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Omroep Venlo heeft ook in 2014 zo'n 95 medewerkers. Naast 

ruim tachtig actieve vrijwilligers heeft de omroep aan het eind 

van 2014 vijftien mensen in dienst (12,67 FTE). Er is één 

persoon met een Overeenkomst van Opdracht aan de omroep 

verbonden.  

In 2014 slaagt KPN er nog niet in om Omroep Venlo toe te 

voegen aan het zenderpakket. 

 

Omroep Venlo heeft vele contacten met andere omroepen, de 

belangenorganisatie OLON (Organisatie van Lokale Omroepen 

in Nederland) en toezichthouder Commissariaat voor de 

Media: 

diverse overlegmomenten met de grotere lokale omroepen in 

Oss, Eindhoven, Groningen, Maastricht, Enschede en Westland

overleg met de lokale omroepen Venray, Reindonk en 

Peel&Maas met als speciaal thema Regionale Samenwerking. 

Sinds 2013 hebben deze vier omroepen een samenwerkingo-

vereenkomst. De speerpunten liggen in eerste instantie op het 

gebied van opleidingen en gemeentegrens-overstijgende 

programma's.  

divers overleg in de klankbordgroepen Sectorontwikkeling en 

Missie-visie-strategie, Redactie en Infrastructuur. de Algemene 

Ledenvergaderingen van de OLON (april en oktober) 

deelname aan het Stakeholderscongres van OLON in juni

Omroep Venlo neemt deel aan extra overleggen met:

In 2014 zijn de uitzendingen van Omroep Venlo TV analoog te 

volgen in de gemeente Venlo. Digitaal is Omroep Venlo via 

Ziggo te ontvangen via kanaal 40 in de Noord-Limburgse 

gemeenten Venlo, Peel en Maas, Venray, Horst aan de Maas, 

Bergen en Gennep en via kanaal 45 in de gemeenten Venlo 

(alleen stadsdeel Belfeld), Beesel, Roermond, Roerdalen, 

Maasgouw (kernen: Linne, Maasbracht, Ohé en Laak, Stevens-

weert) en Echt (kernen: Echt, Koningsbosch, Maria Hoop, St 

Joost). 

Omroep Venlo Radio is digitaal te beluisteren in genoemde 

gemeenten en gebieden (kanaal 780 resp. 785).  

In 2014 bestaat het bestuur van Omroep Venlo:

Jeroen Bakkers
voorzitter en juridische zaken

Eric Hanssen
penningmeester

Paul Joosten
personeelszaken

Janneke Maas-Hendriks
commerciële zaken

Eric Lamers 
bestuurslid

André van den Brand
bestuurslid

Algemeen
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wethouder Jos Teeuwen en beleidsmedewerkers Berhard 

Ellenbroek en Hanneke Wiersma van de gemeente Venlo 

(o.a. in verband met de voorgenomen subsidiekorting) 



 diverse gelegenheden n.a.v. privé-gebeurtenissen    

 (medewerkers,vrijwilligers) 

 diversen VVV-Venlo 

 diverse bijeenkomsten van onze mediapartners  

 diversen Venloop 

 uitreiking Venlonaer van 't Jaor en bijeenkomsten 

 Ald-Venlonaere van 't Jaor 

 begrotingsbehandeling gemeenteraad Venlo 

 Uitreiking Lodewijk van der Grinten Ondernemersprijs

 de Venlose culturele instellingen  

 diverse vertegenwoordigers uit andere gemeenten op 

 werkbezoek bij Omroep Venlo. 

Omroep Venlo is o.m. vertegenwoordigd bij: 

Omroep Venlo is o.m. vertegenwoordigd bij: 
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 Sportdebat i.s.m. De Sportraad      

 Sponsoravond Venlosche Boys 

 Ontvangst VVD en min. pres. Marc Rutte 

 Ontvangst afvaardiging CDA en kamerlid 

 Pieter Heerma 

 Rondleiding Ladies @ work 

 Sponsoravond VHC  

 Sponsoravond SV-Blerick 

 Commissievergadering cultuur van provinciale 

 staten over o.a. mediabeleid 

omroepvenlo
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Omroep Venlo verzorgt 168 uur per week radio. De televisie 

laat 112 uur per week bewegende beelden en 56 uur beeld-

krant zien. 

Het belangrijkste programma van Omroep Venlo op televisie is 

en blijft 'Het Nieuws'. Elke werkdag wordt door de redactie een 

nieuwsprogramma samengesteld. Iedere week is er een weeko-

verzicht. Het nieuws is de primaire taak van Omroep Venlo. 

Naast het nieuws op tv worden er op jaarbasis zo'n tweedui-

zend radiobulletins gemaakt en ongeveer evenveel nieuwsber-

ichten op omroepvenlo.nl. 

Een belangrijke aanvulling op het nieuwsprogramma is de 

wekelijkse talkshow Nedinscoplein. Op vrijdag is er ruimte voor 

verdieping in de  politiek, sport, kunst en cultuur, human inter-

est en evenementen. Het nieuws van de week komt terug in 

Nedinscoplein. Voor de uitzendingen maakt Omroep Venlo 

gebruik van alle vier de beschikbare camera's.  Aan iedere 

uitzending van Nedinscoplein werken in totaal 15 mensen 

mee.  

 

Ook in 2014 zijn er weer veel extra televisie-uitzendingen: 

 

 tweewekelijks het programma Kijk eens naar Venlo    

 (gemeentelijk programma) 

 de wekelijkse Uit-agenda UIT! 

 maandelijks de Venlose 5, een muziekprogramma 

 38+2 maal VVV TV, incl. seizoensoverzicht,  

 op eigen zender  

 Een elfdelige serie genaamd 'Samen zijn wij Venlo'  

 over participatie 

 Viva Classic Live, een registratie van het concert  

 in september die ook wordt uitgezonden op L1  

 en later ook bij de TROS.  

 Registratie Blauwe Zaoterdaag (in samenwerking met  

 Stadscomité B.B.Z.) 

 Optochten van Velden, Venlo, Blerick, Belfeld, Tegelen  

 en Hout Blerick 

 Venloop (jeugdlopen, 10 km, halve marathon in de  

 gemeente Venlo) 

 Driedelige serie programma's over de Venloop in aanloop naar het  

 evenement 

 Lintjesregen (Koninginnedag/Koningsdagspecial) 

 UIT in BEELD 

 Zomerparkfeest (Parkpower) 

 Grenswerksessie in samenwerking met Poppodium  

 Grenwerk en Zomerparkfeest 

 Leedjesaovend Jocus 

 Sinterklaasverhaal en intocht Sinterklaas 

Programma's en kijkcijfers
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In samenwerking met een aantal partners zoals de Onderwi-

jsinstellingen HAS, Fontys en Universiteit Maastricht, 

Gemeente Venlo,  Venlopartners, Woningstichtingen en bedrijf-

sleven zetten we een studentenprogramma op waarvan de 

eerste a�evering in september 2014 het levenslicht ziet. In het 

programma volgen we een vijftal studenten die verschillende 

opleidingen doen. We laten zien hoe ze studeren, uitgaan, 

stage lopen etc. De eerste serie van twaalf a�everingen van 

StudentenLeven in Venlo bevalt bijzonder goed. We besluiten 

samen met de partners in 2015 een tweede serie te gaan 

maken. 

Een nieuwe serie programma's ontstaat door de samenwerking 

met Poppodium Grenswerk en het Zomerparkfeest. In de 

Grenswerk-Sessies laten we bands zien die een intieme set 

spelen voor een beperkt aantal bezoekers tijdens het Zomer-

parkfeest 2014.   

omroepvenlo
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De beperkte bezoekerscapaciteit leidt ertoe dat er veel mensen 

via de TV of via internet kijken naar de ruim twintig registraties.  

Met de concertregistraties hebben we voor een aantal 

maanden mooie televisie. 

In samenwerking met De Limburgse Bond van Muziekgezels-

chappen (LBM) Theater de Maaspoort, Viva Classic Live en L1 

Radio en Televisie produceren we in november een serie 

programma's met als titel LEF ! 

In de serie staat jong muzikaal talent centraal. Samen met gear-

riveerde artiesten maken ze muziek. De presentatie is in 

handen van bariton Sef Thissen. Naast jonge muzikanten 

komen bekende artiesten als Nard Reinders, Ellen ten Damme, 

Lange Frans, Gé Reinders, Suzan Seegers, en Jaap Reesema in 

actie.  Omroep Venlo produceert de serie.  L1 en Omroep Venlo 

zenden de serie uit.    

omroepvenlo
televisie radio internet



Televisie 

Uit een onderzoek van DVJ Insights (zie website Omroep Venlo) 

blijkt dat 88% van de ondervraagden bekend is met Omroep 

Venlo TV. Omroep Venlo TV scoort hoog in vergelijking met alle 

andere tv-zenders die onze gemeente wordenaangeboden.  

Het dagbereik is: 

RTL4 
NPO1 
Omroep Venlo 
L1 

De belangrijkste reden dat mensen naar Omroep Venlo TV kijken is 

het aanbod van dagelijks nieuws. (88% van de ondervraagden)

De reclame-omzet voor TV betreft 75% van de totale reclame-

inkomsten van Omroep Venlo.  Daarmee is TV qua inkomsten met 

afstand de grootste van alle media van Omroep Venlo. 

De radio van Omroep Venlo blijft een uitgesproken platform 

voor vrijwilligers.  Ook in 2014 zijn er enkele in het oog sprin-

gende radio-uitzendingen:   

 Vastelaovendsuitzendingen, w.o. de Vastelaoves Top 555 

 Venloop 

 Zomerparkfeest 

 Viva Classic Live 

De verbetering van de programmering van de radio wordt in 2014 verder 

vormgegeven door Lubert Priems. Hij verzorgt coaching van vrijwilligers en 

stelt een radioplan op. Hij houdt zich ook bezig met het begeleiden van 

nieuwe vrijwilligers bij hun eerste stappen binnen Omroep Venlo.  Het plan is 

in september klaar. 

Radio 

Radio kent een groot bereik in de regio. Uit een onderzoek van DVJ Insights 

(zie website Omroep Venlo)blijkt dat 70% van de ondervraagden bekend is 

met Omroep Venlo Radio. Daarmee staat Omroep Venlo boven L1 (63%), 3fm 

(61%), Radio 2 (61%), Radio 1 (59%), Sky Radio (59%) en Q-music (50%). 

De belangrijkste reden voor mensen om naar Omroep Venlo Radio te 

luisteren is het dagelijkse nieuws. Het jaarbereik en weekbereik liggen op 

respectievelijk 46% en 23%, het hoogste van alle zenders.  Het

dagbereik van 3fm ligt met 15% iets hoger dan dat van Omroep Venlo (12%). 

L1 Radio scoort een dagbereik van 8%.  

De inkomsten op het gebied van radio vormen ruim 10% van de totale 

reclame-inkomsten van Omroep Venlo. 

kijkcijfers
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Beeldkrant 

De beeldkrant is het medium voor burgers of organisaties die 

zaken onder de Venlose aandacht wil brengen.  7,6% van de 

reclame-inkomsten zijn afkomstig van de beeldkrant. 

Omroepvenlo.nl 

Het websitebezoek neemt ook in 2014 toe, tot 2.385.381

bezoekers.  In totaal heeft de website ruim 527.000 gebruikers 

die gezamenlijk meer dan zes miljoen pagina's bezoeken in 

2014.   De reclame-inkomsten via internet vormen 7,3, procent 

van het geheel aan reclame-inkomsten.  Dat is een procentuele 

verdubbeling ten opzichte van 2013. 

Social Media 

Twitter en Facebook zijn volwaardige en belangrijke media 

voor Omroep Venlo om publiek te bereiken. Het aantal twitter-

volgers stijgt naar een kleine 8.000.  Voor Facebook geldt dat 

het aantal likes stijgt tot bijna 4000. 

Apps 

De apps voor Android en iOS worden in april 2014 gelanceerd. 

In korte tijd loopt het aantal gebruikers van de apps op tot 

1600 actieve gebruikers. In totaal wordt er vanaf april 2014 tot 

het einde van het jaar ruim 375.000 keer nieuws geraadpleegd 

via de apps.   

Uitzending gemist 

In toenemende mate is uitzending gemist een populaire 

manier om naar de programma's van Omroep Venlo

te kijken. In 2014 wordt de uitzending-gemist-pagina 288.182 

keer geraadpleegd. Dat is ruim een verdriedubbeling ten 

opzichte van 2013 (94.816)   

omroepvenlo
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Samenstelling Programmaraad 

Op 31 januari 2014 is het PBO (Programmabeleid Bepalend 

Orgaan, programmaraad) als volgtsamengesteld: 

Onderwijs en Educatie:  
C. de Haan  
(tevens voorzitter, organisatie:  VO-school Den Hulster) 

Cultuur en Kunst: 
W. Lamers  
(medewerker Poppodium Perron 55) 

Maatschappelijke zorg/welzijn: 
T. Gingter  
(organisatie: De Zorggroep, regio Venlo) 

Werknemers: 
dhr.  T. Giesen  

Werkgevers/ondernemers: 
dhr. M. Brockmann  
(organisatie: MKB Noord- en Midden-Limburg) 

Minderheden: 
Z. Bouders  
(stg. Noemidia) 

Kerkgenootschappen en Senioren: 
dhr. Jos Kempen  

Sport:  
D. de Wilde  
(organisatie: Sportraad Venlo) 

Jeugd en Jongeren: 
Johan Cortooms  
(medewerker Poppodium Perron 55) 

Persoonlijke titel: 
P.  Vanhommerig 

Persoonlijke titel: 
G. Spee  

Gehandicapten: 
vacant   

Het PBO komt in 2014 vijf keer bij elkaar. 

omroepvenlo
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Ten aanzien van de �nanciële cijfers over 2014 en het resultaat 

wordt verwezen naar de jaarrekening 2014. 

Directie en penningmeester bespreken de maandcijfers. Het 

bestuur ontvangt en bespreekt de kwartaalcijfers. De 

gemeente ontvangt de kwartaalcijfers en indien gewenst ook 

de maandcijfers.  

De omzet op reclamegebied staat ook in 2014 onder druk. 

Omroep Venlo wordt in aanloop naar de Kadernota 2014 

bovendien wederom aangemerkt als organisatie waarop zou 

kunnen worden bezuinigd. Een voorstel om gefaseerd te 

komen tot een bezuiniging van in totaal 40.000 euro stuit op 

groot verzet bij Omroep Venlo, aangezien de situatie van 

Omroep Venlo ook bij de gemeente bekend is. We reageren 

schriftelijk en maken van spreekrecht bij een hoorzitting 

gebruik. De bezuiniging wordt uiteindelijk niet doorgezet. 

De druk op de reclame-inkomsten is in 2014 wederom groot. 

Het herstel waarvan sprake leek aan het einde van 2013 zet niet 

door.  Uiteindelijk wordt 2014 een vergelijkbaar jaar ten 

opzichte van 2013.   

Internet vormt een positieve uitzondering voor wat betreft de 

inkomsten uit reclame. 

In 2014 zijn de resultaten op het gebied van reclame procen-

tueel gezien als volgt: 

televisie 
radio 
internet 
beeldkrant 

Enerzijds zijn de tegenvallers te verklaren door economische 

omstandigheden en anderzijds door het vanwege ziekte 

wegvallen van een van de accountmanagers.  Opvallend is dat 

internet qua omzet niet meer de kleinste is van de vier media. 

De beeldkrant levert ongeveer evenveel inkomsten op als 

internet in 2014.  

De inkomsten uit producties vormen een zeer positieve uitzon-

dering. Omroep Venlo slaagt erin om 67 % meer inkomsten uit 

producties te halen dan begroot. De kanttekening die hierbij 

gezet kan worden is dat producties inzet van personeel vergen.  

Aangezien we het personeelsbestand in 2014 met ongeveer 

3FTE hebben gereduceerd is niet de verwachting dat de inkom-

sten uit producties ieder jaar fors blijven groeien. 

 

Financiën en Commercie

omroepvenlo
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29% onder begroting
8% onder begroting
66% boven begroting
20% boven begroting



Voor bepaalde producties zal inhuur van personeel nodig zijn 

waardoor de baten per productie lager zullen

uitvallen.  

Het gevolg van tegenvallende commercie is dat de 

reservepositie van Omroep Venlo onder druk blijft staan. 

Daardoor stellen we noodzakelijke investeringen in 2014 uit. 

Dat is een onwenselijke situatie omdat het investeringen 

betreft die ons dagelijks werk mogelijk maken. Met name de 

investering in ambulante apparatuur, zoals camera's en 

statieven, wordt opgeschoven.  In 2015 hopen we die invester-

ing alsnog te kunnen doen.  

We grijpen de situatie aan om de organisatie van de reclame-

afdeling verder te verbeteren. Met name het vooruit plannen 

en het bedenken van aantrekkelijke totaalpakketten moeten 

de accountmanagers meer mogelijkheden geven om adver-

teerders over de streep te trekken.  Daarnaast zorgen we voor 

betere communicatie tussen de bedenkers van de 

programma's en de reclame-afdeling.  Wekelijks organiseren 

we een varia-overleg waarbij met regelmaat onze accountman-

agers aansluiten om al vroeg binding te krijgen met de 

programma's. De reclame-pakketten worden daarop aange-

past. 

omroepvenlo
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Omroep Venlo heeft alles bij elkaar een kleine honderd 

medewerkers. Naast de vrijwilligers heeft deomroep vijftien 

betaalde krachten in dienst, in totaal 12 FTE. Bart Cuijpers 

werkt met een Overeenkomst van Opdracht bij Omroep Venlo. 

Renée Backus vervult vanaf 1 februari 2014 de functie adviseur 

bedrijfsvoering. In die functie ondersteunt zij directeur Ruud 

Stikkelbroeck.  

De arbeidsovereenkomsten van redacteur Funs Pollux en 

cameraman/editor Stefan Thoolen worden in juni niet verlengd 

in verband met aangepaste afspraken met VVV-Venlo. Die 

afspraken zijn het gevolg van de sportieve prestaties van de 

club.  

De arbeidsovereenkomst van Judith Hendriks, commercieel 

medewerker binnendienst, wordt per 1 oktober 2014 omgezet 

in een contract voor onbepaalde tijd. 

Lubert Priems vervult vanaf 1 september 2013 de functie van 

coördinator radio. Hij stuurt vrijwilligers aan en helpt ze om 

zich binnen Omroep Venlo te ontwikkelen.  

Verder werkt hij aan een nieuwe visie voor de radio die eind 

2014 gereed is.  Zijn dienstverband wordt in september 2014 

verlengd tot het einde van 2014. Daarna wordt het contract 

ontbonden.   

Jacq Peeters vervult de rol van accountmanager op basis van 

een prestatieovereenkomst. 

Vrijwilligers 

Het aantal vrijwilligers loopt iets terug in 2014. De medewerk-

ers van het Verzoekplatenprogramma Op Verzoek geven aan te 

willen stoppen omdat de rek uit het programma is. In 2014 

begint Laurence Winter met zijn programma Winters Uurtje. In 

dat programma worden mensen die in het nieuws zijn 

geportretteerd. 

Staf 

Omroep Venlo heeft een staf die wekelijks de beleidszaken en 

de lopende zaken bespreekt. Naast directeur/hoofdredacteur 

Ruud Stikkelbroeck hebben Thijs Pennings (eindredacteur), 

Gerard Pansier (programmaleider) en Joep Janssen (hoofd 

techniek) zitting in de staf. 

Personeel
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Samenstelling Programmaraad 

De functioneringsgesprekken en prestatiebeoordelingen 

vinden in het laatste kwartaal van het jaar plaats. In het functio-

neringsgesprek is aandacht voor de totale organisatie, ieders 

eigen positie binnen de totaleorganisatie, het gezamenlijk 

functioneren, ieders persoonlijk functioneren, de sfeer binnen 

Omroep Venlo, ieders visie op de toekomst, ieders eventuele 

adviezen voor de organisatie en eventuele adviezen voor de 

medewerker.  Vervolgens is er een beoordelingsgesprek met 

een waardering op een schaal van 5 (1 = niet 

acceptabel, 2 = onvoldoende, 3 = kan beter, 4 = voldoende, 5 = 

goed) op de gebieden ALGEMEEN, COMMERCIEEL, TECHNIEK, 

REDACTIE, DIRECTIE/STAF (niet voor iedereen gelden alle 

opties) en een TOTAALBEOORDELING. Ook worden eventuele 

taakstellingen voor de toekomst geformuleerd.Individueel 

gezien worden er ten aanzien van mogelijke �nanciële belon-

ing diverse conclusies getrokken,hetgeen terugkomt in het 

salarisvoorstel zoals gevoegd bij de begroting 2014. 

Verder worden de uit de functioneringsgesprekken en presta-

tiebeoordelingen geselecteerde algemene zaken en adviezen 

gebundeld en in 2013 door de staf in etappes besproken 

(punten: Algemeen,Programma’s, Venlo Vandaag, Staf, Tech-

niek, Commercieel en Opleidingen). 

Omroep Venlo blijft een organisatie met een laag ziektever-

zuim. Wel is er sprake van een stijging ten opzichte van voor-

gaande jaren door langdurige afwezigheid van onze account-

manger. In totaal ligt het verzuimpercentage in 2014 op  5,07%

Ziekteverzuim 

Er worden meerdere stagiairs begeleid. Omroep Venlo biedt 

plaats aan studenten van de School voor de Journalistiek en 

van diverse MBO- en HBO-opleidingen op het gebied van 

gra�sche en videotechnische vaardigheden. 

Oud-medewerker Matty Langeveld heeft als vertrouwensper-

soon voor het vaste personeel ook in 2014 geen concrete 

invulling aan deze functie hoeven geven. 

omroepvenlo
televisie radio internet

14 jaarverslag 2014

2,34%
0,62%
1,21%
5,07%

2011
2012
2013
2014



2015 wordt een jaar waarin we hele duidelijke keuzes gaan 

maken op het gebied van programma's.We kunnen niet per 

de�nitie alles uitvoeren. We onderscheiden op programma-

gebied daarom twee type programma's: Ten eerste de kernpro-

gramma's die absoluut onmisbaar zijn in onze programmering. 

Voor TV en Radio zijn dat allereerst nieuws en actualiteiten.

Omroep Venlo is van mening dat daar ook een culturele 

uit-agenda, culturele activiteiten, een sportprogramma, 

gemeentelijke informatie en evenementen bij horen. De kijkers 

en luisteraars zijn inmiddels van Omroep Venlo gewend dat we 

daar volop aandacht aan schenken. Vastelaovend, De Venloop 

en het Zomerparkfeest zijn absolute kernactiviteiten op deze 

lokale omroep. 

Naast de kernprogramma's die we standaard opnemen in onze 

programmering is er een categorie programma's die aantrekke-

lijk zijn maar waarvoor we eerst op zoek moeten naar extra 

�nanciering omdat we ze anders niet kunnen maken. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor: StudentenLeven in Venlo, De Grenswerkses-

sies, Viva Classic Live en VVVTV. Van de laatste twee program-

matitels verwachten mensen inmiddels al dat we ze blijven 

maken maar we zijn afhankelijk van partners voor de

�nanciering daarvan. We werken hard aan het ver�jnen van het 

programma waardoor de doelstellingen worden gehaald in 

2014. Uiteindelijk beslissen de partners of er in 2015 een 

nieuwe serie van 12 programma's zal gaan komen. Naast deze 

programmatitels streven we naar twee programmareeksen met 

externe �nanciering. Daarvoor lopen al gesprekken. 

Je kunt denken aan een programma over wonen i.s.m. de won-

ingstichtingen of een educatief programma rondom voeding, 

gericht op kinderen. 

In 2015 zal Omroep Venlo uitgebreid aandacht gaan geven aan 

het Toon Hermans Huis in Venlo. De instelling, die mensen met 

kanker en hun naasten begeleidt, is op zoek naar structurele 

verhoging van de giften om het goede werk te kunnen blijven 

doen. Uiteindelijk zal een uitgebreide campagne op radio en tv 

leiden tot een bene�etconcert in oktober met behulp van tal 

van bekende lokale en regionale artiesten. Het doel van die 

avond is om een groot aantal nieuwe Vrienden van het Toon 

Hermans Huis te werven en een mooi geldbedrag op te halen.   

Jaarplanning 2015

omroepvenlo
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In grote lijnen zal Omroep Venlo het jaar 2015 als volgt indelen:

omroepvenlo
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Eerste kwartaal 

 

 Nieuws, dagelijks om half zes

 Nedinscoplein, iedere vrijdag 

 Radiobulletins lokaal nieuws, ieder uur tijdens kantooruren 

 Studentenleven in Venlo 

 UIT! 

 VVVTV en VVVLive

 Met het oog op Venlo

 Vastelaovestop 555, een week lang, voor vastelaovend

 Extra uitzendingen rond prinsuitroepen in Blerick, Tegelen en Venlo

 Vastelaovend in Venlo: Uitroepen prinsen en andere activiteiten in de hele gemeente

 Optochten Velden, Venlo, Blerick, Tegelen, Hout Blerick en Belfeld

 Tv-registratie Blauwe Zaterdag op de Kwartelenmarkt

 Registratie Boerebroelof

 Weir Minerals Venlo, serie van 3 informatieve programma's vanuit Weir Minerals over hardlopen en de Venloop

 Twee uitzendingen rondom de Venloop. Live uitzending op de zondag i.s.m. L1 en een sfeeruitzending op maandag

 Grenswerksessies 2014-2015 

 Uitgebreide radio-programmering (zie bijlage)

 Dagelijks vers nieuws op internet, ook in het weekend
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In grote lijnen zal Omroep Venlo het jaar 2015 als volgt indelen:

Eerste kwartaal 

Tweede kwartaal 

 
 Nieuws, dagelijks om half zes 

 Nedinscoplein, iedere vrijdag

 Radiobulletins lokaal nieuws (ieder uur tijdens kantooruren)

 UIT

 VVVTV en VVVLive 

 Met het oog op Venlo 

 Extra Variaprogramma (nader te bepalen)

 Grenswerksessies 2014-2015 

 Uitgebreide radio-programmering (zie bijlage)

 Dagelijks vers nieuws op internet, ook in het weekend

Derde kwartaal 

 

 Nieuws, dagelijks om half zes

 Nedinscoplein, iedere vrijdag met uitzondering van de vakantieperiode 

 Radiobulletins lokaal nieuws, ieder uur tijdens kantooruren 

 Studentenleven in Venlo 

 UIT! 

 Met het oog op Venlo

 Zomerparkfeest

 Viva Classic live 2015

 Grenswerksessies 2015-2016

 Uitgebreide radio-programmering (zie bijlage)

 Dagelijks vers nieuws op internet, ook in het weekend

 

Vierde kwartaal 

  Nieuws, dagelijks om half zes 

 Nedinscoplein, iedere vrijdag

 Radiobulletins lokaal nieuws (ieder uur tijdens kantooruren)

 UIT!

 Met het oog op Venlo 

 Leedjesaovend, live

 TOON HERMANSHUIS (bene�et,live)

 Extra Variaprogramma (nader te bepalen)

 Intocht Sinterklaas

 Grenswerksessies 2014-2015 

 Uitgebreide radio-programmering (zie bijlage)

 Dagelijks vers nieuws op internet, ook in het weekend

Extra info: 

Alle tv-programma's komen in UITZENDING GEMIST, ook te 

volgen via de app van Omroep Venlo voor Android en iOS.



Omroep Venlo is al ruim dertig jaar de lokale omroep van de 

gemeente Venlo en wil dat ook in de toekomst blijven. Een 

ambitieuze omroep, die de laatste tien jaar drie keer is 

uitgeroepen tot beste lokale omroep van Nederland. Ook in 

2015 is Omroep Venlo in de race voor die titel. Omroep Venlo is 

volgens koepelorganisatie OLON in veel opzichten een voor-

beeld voor andere omroepen. Vanwege de kwaliteit 

van de programma's maar zeker ook vanwege het hoge 

percentage eigen inkomsten.Door terugloop van reclame-

inkomsten en stijgende lasten is Omroep Venlo afgelopen jaren 

�nancieel in zwaar weer gekomen. Dit werd versterkt door de 

dreigende bezuinigingen op de bekostiging door de gemeente 

Venlo. Om de continuïteit niet in gevaar te brengen heeft 

Omroep Venlo een aantal (personele) bezuinigingen doorgevo-

erd. De grenzen hiervan zijn nu wel bereikt; verdere bezuinigin-

gen zullen leiden tot kwaliteitsverliezen. 

Omroep Venlo kiest er voor om op eigen kracht de eerder 

uitgesproken ambitie te realiseren en heeft daartoe een Plan 

van Aanpak opgesteld. Met het uitvoeren van de beschreven 

acties en het daarmee realiseren van de gestelde doelen 

spreken wij de verwachting uit dat Omroep Venlo eind 2016 

weer een �nancieel gezond mediabedrijf is, dat qua

ambitieniveau past binnen het landelijk beleid voor lokale 

omroepen. 

Vanwege de teruglopende reclame-inkomsten als gevolg van 

de economische crisis en hogere lasten is Omroep Venlo in 

2013 in �nanciële problemen gekomen, die zich hebben voort-

gezet in 2014. Het enthousiasme over de nieuwe locatie en de 

extra mogelijkheden die de faciliteiten bieden ging daarom 

gepaard met bezorgdheid. De situatie heeft de omroep 

genoodzaakt om te snijden in het personeelsbestand en de 

kosten. Het gevolg is dat Omroep Venlo op dit moment werkt 

met een kritisch minimum aan personeel. Verdere inkrimping 

leidt onvermijdelijk tot een verdere terugloop van inkomsten 

omdat er minder programma’s kunnen worden gemaakt.

Het Plan van Aanpak heeft tot doel om de negatieve trend te 

doorbreken. Omroep Venlo wil graag op eigen kracht weer een 

�nancieel gezond mediabedrijf worden. Het is in dat kader 

zaak om structureel te komen tot meer inkomsten. Daartoe 

worden er in 2015 extra acties georganiseerd die eenmalig en 

structureel geld opleveren. 

Plan van Aanpak
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Economische tegenslag 

De afgelopen jaren zijn de reclame-inkomsten teruggelopen. 

Dat heeft voor een belangrijk deel te maken met de economis-

che omstandigheden. Met name het MKB heeft erg veel last 

gehad van de economische crisis en Omroep Venlo is voor zijn 

reclame-inkomsten voor een belangrijk deel afhankelijk van dit 

MKB. Omdat de omroep voor ongeveer zeventig procent met 

eigen inkomsten werkt is een crisis van grote invloed op de 

bedrijfsvoering. 

Door de crisis is Omroep Venlo veel inkomsten misgelopen. 

Klanten zijn failliet gegaan en daarnaast werd er door andere 

klanten simpelweg veel minder reclame ingekocht. Bovendien 

kreeg de omroep mede door de verhuizing naar de Nedinsco 

Fabriek te maken met hogere lasten en werd de jaarlijkse 

bijdrage aan de bekostiging door de gemeente verlaagd. Door 

al die zaken is de exploitatie van Omroep Venlo het laatste 

jaar fors onder druk komen te staan. Dit heeft de continuïteit 

van de omroep zelfs in gevaar gebracht en geleid tot een 

relatie met de gemeente, waarin gesprekken slechts gingen 

over �nanciële oplossingen op korte termijn. De aankondiging 

van een nieuwe bezuiniging op de bekostiging van de omroep 

voor de jaren 2015, 2016 en 2017 zorgde in 2014 nog eens voor 

extra druk op de organisatie. 

Die organisatie heeft ook te maken gehad met personele

tegenslag. De algemeen directeur, in de directie verant-

woordelijk voor de commercie, werd in 2013 langdurig ziek en

moest in 2014 besluiten zijn werk – naar het zich thans laat 

aanzien - de�nitief neer te leggen. De reclame-afdeling van de 

omroep kon in 2014 vijf maanden geen beroep doen op zijn 

accountmanager, die ook een deel van 2015 vanwege ziekte 

nog niet volledig inzetbaar zal zijn. Door de �nanciële situatie 

moest er bovendien worden bezuinigd op personeel. Er is een 

reductie van bijna 3 FTE doorgevoerd; zo'n twintig procent van 

de organisatie. Het gevolg is dat de omroep nu werkt met het 

absolute minimum aan mensen om de doelstellingen en ambi-

ties van Omroep Venlo waar te maken. 

Risico's 

Omroep Venlo kiest ervoor om een omroep te zijn die past 

binnen het toekomstbeeld dat wordtnagestreefd door de 

OLON en de VNG, vastgelegd in hun convenant uit 2013. De 

omroep heeft die keuze enkele jaren geleden gemaakt en 

daarin forse stappen gezet, waardoor Omroep Venlo door de 

OLON wordt gezien als boegbeeld voor de lokale omroepen. 

De afgelopen twee jaar hebben echter ook duidelijk gemaakt 

dat de omroep daarmee risico’s loopt die de continuïteit van de 

organisatie in gevaar kunnen brengen.  
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Algemeen risico 

De slechte �nanciële situatie kan Omroep Venlo in een nega-

tieve spiraal brengen. De kwaliteit is nu goed,de bekendheid 

en waardering zijn groot en dit komt tot uiting in de kijkcijfers. 

Bij forse bezuinigingen of het niet kunnen doen van vervang-

ingsinvesteringen gaat de kwaliteit naar beneden. De klant 

krijgt niet meer wat hij gewend is en verwacht. Reclame-

inkomsten lopen terug, de programmering krimpt. Het risico is 

dat Omroep Venlo in een negatieve spiraal terecht komt, waar 

niet meer uit te komen is zonder de ambitie fors bij te stellen en 

ingrijpende maatregelen te nemen. 

Doelstellingen 

Het Plan van Aanpak heeft tot doel ervoor te zorgen dat 

Omroep Venlo ook in de toekomst een ambitieuze, goed 

bekeken omroep blijft. Een boegbeeld voor lokale omroepen in 

het land. De opdracht is duidelijk: wegblijven uit de negatieve 

spiraal en zorgen voor een gezonde �nanciële organisatie met 

kritisch vermogen. De risico's moeten worden beheerst. Om 

dat voor elkaar te krijgen wordt een aantal �nanciële 

en organisatorische doelstellingen vastgelegd. 

Financiële doelstellingen 

Om de continuïteit van de organisatie te borgen stelt Omroep 

Venlo de volgende �nanciële doelstellingen vast. 

Omdat verder bezuinigen leidt tot ongewenste kwaliteitsef-

fecten kiest de omroep de komende jaren metname voor het 

verhogen van de inkomsten. Op basis van het Plan van Aanpak 

mag duidelijk zijn dat Omroep Venlo een hoog ambitieniveau 

nastreeft en zijn verantwoordelijkheid neemt dit te realiseren. 

De beschreven risico’s maken echter ook duidelijk dat de 

voorgestelde acties om de doelen te realiseren niet zonder 

meer tot succes leiden. Ook daarvoor sluit de omroep de ogen 

niet. Er moet veel gebeuren om uit de negatieve spiraal te 

blijven. De ambitie om er goed uit te komen is bij bestuur en 

medewerkers echter in zeer ruime mate aanwezig. 
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De komende jaren realiseert Omroep Venlo een positief resultaat op de 
exploitatie.
Eind 2016 is naast de benodigde liquiditeiten voor de 
vervangingsinvesteringen een liquiditeitsbu�er opgebouwd van 
100.000 euro. Met dat bedrag kan Omroep Venlo noodzakelijke 
investeringen doen waardoor de continuïteit niet gevaar komt. 
Eind 2016 kent Omroep Venlo weer een positieve algemene reserve 
van 50.000 euro



Bestuur en medewerkers van Omroep Venlo zullen ook in 2015 

met veel enthousiasme werken aan goede programma's.  We 

zijn wederom genomineerd voor de titel 'Lokale Omroep van 

het Jaar'.  We zijn bijzonder trots op de constante hoge kwaliteit 

die we weten te bereiken.  Venlo heeft een landelijke topper in 

vorm van Omroep Venlo! 

Het is onze ambitie om dat niveau op z'n minst vast te houden 

maar liefst nog te verbeteren.  2015 wordt �nancieel een jaar 

van grote uitdagingen en programmatisch zeker een jaar van 

mooie kansen. 

Venlo,  30 april 2015 

Ruud Stikkelbroeck 
directeur/hoofdredacteur Omroep Venlo 

Tot slot
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