Jaarverslag 2018 Stichting Lokale Omroep De Bilt (Stilob)

I. De instelling algemeen
Stilob is gevestigd op de Grote Beer 33A, 3721 RM te Bilthoven. De doelstelling van Stilob is het
uitzenden van omroepprogramma’s bestemd voor de gemeente De Bilt. Het werkterrein van de Stilob
omvat primair het verzorgen van radio, televisie en internet voor de gehele gemeente De Bilt.
Er waren in 2018 zo’n twintig vrijwilligers werkzaam bij Stilob. De omroep had geen structurele
samenwerkingsverbanden met andere instellingen uit de gemeente, maar het Programmabeleid
Bepalende Orgaan bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties en instellingen die representatief
zijn voor de verscheidenheid binnen de gemeente De Bilt. De omroep publiceerde op haar
mediakanalen persberichten en nieuws van vrijwel alle organisaties en instellingen in de gemeente.
De vrijwilligers werden bij het beleid betrokken door middel van bijeenkomsten met het bestuur.
Begin 2017 is de samenwerking met Slotstad RTV, de omroep voor Zeist en Bunnik, geformaliseerd
en is de Stichting Publieke Mediadiensten Bunnik, De Bilt en Zeist opgericht. Gezamenlijk werken
beide omroepen aan het realiseren van het eind 2016 opgestelde Veranderplan.

II. Bestuur/medewerkers
Stilob beschikte in 2018 over een bestuur dat bestond uit vier personen. Voorzitter was de heer G.H.
Bakker, secretaris mevrouw F.A. Blankestijn, lid de heer M. Rang en lid de heer B. de Vries.
De stichting had geen beroepskrachten in dienst en werkte uitsluitend met vrijwilligers. Geen van de
vrijwilligers en bestuursleden ontving een vergoeding voor de werkzaamheden.
In 2018 heeft het bestuur veel aandacht besteed aan de samenwerking met Slotstad RTV en het
realiseren van het Veranderplan.

III. De activiteiten
Onder de naam Roulette FM verzorgde Stilob 24 uur per dag, 7 dagen per week een radioprogramma.
De programmering hiervan was een mix van verschillende muziekprogramma’s en programma’s met
lokale en regionale informatie. Dit alles aangevuld met (lokaal) nieuws, de lokale uitagenda, regionale
verkeersinformatie en een regionaal weerbericht.
Sinds 1 januari 2011 verzorgt Stilob lokale televisie onder de naam Regio TV De Bilt. Ook dit werd
24 uur per dag, 7 dagen per week uitgezonden. De programmering bestond voor een groot deel uit
teksttelevisie (kabelkrant) met lokaal nieuws en lokale activiteiten. Wekelijks werd de zondagse
kerkdienst uit de Dorpskerk uitgezonden en maandelijks de Raadsvergadering van de Gemeenteraad.
Ook werden daarnaast reportages gemaakt over activiteiten in de gemeente De Bilt. Een vast
onderdeel in de programmering was het programma “Oog op De Bilt” met reportages over
nieuwsitems. Daarnaast het programma “Zeg nou Zelf” waarin de omroep inwoners van de gemeente
De Bilt een mening vraagt over een actueel onderwerp.
In 2018 heeft de omroep ook een 10-delige serie “De Bilt Energieneutraal” gemaakt met interviews
met partijen die zich verbonden hebben aan het Bilts Energie Akkoord.
Ook werd er in 2018 aandacht besteedt aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zo heeft de omroep het
verkiezingsdebat van 5 maart in Het Lichtruim uitgezonden. Ook in 2018 konden instellingen eigen
programma’s laten uitzenden in het kader van het Open Kanaal “BiltTube”.
Hiernaast werden door Stilob nieuws, programma’s en informatie verzorgd via twee websites
(www.roulettefm.nl en www.regiotvdebilt.nl), een Facebookpagina, een Twitter-account en een
YouTube kanaal. Met name de Facebookpagina van Regio TV De Bilt kende ook in 2018 een forse
toename van het aantal bezoekers.

IV. De accommodatie
Stilob huurt van Woonstichting SSW een ruimte aan de Grote Beer 33a in Bilthoven. De ruimte was
het hele jaar zeven dagen per week en 24 uur per dag in gebruik. De accommodatie voldeed als
radiostudio en redactie- en bureaufaciliteit, maar bood te weinig ruimte voor doorgroei van de
televisieactiviteiten, omdat het niet mogelijk is in de ruimtes televisieopnames te maken. Daarnaast
heeft de accommodatie niet de uitstraling en openheid die een lokale omroep moet uitdragen.
Vanwege de zichtbaarheid voor de inwoners van de gemeente, de benodigde extra ruimte, de
mogelijkheid van grote live-uitzendingen met publiek en betere samenwerking met de daar reeds
gevestigde instellingen, wil Stilob graag verhuizen naar Het Lichtruim.
Begin 2018 is duidelijk geworden dat gezien de onzekerheid rondom de toekomst van Het Lichtruim
en de financiële situatie van de omroep het niet te verwachten is dat de Stilob op korte termijn in Het
Lichtruim gehuisvest gaat worden. Aangezien er, in afwachting van de verhuizing naar Het Lichtruim,
sinds 2013 geen onderhoud aan de huidige accommodatie is geweest, zullen wij in 2019 de huidige
accommodatie, met beperkte middelen, opknappen.
V. De financiële situatie
Ook in 2018 heeft Stilob een subsidie van de gemeente ontvangen. Naast deze subsidie had de Stilob
inkomsten uit de verkoop van reclamezendtijd.
Gezien de financiële situatie van de Stilob heeft het bestuur ook in 2018 alleen de hoogst
noodzakelijke uitgaven gedaan. Hierdoor is er niet geïnvesteerd in nieuwe apparatuur en is er ook
geen apparatuur vervangen. Op de lange termijn kan dit de continuïteit van de omroep in gevaar
brengen.
Al met al heeft de Stilob 2018 afgesloten met een positief saldo.

