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Maarssen, 19 september 2018

Betreft: Offerte uitbreiding productie ‘On demand’ content ‘Rondom de Raad’

Geachte heer Hekman,

Dank voor de aanvraag van het produceren van ‘On demand’ content vanuit het live programma ‘Rondom
de Raad’ inclusief afzonderlijke benoeming onderdelen live programma zoals gevraagd per mail van 18
september. 

Zoals in evaluatie benoemd en tijdens het inspreken aangegeven zijn er voor het live programma twee 
onderdelen die meer tijd vergen dan vooraf zijn begroot: Logistiek / op- en afbouw en onderschatting van
noodzakelijke productieuren door politieke actuele veranderingen / aanpassingen op de dag van vergade-
ring. 

Verzorging live programma ‘Rondom de Raad’

Productie en live uitzending ‘Rondom de Raad’ per aflevering zoals afgestemd € 1.000,00

Meer werk logistiek / opbouwen
Omdat niet gewerkt wordt vanuit een vaste omgeving / ruimte en er geen 
opslagcapaciteit op locatie mogelijk is, moet iedere vergadering alle spullen
opnieuw op- en afgebouwd worden en getransporteerd en opgeslagen
worden. De kosten van uitzending bestaan uit een productie- en uitzending
deel. Op- en afbouwen en logistiek betreft extra werk:

6 uur in totaal a € 50,00 € 300,00

Meer werk halen informatie
Voor overleg op dag van vergadering, halen van informatie om actueel

voor aanvang van vergadering volledig op de hoogte te zijn 4 uur a € 50,00 € 200,00

Totale kosten ‘Rondom de Raad’ inclusief aangegeven meerwerk € 1.500,00
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ON DEMAND

On demand' betekent in dit geval een nagesprek met de wethouder / indiener van een motie die na de
raadsvergadering een toelichting geeft op het genomen besluit, wat er is besloten en wat de consequentie
van het besluit is voor de inwoners van Stichtse Vecht. Een greep uit de belangrijkste uitspraken / discus-
sies in de raad zal in het item worden toegevoegd zodat het inhoudelijk niet beperkt blijft tot alleen de
toelichting van de wethouder / indiener van een motie.  

Werkzaamheden 'on demand' besluiten per los item

1/2 uur aanpassen bumper (introfilmpje vooraf ) 0,5 uur
Filmpje knippen / plakken uit uitzending halen 2,0 uur
Inclusief kleur- en geluidcorrectie en toevoeging quotes
Quote uit filmpje halen en voorzien van ondertiteling 0,5 uur
Specifiek voor gebruik Instragram /Twitter als Call to action
Uploaden TV / Website / Facebook / YouTube 1,5 uur
Filmpje voorzien van tekst als toelichting bij filmpje 0,5 uur

Totaal per on demand item 5,0 uur a 50,00 = 250,00

Wij denken dat er gemiddeld per vergadering drie items journalistiek interessant zijn om na de 
vergadering on demand aan te bieden. 

Zaken buiten de besluiten om

Met regelmaat vinden er zaken rondom de raad plaats die opmerkelijk zijn en die journalistiek / informa-
ties gezien de moeite waard zijn om als los onderdeel 'on demand' aan te bieden. Te denken valt aan: 
uitreiking erepenning, toespraak nieuwe Kinderburgemeester, uitreiking boek aan de raad, uitreiking Ko-
ninklijke Onderscheiding aan gemeenteraadslid, bijzondere toespraken in raad en dergelijke. 

Filmpje knippen / plakken uit uitzending halen 1 uur
Quote uit stuk halen Specifiek voor gebruik inclusief ondertiteling
Instragram /Twitter als Call to action 0,5 uur
Uploaden TV / Website / Facebook / YouTube 1,0 uur
Inclusief schrijven korte tekst als toelichting bij filmpje 0,5 uur

Totaal per on demand item 3 uur a 50,00 = 150,00

Wij denken dat er gemiddeld per vergadering één item journalistiek / informatief interessant is om na de 
vergadering on demand aan te bieden. 
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Statistieken

In evaluaties wordt steevast gevraagd input te leveren van online statistieken van Website / YouTube /  
Facebook / Twitter / Instagram en dergelijke. Ook bij beoordeling van de succesvolheid van on demand
items zal dat mede gebaseerd zijn op statistieken. RTV Stichtse Vecht zal per raadsvergadering (circa 3
weken na publicatie) statistieken verzamelen en deze rapporteren aan de griffie. Aan het einde van het jaar
(eind december / begin januari) zal RTV Stichtse Vecht een totaal overzicht van het gehele raadsjaar ver-
strekken. 

Per raadsvergadering verwachten wij dat dat circa 2 uur met zich meebrengt € 100,00

Sharing

De filmpjes kunnen heel eenvoudig via de kanalen en zonder kosten van RTV Stichtse Vecht gedeeld wor-
den. Het copyright / auteursrecht berust bij de gemeente dus raadsleden / collegeleden mogen filmpjes
voor eigen gebruik inzetten. 

Totale kosten Rondom de Raad per uitzending inclusief  ‘on demand’

Huidige fee productie / live uitzending Rondom de Raad € 1.000,00
Meer werk logistiek / noodzakelijke productietijd € 500,00
Gemiddeld 3 ‘on demand’ items per raadsvergadering a € 250,00 € 750,00
Gemiddeld 1 ‘zaken buiten de besluiten om’ € 150,00
Werkzaamheden productie statistieken on demand items € 100,00

Totale kosten programma Rondom de Raad inclusief on demand uitbreiding € 2. 500,00

Ondertiteling

Eventueel kunnen de 'on demand' filmpjes handmatig voorzien worden van ondertiteling. Dit neemt pro-
ductietechnisch gezien de nodige extra uren met zich mee. Uitgesproken teksten moeten door ons uitge-
schreven worden en handmatig in de filmpjes geplaatst worden. 

Voor het handmatig voorzien van ondertiteling van alle on demand filmpjes rekenen wij € 300,00 per
raadsvergadering.

Verbeterde promo

De aankondiging van de raadsvergaderingen worden opgenomen in een green screen omgeving zodat
deze snel geproduceerd kan worden. Deze promo kan op die manier door 1 persoon worden geprodu-
ceerd. De griffie heeft aangegeven voorkeur te hebben van een promo die op locatie wordt opgenomen.
Op locatie van bijvoobeeld het grootste agendapunt van de komende gemeenteraadsvergadering. Voor de
productie ervan is een tweede persoon nodig. 

Meerkosten verbeterde promo op locatie € 200,00
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Afrekening

Het is van te voren niet altijd exact in te schatten hoeveel 'on demand' filmpjes per vergadering geprodu-
ceerd zullen worden. Het genoemde aantal en de verrekening in de offerte is gebaseerd op een aanname.
Ter voorkoming van extra uren op het gebied van overleg over onderwerpen, onnodige producties en ho-
gere kosten dan verwacht per uitzending, stellen wij voor per uitzending een vast bedrag door te bereke-
nen. Het gaat ons om het aanbieden van belangrijke besluiten; geen inhoudelijke discussie over aantal
filmpjes. De ene vergadering zullen het meer filmpjes zijn. De andere vergadering minder.

Bij berekenen van de kosten van het meerwerk zijn wij uitgegaan van een uurprijs van € 50,00. Dat is een
zeer nette uurprijs. Daarnaast is ook geen rekening gehouden met toeslagen van bijvoorbeeld werkzaam-
heden op de late avond / begin van de nacht. Wij refereren hier ook nogmaals aan hetgeen we vermeld
hebben tijdens het inspreken afgelopen commissievergadering: We zijn blij en enthousiast over de samen-
werking. En RTV Stichtse Vecht blijft een vrijwilligersclub / maatschappelijke organisatie.

Zoals in de commissievergadering al aangegeven bieden wij de verzorging van het programma ‘Rondom
de Raad’ inclusief meerwerk en inclusief het verzorgen van ‘on demand’ items na de vergadering voor een
totaal prijs aan. Eventueel is dat uit te breiden met ondertiteling van de on demand items en een promo op
locatie als aankodinging van de komende raadsvergadering. 

Productie / Live uitending Rondom de Raad 

inclusief uitbreiding on demand per uitzending     € 2.000,00

Prijs is exclusief 21 % BTW en exclusief noodzakelijke uitbreiding van de regieset met een externe krach-
tige laptop inclusief montagesoftware. Als uitbreiding van de regieset niet aan de orde is, zal de prijs voor
het verzorgen van on demand items per uitzending verhoogd worden met € 100,00 voor gebruik van privé
materialen vrijwilligers. 

Uitbreiding regieset

Om de ‘on demand’ items tijdens de raad al deels voor te produceren is upgrading van de regieset nodig in

de vorm van een Apple Macbook a € 3.299 inclusief 21 % BTW (15 #, 2,6 Ghz processor, 512 Gigabyte op-
slag SSD, intern geheugen, 16 gig intern geheugen) en aanschaf van het videosoftwareprogramma Final

Cut Pro X a € 329,99 inclusief BTW. (Momentopname 16 september 2018 website apple.nl).    

Met vriendelijke groet,

Robbert Oelp Eric Loman
Hoofdredacteur RTV Stichtse Vecht Voorzitter RTV Stichtse Vecht


