, onderverdeeld in: Samenleving, Cultuur, Sport en Nieuws. De 

eindredacteuren hebben samen met de hoofdredacteur elke drie weken een redactieoverleg. Daarnaast zijn er 

twee coördinatoren – netcoördinatoren- aangesteld die de continuïteit op de media kanalen beheren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1: organigram RTV STICHTSE VECHT 2013  
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2.2.3 GESCHIEDENIS VAN DE MEDIA INSTELLING 

Als gevolg van de gemeentelijke herindeling en conform de richtlijnen van de wetgever, die voorschrijft dat er 

slechts één lokale publieke omroep in een gemeente recht heeft op een uitzendvergunning, zijn Radio Polderland 

en RTV Maarssen in 2011 samen gegaan. Deze fusie is doorgaans geen gemakkelijk te nemen barricade door de 

vaak grote emotionele waarde die de vrijwilliger heeft met zijn of haar omroep. Onder leiding van Sjors van Eijl is 

deze fusie zorgvuldig en goed uitgevoerd en kan er vanaf 1 januari 2011 gesproken worden van RTV Stichtse Vecht 

als zijnde de nieuwe media instelling voor de gemeente Stichtse Vecht
3
. 

Bij de start was de aandacht nog sterk gericht op het maken van radio programma’s en het aanbieden van 

kabelkrant. Geleidelijk is hier het internet een veranderende rol in gaan spelen en werd er informatie via het 

internet aangeboden. Als één van de drie pilot instellingen in Nederland werkend met  een door de 

overkoepelende branche organisatie OLON ontwikkeld nieuw media platform, wist RTV Stichtse Vecht een 

innovatief stuk techniek binnen te halen. De verschuiving van omroep naar media instelling is door de in 2012 

aangestelde hoofdredacteur met een interne reorganisatie ingezet.  

 

2.2.4 CONCURRENTEN EN MARKTAANDEEL 

De andere spelers op media informatie gebied binnen de gemeente Stichtse vecht zijn Nieuwsblad VAR, de 

Vechtstroom en het Algemeen Dagblad regionieuws, als concurrerende organisaties. Deze voornamelijk op print –

core business is uitgeven van een gedrukte krant- gerichte media staat binnen het veranderende medialandschap 

sterk onder druk.
4
 De digitale kanalen die voor RTV Stichtse vecht mogelijk concurrerend kunnen zijn betreft 

Dichtbij.nl en overige kleine commerciële partijen. De keuze van lokale media door de gebruiker is sterk verbonden 

aan authentieke waarde en zal in de keuze dan ook sterk bepaald worden door de herkenning en letterlijke taal 

van de zender
5
. Binnen de Stichtse Vecht heeft de VAR weliswaar nog altijd een sterke positie maar heeft als 

nadeel slechts eenmaal per week als krant het nieuws te kunnen brengen. De kracht van de media instelling RTV 

Stichtse Vecht ligt dan ook sterk in de snelheid en actuele waarde van de informatie. Het mobiele bereik onder 

andere via de recent weer vernieuwde mobile applicatie en 

het overzichtelijke platform zorgen voor meer bereik met 

een brede doelgroep. 

 Het marktaandeel van RTV Stichtse Vecht is op de internet 

kanalen dagelijks te monitoren. Op televisie en radio is geen 

meetinstrument mogelijk. Het meten van kijkcijfers gebeurt 

in Nederland alleen bij de eerste en tweede laag van ons 

publiek bestel (landelijke en regionale zenders).
6
 

2.2.5 PROFIEL 

                                                                 
3
 Afgifte CvdM dd 1 januari 2011. 

4
 Bakker & Scholten (2011) communicatiekaart van Nederland 

5
 A.J. Kroon (2012) Masterthesis Lokaal bewolkt 

6
 Bakker & Scholten (2011) communicatiekaart van Nederland 
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In december 2011 onderstreepte de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Marja Bijsterveld-

Vliegenthart, in een brief gericht aan de Tweede Kamer het belang van een lokale omroep. Zij benoemt als 

voornaamste taak van de lokale omroep het bieden van een gevarieerd nieuwsaanbod op lokaal niveau. Daarnaast 

wijst de minister op het belang van de functie als kweekvijver voor jong (journalistiek) talent
7
. 

Het is RTV Stichtse Vecht aantoonbaar gelukt om een gevarieerd nieuwsaanbod te genereren. Door het mogelijk te 

maken talent en kennis aan te vullen met vaardigheden vormt RTV Stichtse Vecht voor een groot aantal, vaak 

jonge, medewerkers een uitstekende springplank naar een baan of opstart van eigen onderneming binnen de 

mediawereld.  

3. BEREIK 

 

3.1   RADIO 

RTV Stichtse Vecht is twenty-four-seven binnen de gemeente Stichtse Vecht te ontvangen op de FM kanalen 105,3 

en 106. Het landelijk gebruik van radio vertoont al jaren hetzelfde patroon: ’s morgens rond 6u is dit ongeveer 6%, 

dit neemt toe naar ongeveer 25% om 8u en heeft het meeste bereik tussen 10u en 11u met zo’n 30%. Vanaf de 

middag neemt het dan weer geleidelijk af naar ongeveer 5% in de avonduren
8
. De media instelling RTV Stichtse 

Vecht kiest er dan ook voor de aandacht op radio programmering niet op de eerste plaats te stellen. Door het 

inzetten van crossmedialiteit
9
 bereikt RTV Stichtse Vecht een relatief goed bereik op de radio. Gemeten op reacties 

van luisteraars. 

3.2    TELEVISIE 

Via het digitale kanaal Ziggo 44 is RTV Stichtse Vecht in een groot gedeelte van de gemeente te ontvangen. De 

gemeentelijke herindeling heeft door de vergroting van de gemeente er tevens toe geleidt dat er meerdere 

providers binnen de nieuw ontstane gemeentegrenzen  actief zijn. De drie grote partijen zijn Ziggo, Caiway en UPC. 

Tot nu toe is RTV Stichtse Vecht er alleen in geslaagd met Ziggo tot afspraken en uitvoering te komen. De 

gesprekken met Caiway en UPC verlopen echter uiterst moeizaam. De extra kosten van doorgifte komen per 

provider op ongeveer 7 duizend euro. De maandelijkse kosten bedragen ongeveer 500 euro per provider. Los van 

het niet afkomen van afspraken met de genoemde providers is RTV Stichtse Vecht niet in staat deze kosten te 

dragen. De ontwikkelingen binnen de branche organisatie OLON zijn er echter op gericht om dit – bij meerdere 

omroepen aanwezige probleem-   te gaan organiseren door middel van een ‘mediahub’. Vanuit deze hub is het 

mogelijk om elke provider vanuit één centraal punt te voorzien van het juiste signaal. De aangesloten lokale media 

instelling hoeft dan enkel één signaal af te geven aan deze hub waarnaar distributie verder geregeld is. In 2014 zal 

hier verder uitvoering aan worden gegeven. RTV Stichtse Vecht is dan ook van mening de vervelende situatie ten 

aanzien van de beperkte bereikbaarheid op televisie voorlopig te accepteren tot de mediahub een feit is. 

3.3  ONLINE PLATFORM  

                                                                 
7
 Brief ministerie van OCW nr 348455 datum 05 december 2011 

8
 Bakker & Scholten (2011) communicatiekaart van Nederland (blz 91) 

9
 Crossmedialiteit: door informatie te verspreiden over verschillende kanalen 
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RTV Stichtse Vecht is via het platform www.rtvstichtsevecht.nl  grenzeloos bereikbaar. Het gebruik van dit platform 

valt zeer goed te monitoren door de eenvoudige meettechnologieën die het internet ons biedt. Uit de meest 

recente meetgegevens (15 december 2013 t/m 15 januari 2014) blijkt dat er een duidelijke toename is in 

bezoekersaantal. 1 op de 5 inwoners weet op dit moment het platform  te vinden. Het aantal nieuwe gebruikers is 

in een periode van een paar maanden gestegen met 47% en terugkerende bezoekers bedraagt 52%. Samen 

bezochten zij, gedurende deze paar maanden,  160 duizend keer het platform en bekeken daar 420 duizend 

pagina’s
10

 

Tevens biedt een online omgeving mogelijkheden om content met anderen te delen. Hierbij valt te denken aan 

samenwerking met buurtgemeente in onderling uitwisselen van relevante informatie voor een grotere populatie 

dan ‘slechts’ de eigen inwoners. Samenwerking met aanpalende omroepen is dan ook al door RTV Stichtse Vecht 

opgezet en bevindt zich momenteel in een verkennende fase. De doelstelling van dit initiatief is een samenwerking 

te genereren tussen de omliggende lokale media instelling en daarmee de bewoners uit de diverse gemeenten een 

ruimer aanbod aan informatie te bieden. Informatie die niet slechts de  woonplaats beslaat maar  inspeelt op de 

habitat –die doorgaans groter is dan enkel de woongemeente-  van de ontvanger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
10

 Meetcijfers jaaroverzicht Google analytics dd 23 jan 2014 

http://www.rtvstichtsevecht.nl/


RTV Stichtse Vecht          Reflectie en Ambitie  2013-2016 

 

12 

 

4. FINANCIËLE ZAKEN 

 

4.1  ALGEMEEN  

Algemeen gezien is de lokale omroep een sector 

die in financieel opzicht een bescheiden plaats 

inneemt binnen de structuur van publieke 

omroepen in Nederland. Het totaal aan de 

landelijke publieke omroepen bedroeg in 2010 

bijna 800 miljoen euro
11 

en kreeg de regionale 

omroep 140 miljoen
12

. De subsidiebijdrage aan de 

lokale omroep bedroeg in dat jaar 10 miljoen 

euro
i13

. De aandacht die uitgaat van landelijk en 

gemeentelijk niveau, in verhouding tot de 

aandacht die uitgaat naar de landelijke en 

regionale omroepen, is minimaal. Zij geven als 

reden hiervoor aan dat de sector wordt gekenmerkt door een grote diversiteit in kwaliteit: van amateuristisch tot 

zeer professioneel.  

‘Een lokale omroep van enige betekenis kan niet bestaan van 

vijfenzestigduizend euro of minder’, geeft een collega lokale 

media instellingen aan. Tijdens een ander interview -met één 

der succesvolle lokale media instellingen- rekent de persoon 

mij voor dat aan vaste lasten, noodzakelijk voor een basis 

opzet lokale omroep met een dagelijkse nieuwsvoorziening, 

al gauw een bedrag van honderdduizend euro per jaar 

noodzakelijk is. Dit op basis van minstens één medewerker 

als betaalde kracht en actief inzetbaar voor deze taak.   Alle 

door ons geraadpleegde collega lokale media instellingen 

geven aan dat er geen bestaansmogelijkheid is van 1 euro 30 

per huishouden
14

 

Om de ambitie van RTV Stichtse Vecht zoals omschreven in 

hoofdstuk 9 van deze visie te kunnen realiseren, geldt de 

                                                                 
11

 Uitwerking reageerakkoord onderdeel media, Kamerbrief OCW. (17 juni 2011) blz. 37 
12

 Evaluatie financiering regionale publieke media instellingen 2009-2011, (2011) blz 7 
12 

Jaarrapport OLON 2011 (2011) 
13 A.J. Kroon (2012) Masterthesis Lokaal bewolkt 

 

14
 A.J. Kroon (2012) Masterthesis Lokaal Bewolkt 
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hieronder geplaatste meerjarenbegroting en dient de subsidie vanuit de gemeente met ingang van 2015 tenminste 

tot een verdubbeling te komen. Als toelichting op deze begroting wordt het volgende opgemerkt: 

Het jaar 2013 wordt met een aanmerkelijk verlies afgesloten doordat in dat jaar de huisvestingskosten over de 

periode 2011 tot en met 2013 werden afgerekend. Hiervoor waren echter voorzieningen aanwezig, waardoor het 

reserveniveau niet wezenlijk door het verlies wordt aangetast, 

Ingevolge het hoofdstuk Ontwikkeling Ambitie Platform (hoofdstuk 9) van deze visie beoogd RTV Stichtse Vecht 

vanaf 2015 betaalde krachten in te gaan huren op basis van 2,0 FTE. Vanaf 2015 gaan de posten Apparatuur en 

Algemene kosten lager uitvallen, aangezien kosten die nu voor de Ontwikkeling Ambitie Platform worden gemaakt 

in 2013 en 2014 nog worden gefinancierd uit de posten Apparatuur en Algemene kosten. 

Stichting RTV Stichtse Vecht - begroting 

 

     Meerjarenbegroting 2013 2014 2015 2016 

     

 

werkelijk 

   Omzet: 

    Subside gemeente 44.197,00 45.000,00 87.000,00 84.000,00 

Donaties 1.000,00 

 

0,00 0,00 

Commerciële boodschappen 3.423,00 4.000,00 15.000,00 25.000,00 

 

48.620,00 49.000,00 102.000,00 109.000,00 

     Kosten: 

    Huisvesting c.a. 28.014,00 10.850,00 12.500,00 13.000,00 

Apparatuur c.a. 18.573,00 18.500,00 5.000,00 5.500,00 

Ontwikkeling Ambitie Platform 0,00 0,00 70.000,00 75.000,00 

Representatie c.a. 675,00 750,00 850,00 900,00 

Publiciteit c.a. 0,00 0,00 500,00 600,00 

Contributies en bestuurskosten 5.287,00 5.500,00 5.600,00 5.700,00 

Algemene kosten 16.808,00 17.500,00 7.500,00 7.700,00 

Bankkosten 112,00 125,00 135,00 140,00 

 

69.469,00 53.225,00 102.085,00 108.540,00 

     Resultaat -20.849,00 -4.225,00 -85,00 460,00 
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5. MARKETING 

 

De overstap van analoge TV uitzendingen naar digitaal (voorjaar 2012) heeft tot gevolg dat de media instelling RTV 

Stichtse Vecht in een groot deel van Stichtse Vecht te ontvangen is op kanaal 44. Om dit te promoten werd een 3 

weken durende outdoor campagne opgezet. Zowel de ontwerp-, de druk- als de mediakosten werden volledig 

gebarterd of er werden geen kosten in rekening gebracht. 

 

Naast de grote posters voor de billboards langs de wegen werden er ook 200 kleine posters gedrukt die achter de 

ramen van winkeliers en horecagelegenheden gehangen werden. 

Daarnaast werd een samenwerking gesloten met winkelcentrum Bisonspoor. RTV Stichtse Vecht verzorgde de 
muziek op het grote podium tijdens de jaarlijkse braderie en is er  uitgebreid aandacht besteed aan deze dag op 
radio, TV en internet. Met het voormalig Peugeot Experience Center in Breukelen werd een barter afgesloten.  
Hierdoor beschikten de nieuwsteams permanent over een eigen auto.  
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5.1  BEURSVLOER STICHTSE VECHT 

 
RTV Stichtse Vecht is de laatste jaren prominent aanwezig tijdens de jaarlijkse Beursvloer waar ondernemers en 
non-profit organisaties elkaar treffen om deals (met gesloten portefeuille) te sluiten. RTV Stichtse Vecht is hier een 
bijzonder gewilde partner vanwege de tegenprestatie die wij kunnen leveren in de vorm van exposure op TV, radio 
of online. Daarnaast maken we een uitgebreide reportage van het event voor TV en online 
 
Deals werden in 2013 onder meer gesloten met: 
 
 Winkelcentrum Bisonspoor 
 Andy’s Dierensuper 
 American Food Service BV 
 Segur Accountants- en Adviseurs 
 VGM Opleidingen 
 Nassau Tapijt 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.2  ONDERNEMERSVERENIGING STICHTSE VECHT (OSV) 

 
Om de band met lokale bedrijfsleven aan te halen werd een bijeenkomst met Ondernemersvereniging Stichtse 
Vecht (OSV) georganiseerd in de studio van RTV Stichtse Vecht. Tijdens deze middag werd uitgebreid verteld over 
de ontwikkelingen binnen de omroep en de mogelijkheden die RTV Stichtse Vecht de ondernemers te bieden heeft 
op her gebied van adverteren en samenwerking.  
 
Als onderdeel hiervan werd de programmaserie O3 gestart. Hierin wordt in elke aflevering een aantal 
ondernemers uit Stichtse Vecht bezocht en wordt hun bedrijf besproken. 
Zo kwamen onder meer de volgende ondernemers aan bod: 
 
 
 

EPST 
 

Booij Hoveniers 
 Bakkerij Both 

 
De Fabrique 

 Schulp Vruchtensappen 
 

De lange ijzerwaren 
 Ongedierte bestrijding maarssen 

 
De Nonnerie 

 Stellar Data Recovery 
 

ERA Ritter 
 Sieraden Paradijs Kitty's kapsalon 
 Pauw bedrijven Spasereen 
 Filmclub 

 
Seats2Meet 

 Ford Roeleveld 
 

Andy's dierensuper 
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5.3  ADVERTEREN 

Acquisitie wordt nu door 1 persoon gedaan en kan door de openingstijden van adverteerders alleen onder 

werktijd. Dit gegeven in combinatie met de opbouwende fase van de omroep en het slechte economische klimaat, 

zorgt ervoor dat de commerciële inkomsten marginaal zijn. Gekeken is naar een samenwerking met een lokale 

verkooporganisatie van bijvoorbeeld nieuwsbladVAR of RTV Utrecht.  

Een wellicht betere optie – en passend in de opzet van meer samenwerking tussen lokale media instellingen-  zou 

kunnen zijn om een nieuwe verkoopafdeling op te zetten die voor meerdere partijen actief kan zijn.  

Dankzij de verdere professionalisering van RTV Stichtse Vecht wordt het voor ondernemers wel steeds 

interessanter om te gaan adverteren bij de media instelling. 

We zitten pas in de eerste maand maar de vooruitzichten voor 2014 zijn gematigd positief.  

 
 
 

Reeds geboekt 2014: 
 

Te verwachten: 
 

VVD 
Lokaal Liberaal 
Vechts Verbond 
CDA 
U-Pas 
Andy’s Dierensuper 
 

Rob Brouwer Producties 
Segur 
Winkelcentrum Bisonspoor 
Bonhof 
Wicor Telkamp 
Plesman Optiek 
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6. OPLEIDING/BEGELEIDING/ BEGELEIDING 

 

RTV Stichtse Vecht geeft meerdere keren per jaar workshops voor de eigen medewerker maar vooral ook voor de 

vrijwilligers van alle non-profit organisaties binnen de gemeente.  Een aantal personen vanuit wijkcommissies en 

sportverenigingen hebben hier al gebruik van gemaakt. Deze workshops worden geheel belangeloos gegeven door 

de aanwezige professionals binnen de media instelling en/of professionals uit hun netwerk.  De doelstelling van de 

workshops is om de vrijwilliger vertrouwd te maken met het zelf content generen voor website of nieuwsbrief.  

Workshops die afgelopen jaar zijn aangeboden bestonden uit: 

 26-02-13 - Audio bewerking 

 10-03-13 - Interview Technieken 

 19-05-13 - Camera Techniek (deel 1) 

 30-06-13 - Camera Techniek (deel 2) 

 13-10-13 - Redactioneel schrijven 

 27-10-13 - Geluid algemeen 

 24-11-13 - Beeld Monteren  

 08-12-13 - Platform training 

Ook voor 2014 staan er weer diverse workshops op het programma en zien wij de vraag vanuit de wijkcommissies 

toenemen. 

Tevens is de lokale media instelling ontdekt door de opleidingsinstituten op het gebied van media. Samenwerking 

met opleidingsinstituten Hogeschool Utrecht en ROC Midden Nederland bieden studenten de gelegenheid om via 

de media instelling ‘vlieguren’ te maken en zodoende praktijkervaring op te doen.  

 

7. TECHNIEK 

 

De techniek groep, bestaat uit een viertal vrijwilligers, deze vrijwilligers worden aangestuurd door een bestuurslid 

met als verantwoordelijkheid techniek.  

Doelstelling binnen de omroep is het nastreven van een faciliterende techniek omgeving. Zo heeft RTV Stichtse 

Vecht afgelopen jaar succesvol het cohesie internet platform rtvstichtsevecht.nl uitgerold conform de 

doelstellingen van de OLON  (landelijke overkoepelende lokale omroep organisatie).  

In 2013 is ook een mogelijkheid gemaakt voor het uitzenden van live kerkdiensten vanuit de Heilig- Hart kerk te 

Maarssen, De kerk wilde graag een mogelijkheid hebben om ouderen in de verzorging en verpleeghuizen te 
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voorzien van de mogelijkheid om kerkdiensten live te kunnen bekijken via de televisie. De kerk heeft hiermee zijn 

bereik vergroot. In ruil voor deze mogelijkheid hebben wij de radio antennes mogen plaatsen in de toren van deze 

kerk en levert dat een substantieel groter bereik van onze radiozender.  

In 2013 is na overleg met de Hoofdredacteur voorzien in visual radio, de bedoeling hiervan is dat de radiomaker 

wordt gemotiveerd om meer te doen dan muziek uit te zenden en op deze manier interactiviteit aan te gaan met 

de luisteraar/ kijker en lokaal relevante informatie naar voren te brengen via meer dan alleen radio. 

7.1  STREAMING 

RTV Stichtse Vecht beschikt over zijn eigen hosting , distributie voor kijkers en luisteraars  via internet van de live 

radio en televisie streams,  het voordeel is dat  we de kosten kunnen reguleren, maar ook is het hierdoor mogelijk 

om vanuit elke locatie binnen de Stichtse Vecht audio en video verbindingen te verzorgen. Zoals het verzorgen van 

live evenementen, raadsvergaderingen, intocht Sinterklaas of andere grotere evenementen. 

 

7.2   FINANCIERING EN INVESTERINGEN 

Vanuit de begroting is er jaarlijks 4 tot 5 duizend euro beschikbaar voor investeringen in de techniek. Veel wordt 

dan ook geregeld vanuit de professionele netwerken en Marktplaats om aan vaak gebruikte apparatuur te komen. 

Met name het gebruik van ICT neemt een grote vlucht en gezien de vele applicaties die draaien zijn regelmatig 

updates van software en apparatuur nodig  om de continuïteit te kunnen waarborgen. Afgelopen jaar is 

geïnvesteerd in een nieuwe camera voor onze nieuwsploeg, een nieuwe uitzendcomputer met bijbehorende 

randapparatuur, nieuwe gebruikte computers en diverse artikelen benodigd voor onderhoud aan de systemen. 

 

7.3  PROGRAMMERING 

Continuïteit in de uitzendingen is een zaak van programmering. De programmering is samengesteld uit diverse 

media onderdelen en wordt uitgespeeld via een playlist via ICT systemen. Het bijhouden van deze playlist en de 

bijbehorende content en apparatuur  wordt  nu door vrijwilligers gedaan op basis van een zekere goodwill.  Dit 

beheer kost veel tijd en geeft een onzekerheid voor de continuïteit. Om een goed beheer mogelijk te maken is een 

betaalde kracht gewenst. 

 

7.4  LOCATIE 

RTV Stichtse Vecht heeft momenteel op de Gaslaan 4 een complexe infrastructuur en is een goede locatie voor de 

diverse faciliteiten, zoals de radio en TV studio. Zo zijn er verbindingen aangelegd voor distributie naar Ziggo en 

KPN interactief. Ook is er een directe verbindingen met de Heilighart kerk en gebruiken wij de toren als opstelpunt 

voor diverse antennes. Aangegeven is dat RTV Stichtse Vecht op zoek moet gaan naar een andere locatie voor 

huisvestiging vanaf eind 2014. De consequenties in kosten verplaatsen infrastructuur zal dan ook moeten worden 

onderzocht.  
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7.5  DISTRIBUTIE 

7.5.1 TV 

In Stichtse Vecht zijn Ziggo, UPC, KPN en Caiway actief als provider. Het grootste bereik is via Ziggo en heeft een 

bereik ver buiten de Stichtse Vecht. Probleem is - momenteel de verspreiding via Caiway waar er geen 

medewerking wordt verleend om het signaal op de kabel in Loenen aan de Vecht te krijgen. 

7.5.2 RADIO 

Gezien het oppervlakte van gemeente Stichtse Vecht is het onmogelijk om volledige dekking te krijgen van de 

radio, RTV Stichtse Vecht heeft twee goedgekeurde opstelplaatsen van zenders in Maarssen en Kockengen, Ideaal  

zou een derde opstelplaats in Loenen aan de Vecht  zijn. 

7.6  ELEKTRICITEIT 

Het elektriciteit verbruik is hoog, deels ook doordat er oudere apparatuur wordt gebruikt en omdat er veel servers 

24/7 hun werk verrichten, het ziet er niet naar uit dat dit is te verminderen daar sustainable apparatuur van een 

nieuwe generatie is en aldus kostbaar. 
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8. PBO 

 

Elke publieke mediadienst dient een goed functionerende Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) te hebben die 

toezicht en goedkeuring verleent aan het programma aanbod. Het betreft hier toezicht op de programmering van 

alle kanalen die de mediadienst ter beschikking heeft op basis van de ICE normering. Aan deze Informatie, Cultuur 

en Educatie norm moet de programmering voldoen en geldt voor elk kanaal afzonderlijk. Voor de omroepen die 

meerdere kanalen exploiteren, is het dus niet mogelijk om onderling te compenseren. In de mediawet is vastgelegd 

dat 50% van het programma aanbod dat tussen 07.00u en 23.00u wordt uitgezonden een informatief, cultureel of 

educatief karakter moet hebben, gericht op de eigen gemeente. Van deze vijftig procent moet vervolgens ten 

minste zestig procent een lokaal informatief of educatief karakter bezitten. De overige veertig procent van deze ICE 

–tijd mag bestaan uit programma’s met een lokaal cultureel karakter.  

Het PBO is representatief voor de belangrijkste in de gemeente(n) voorkomende maatschappelijke, culturele, 

godsdienstige en geestelijke stromingen en streeft naar een evenredige vertegenwoordiging naar leeftijd en 

geslacht. Deze samenstelling moet tenminste bestaan uit vijf leden die afgevaardigd zijn vanuit organisaties 

genoemd in de verschillende stromingen binnen de gemeente. Ten hoogste één lid mag op persoonlijke titel zitting 

nemen in het PBO. Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van het PBO. De Raad van de 

gemeente Stichtse Vecht stelt vast of de vertegenwoordiging in het PBO representatief is.  

Om een PBO te creëren waaruit de RTV Stichtse Vecht ook daadwerkelijk een bijdrage kan hebben in content en 

relevantie, leek het de media instelling beter om een vertegenwoordiging uit elke kern binnen de gemeente te 

vragen tot het PBO toe treden. Vanuit de gemeente Stichtse Vecht is dit echter niet ontvankelijk verklaard om 

reden dat de mediawet anders voorschrijft.  

De huidige samenstelling van het PBO verbonden aan de media instelling RTV Stichtse Vecht is: 
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Op verzoek van het bestuur heeft de voorzitter van het PBO een aanbeveling opgesteld: 

 

 

                                                                                                       RTV Stichtse Vecht 

          PBO 

                     Gaslaan 4 

                                                                                  3603CN Maarssen 

  

Maarssen, 20 januari 2014 

Geachte Raad, geacht college van B&W Stichtse Vecht,  

Als voorzitter van de P.B.O.  R.T.V.Stichtse-Vecht,  nauw betrokken bij de programmering  dus ook bij de 
ontwikkeling van deze lokale omroep kan ik oprecht constateren dat deze omroep op hoog nivo zijn werk doet ten 
behoeve van de inwoners van deze Gemeente en voldoet aan de I.C.E. norm. 

Wat sterk opvalt, is het enthousiasme waarmee de vrijwilligers   (vaak hoog geschoold)    hun medewerking 
verlenen, ondanks de niet makkelijke omstandigheden van dit moment. De omroep is en blijft zeer positief en met 
groot vertrouwen naar de toekomst. 

Het moge duidelijk zijn dat de landelijke erkenning van deze omroep, beschreven als “top”, beschouwd wordt als 
groot compliment waar een ieder trots op is. 

De snelle en accurate verslaggeving van nieuws en evenementen zijn voor deze omroep prioriteiten, evenals de 
z.g. Kijk-Radio die het volgen van de programma’s aantrekkelijk maakt. 

Dat de functie van deze lokale omroep in de samenleving van de Gemeente Stichtse Vecht niet meer weg te 
denken is moge duidelijk zijn. 

Dankzij de voortreffelijke inzet van Redactie en Hoofdredacteur is het resultaat een hoogwaardige omroep . En dan 
denk ik aan vernieuwingen en opschalen van de omroepgedachte en toekomstvisie voor RTV voor de inwoners van 
deze Gemeente. 

De Hoofdredacteur Arjan Kroon is in staat de vele medewerkers ten top te motiveren zodat zij zich voor 100% in 
kunnen zetten.  

Ik nodig iedereen uit om onze lokale omroep RTV Stichtse Vecht een goede toekomst te garanderen tot nut voor 
de inwoners van onze Gemeente Stichtse Vecht. 

J.W.P.G.van Liempdt,  

Voorzitter P.B.O. RTV Stichtse Vecht 
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9. AMBITIE 

 

De ambitie van RTV Stichtse Vecht ligt hoog. Een lokale media instelling moet in het huidige medialandschap 

faciliterend zijn. Een belangrijke schakel zijn in het totstandkoming van burgerparticipatie. Niet een omroep zijn die 

de items maakt en bepaalt maar de omroep zijn die werkelijk het predicaat ‘media instelling’ mag dragen. Daarin 

verschilt RTV Stichtse Vecht van financieel gelijkgestemde collega omroepen. RTV Stichtse Vecht is al aardig op 

weg de schakel te zijn in het doorgeven van nieuwsfeiten gemaakt en gelezen door bewoners. Oftewel: ‘voor en 

door burgers’ .  Die ambitie verder uitbouwen vormt  het belangrijkste speerpunt voor 2014. 

Het maken van items voor radio en/of televisie door eigen medewerkers en het daarna monteren en uitzenden op 

een vast tijdstip is een niet meer haalbaar model dat zelfs op korter termijn invloed zal gaan hebben op de grote 

spelers in de eerste en tweede laag van het publieke bestel. 

Op lokaal niveau (de derde laag van het publieke bestel) zijn wij er van overtuigd dat het model van 

‘persbericht krijgen > opnemen > monteren > zenden’ niet meer functioneert. De kracht zit in de snelheid.  

Hoe trots zijn wij niet als nog tijdens de receptie van bijvoorbeeld de ‘lintjesregen’ of de nieuwjaarsreceptie, de 

foto’s en video’s al online staan nog voor de lokale persfotografen het glas wijn leeg hebben. Hoezo pas woensdag 

of donderdag in de krant….  Dat werkt niet meer.  

Door betrokkenen zelf de gelegenheid te bieden hun belevenis te plaatsen op een gewaardeerd nieuwsplatform 

bereik je deze snelheid. De omroep is de facilitaire instelling die het de spelers in de Stichtse Vecht, de 

belangrijkste doelgroepen, mogelijk maakt en ondersteunt in hun bereik van berichtgeving.  

 Niet meer tijdgebonden, dus online en oproepbaar wanneer de bezoeker dat wil.  

 Niet meer plaats gebonden,  dus mobiel bereik vergroten en vooral laagdrempelig.  

 Het nieuws ligt niet meer op straat het nieuws is van de straat. 

 

De visie van RTV Stichtse Vecht is dan ook: ‘door en voor burgers’ De daaruit voortkomende missie is dit zoveel 

mogelijk te faciliteren door bewoners zelfstandig berichten te laten plaatsen, opleidingen te verzorgen in media 

gebruik en het technisch onderhouden van het online platform. 

De kracht van RTV Stichtse Vecht zit hem in de passie en gedrevenheid van een groot aantal medewerkers 

op vrijwillige basis. Deze medewerkers zijn vanuit de dagelijkse uitvoering in hun beroep al actief met media of 

bestuurskunde bezig. De bij hun aanwezige kennis en vaardigheden zetten zij vervolgens geheel belangeloos in 

voor de gemeente Stichtse Vecht door bij te dragen aan het toegankelijk maken van media. Het gevaar dat daarin 

schuilt, is de continuïteit. Zo enthousiast als de vrijwilliger begint, zo vrij is hij of zij in de keuze dit weer te doen 

beëindigen.  

De kansen die RTV Stichtse Vecht echter heeft, liggen overduidelijk in het veranderen in de manier 

waarmee en hoe de gebruiker zijn of haar informatie wil verkrijgen. Daar speelt RTV Stichtse Vecht goed op in door 

via mobiel bereik en inzet van social media de gebruiker elk moment te voorzien van actuele informatie.  
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De bedreiging blijft echter liggen in de verdere uitwerking van de doelstellingen. Dit voornamelijk door te 

trage samenwerking met de gemeente in het algemeen en de specifieke kernafdelingen in het bijzonder.  RTV 

Stichtse Vecht valt nu – door de traditie van de mediawet- binnen de portefeuille van Culttur. Raadzaam is de 

media instelling onder de noemer van Communicatie te laten gaan vallen. De slagvaardigheid zal daarmee 

toenemen. 

In samenwerking met de landelijke branche organisatie voor lokale media-instellingen (OLON) heeft RTV Stichtse 

Vecht een platform weten te bewerkstelligen die ten doel heeft het voor alle non-profit en andere vergelijkbare 

instellingen zelfstandig berichten te plaatsen. Deze berichten zullen de eigen website van de berichtgever juist 

doen versterken en duidelijk niet ‘in de plaats van’ gaan treden. 

RTV Stichtse Vecht richt zich binnen de gemeente Stichtse Vecht dan ook op: 

 Alle cultuurgroepen  

 Alle politieke partijen en direct politiek 

betrokkene 

 Gemeente, waaronder de Raad en 

college van B&W 

 Bewoners en bezoekers Stichtse Vecht 

 Zelfstandige ondernemers en 

ondernemingen 

 Alle sportverenigingen 

 Alle wijkcommissies en dorpsraden 

 Winkeliers en horeca 

 Zorgverlenende organisaties 

 Lokale actiegroeperingen 

 

Met als doelstelling deze doelgroepen zelf te kunnen laten bepalen wat en hoe zij willen communiceren. 

De taak van de media instelling is daar ondersteuning in te bieden door technologie en kennis in te zetten.  

Bereikte resultaten binnen de huidige media instelling zijn onder andere het winnen van ‘de lokale omroep award 

2013’ in de categorie ‘Crossmedia’. Met het interactieve project ‘24uur Stichtse Vecht’ is deze prijs verkregen. Het 

juryrapport onderstreept de innovatie in gebruik van media op lokaal niveau en de 100% participatie van 

bewoners met dit project. Daar ligt, aldus de jury, de toekomst voor lokale media en vormt RTV Stichtse Vecht 

hierin een koploperspositie. 

Het online platform rtvstichtsevecht.nl heeft een dagelijks bereik van 500 tot 1200 unieke bezoekers en 

laat al pieken zien van over de 2000 unieke bezoekers per dag. In 2014 moet dit aantal minimaal verdubbelt 

worden. 

RTV Stichtse Vecht doet bij de komende lokale gemeenteraadverkiezingen live verslag van het door een 

samenwerking tussen RTV Stichtse Vecht en nieuwsblad VAR opgezette lijsttrekkers debat.   
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Voor een aantal medewerkers zijn wij inmiddels al de opstap geweest naar het starten van een eigen 

onderneming op mediagebied. Deze medewerkers waren werkloos geraakt en hebben door het vak bij ons te leren 

deze nieuwe kans benut. Ook in 2014 zien wij hierin mogelijkheden en hebben recent weer een werkzoekende 

aangenomen om ervaring via RTV Stichtse Vecht te laten opdoen. In die rol kan de media instelling nog veel meer 

gaan betekenen. 

De studioruimte aan de Gaslaan in Maarssen wordt steeds meer ingezet als ‘cultuurhuis’ en geeft daarbij 

ruimte aan kleinere non-profit organisaties om hun evenement te houden. Dit doet de media instelling op basis 

van kosten neutraal. Aankomende weken zal de ruimte weer intensief ingezet worden door zowel de 

ondernemersvereniging als enkel politieke partijen. In het afgelopen jaar zijn er verschillende politiek avonden in 

dit  officieuze cultuurhuis gehouden. Voor wat betreft de huidige huisvesting en de daarbij forse hoeveelheid 

vierkante meters is deze, naar aanleiding van de veranderingen, niet direct meer van noodzaak voor de media 

taak. De invulling die RTV Stichtse Vecht naast zijn media taken vervult door ook een cultuurhuis te zijn maakt de 

ruimte zeer goed inzetbaar en voorziet daarmee in een lokale vraag. 

Continuïteit is de zwakte van de media instelling en dan vooral bij het actuele nieuws. Trots zijn wij op de inzet van 

Robbert Oelp die de gehele nieuwsredactie heeft opgezet en dagelijks achter nieuwsfeiten aan gaat binnen onze 

gemeente. Oelp doet dit thans voor een kleine vergoeding per maand maar kan dit niet op deze basis blijven 

handhaven. Er zal, conform de CAO voor de omroep, gekeken moeten worden naar een salariëring van tenminste 

0,5 FTE. 

Het onderhouden van het platform mag ook niet afhankelijk zijn van vrijwillige inzet. Daarvoor is de 

continuïteit te belangrijk. Ook hiervoor wordt dan ook een vergoeding gegeven aan één der medewerkers. Ook 

deze vergoeding zal marktconform moeten worden aangepast. Dit zal voor de betrokkene dan resulteren in het 

kunnen beëindigen van zijn uitkering volgens de werkloosheidswet. 

Om de media instelling goed te kunnen laten functioneren en het platform te kunnen zijn, dat RTV helder 

formuleert in de doelstelling, is een totale FTE van zeker 2.0 een reële inschatting. 

In 2015 wil de media instelling dan ook plaats kunnen bieden aan deze FTE 2 om kwaliteit en continuïteit 

te kunnen borgen. 
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10. IN GESPREK MET DE RAAD 

 

Wij, alle medewerkers van RTV Stichtse Vecht, vragen de Raad om visie.  

Visie en steun in onze ambities.  

Maar om te weten of wij wel de juiste koers varen hebben wij een drietal stellingen waarover wij graag met de 

Raad op 4 februari 2014 –vertegenwoordigd door de werkcommissie- in debat gaan. 

De stellingen zijn: 

 RTV Stichtse Vecht vormt het instrument om lokale organisaties onderling te verbinden en 

middels een centraal platform kennis, nieuws en algemene informatie te laten delen. 

 

 Gemeente Stichtse Vecht erkent de lokale media instelling als lokaal informatie ‘doorgeefluik’ en 

gaat dit instrument ook daadwerkelijk inzetten voor het verspreiden van gemeentelijke 

informatie naar de burgers. 

 

 RTV Stichtse Vecht aanvaard verantwoording voor continuïteit en kwaliteit in de uitvoering van 

hun kerntaken waardoor het verantwoord is om gelden die momenteel door de gemeente aan 

derden worden uitgegeven te koppelen aan de media instelling. 

 
 

 
Namens bestuur en medewerkers, 
Arjan Kroon 
Hoofdredacteur RTV Stichtse Vecht 

 

 

 

                                                                 

 


