
Meerjarenbegroting 2015 en 2016 RTV Stichtse Vecht. 
 
 2015 2016 
   
Omzet:   
Subsidie gemeente 87.000,00 84.000,00 
Donaties 0,00 0,00 
Commerciële boodschappen 15.000,00 25.000,00 
 102.000,00 109.000,00 
   
Kosten:   
Huisvesting c.a. 12.500,00 13.000,00 
Apparatuur c.a. 5.000,00 5.500,00 
Ontwikkeling Ambitie Platform 70.000,00 75.000,00 
Representatie c.a. 850,00 900,00 
Publiciteit c.a. 500,00 600,00 
Contributies en bestuurskosten 5.600,00 5.700,00 
Algemene kosten 7.500,00 7.700,00 
Bankkosten 135,00 140,00 
 102.085,00 108.540,00 
   
Resultaat -85,00 460,00 
 
Ingevolge het hoofdstuk Ontwikkeling Ambitie Platform (hoofdstuk 9) in het document 
Reflectie & Ambitie beoogt 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. 
 
De post Ontwikkeling Ambitie Platform zal vanaf 2015 in hoofdzaak bedoeld zijn voor 
de financiering van de loonkosten/inhuur van een tweetal redacteuren en één technische 
ontwikkelaar ten behoeve van het platform. Voor 2015 wordt globaal € 33.750,-- voor de 
eerste redacteur (1,0) begroot, € 20.000,-- voor een tweede parttime redacteur (0,6) en 
€ 13.750,-- voor een technische ontwikkelaar (0,4). In dat budget resteert dan nog € 2.500,- 
voor overige en onvoorziene kosten. De kosten Ontwikkeling Ambitie Platform zullen na de 
proefperiode komen te vervallen en de dagelijkse onderhoudskosten van het platform 
kunnen gedekt gaan worden vanuit de extra inkomsten commerciële boodschappen. 
 
Voor de verdere ontwikkeling en uitbreiding van het platform is met het oog op behoud 
van continuïteit en kwaliteit van de nieuwsvoorziening en verkeer op het platform, het 
aantrekken van betaalde krachten onvermijdelijk, met name om een grote hoeveelheid 
vrijwilligers een adequate sturing en begeleiding te geven. 
 
Op basis van de tot dusverre met het platform bereikte resultaten mag worden aangeno-
men dat RTV Stichtse Vecht hierdoor een verdere toename van de deelnemers aan het 
platform (in 1ste jaar naar 100 en 2de jaar naar een verdubbeling daarvan) en daarmede 
ook een aanmerkelijke vergroting van de populariteit en bekendheid van RTV Stichtse 
Vecht zal verwezenlijken. Dit laatste komt tot uiting in de verwachte toename van de eigen 
inkomsten voor 2015 en 2016 hetgeen in de begroting ook reeds is te zien aan toename 
van de post commerciële boodschappen. 
 
Wat krijgt de gemeenschap hier uiteindelijk voor terug?  
Naar het oordeel van het bestuur van RTV SV en haar vele vrijwilligers een effectief geor-
ganiseerde organisatie waarin lokaal nieuws en de uitwisseling van lokale informatie voor 
een ieder professioneel en optimaal is geregeld. En dat op een moderne en innovatieve 
wijze waarmee RTV SV in medialand reeds heeft bewezen een wezenlijke voortrekkersrol 
te vervullen. 


