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Voorwoord

2018 was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de lokale omroep altijd een 
moment om goed uit te pakken. Ook voor RTV Stichtse Vecht. We hebben aandacht 
besteed aan de diverse bijeenkomsten. Hebben zelf een jongerendebat gehouden op 
school en hebben het grote verkiezingsdebat samen met de gemeente georganiseerd. 
Van de uitslagenavond hebben we live verslag gedaan.

Daarnaast hebben we binnen onze eigen gemeente weer verslag gedaan van de diverse 
evenementen. Zowel de jaarmarkten, koningsdag, dodenherdenking en de 
avondvierdaagse zijn altijd momenten waarop onze gemeente zich zowel verbonden voelt 
als ook in zijn eigen kernen de diverse activiteiten viert. We hebben de gemeentelijke mid-
zomerbijeenkomst aangegrepen om hier een locatie uitzending te verzorgen.

Ook zijn we begonnen om
meer culturele
bijeenkomsten
(voornamelijk muziek) op
te nemen of live uit te
zenden. De samenwerking
met de Heilig Hartkerk in
Maarssen biedt ons hier
een mooie gelegenheid
voor. Dit jaar stond de
Johannes passion op het
schema om uitgevoerd te
worden. Naast het USKO
welke deze “grote”
muziekstukken ten gehore brengt, zijn we ook een verbinding aangegaan met het CMT 
(Collegium Musicale Trajectum). Beide muziekgroepen spelen oude muziek vanuit de 
Heilig hartkerk te Maarssen. Vanuit onze eigen gemeente hebben we het jaarlijkse proms-
concert door het Orkest SDG uit Tienhoven. Dit jaar hebben we het volledige concert 
opgenomen en in de zomermaanden uitgezonden.

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de stichting RTV Stichtse Vecht waarin we verslag 
doen van inhoud, techniek, mensen en financiële middelen van de omroep.

Het bestuur wenst u veel leesplezier.
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Programma Beleidsbepalend Orgaan
In 2018 heeft het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) een uitbreiding van het 
aantal leden gehad. Twee leden zijn toegetreden tot het PBO. is in 2018 een drietal keer 
bijeen geweest. Het PBO besloeg in 2018 een zestal leden welke uit diverse geledingen 
van de samenleving kwamen.

Voor wat betreft 2019 is er geen wijziging voorzien in de samenstelling van het PBO.

De samenwerking met het PBO verloopt in een goede en constructieve sfeer.

RTV Stichtse Vecht
Jaarverslag 2018

4/13 (pagina)
1 December 2020 (datum)



Redactie
RTV Stichtse Vecht - de lokale omroep van de gemeente Stichtse Vecht - is in 2018 actief 
geweest op internet (zowel onze web-site als ook via diverse social mediakanalen zoals 
Facebook, Twitter, YouTube en instagram), radio en televisie. De redactie van RTV 
Stichtse Vecht heeft zich in 2018 bezig gehouden met onderwerpen op het gebied van 
nieuws, samenleving, cultuur en sport. Onderwerpen op het gebied van die vier vlakken 
worden op diverse manieren in losse items belicht via internet, radio en televisie.

Internet
Het nieuwsplatform van RTV Stichtse Vecht op internet blijft het belangrijkste media 
kanaal en de basis waarop de omroep draait. Doelstelling is om items te maken voor dit 
kanaal waarbij die items daarna ook gedeeld kunnen worden via onze social-media 
kanalen op Facebook, Twitter en Instagram. De items worden dan wekelijks ook via radio 
en TV verspreid. Gemiddeld worden per week zo’n 50 items gepubliceerd. In 2018 werden
meer dan 1.500.000 lokale items via het platform bekeken.

Ook in 2018 hebben we non-profit organisaties aangeboden gebruik te maken van ons 
platform door middel van een gratis partnership. Met behulp van eigen inlogcodes kunnen 
zij eigen gemaakte lokale relevante content via het platform van RTV Stichtse Vecht 
lanceren. Het platform van de lokale omroep is daarmee ook faciliterend van aard. In 2018
hebben – net zoals in voorgaande jaren – tientallen organisaties uit gemeente Stichtse 
Vecht van deze kosteloze dienst gebruikt gemaakt. Wel zagen we ons verplicht in verband
met de gemeenteraadsverkiezingen om het beleid voor zelf gemaakte content iets aan te 
scherpen en duidelijk te maken naar de gebruikers van ons internetplatform wanneer iets 
door ons geproduceerd was of dat dit via een derde partij was ingebracht.

In 2018 is de GDPR in werking getreden. Daar wij via onze internet-site geen 
gebruikersinformatie opslaan anders dan via de content-cookies (registreren locatie en 
type webbrowser) hebben we een verkort privacyreglement op onze web-site geplaatst.

  

Televisie
In 2018 zijn we doorgegaan met een televisiecarrousel van 2 uur. Deze werd het eerste 
uur gevuld met korte items welke door onze verslaggevers worden gemaakt eventueel 
aangevuld met historische beelden uit een van de dorpskernen. Het volgende uur 
verschijnen er items welke gemaakt worden door derden (productie) en welke wij via ons 
televisiekanaal uit kunnen zenden. Tevens zenden wij een tot twee weken na een 
raadsvergadering korte beelden van deze vergadering uit. Na deze items volgt dan nog de
kabelkrant.

Gedurende 2018 zijn wij doorgegaan met het live uitzenden van de 
gemeenteraadsvergaderingen. Naast de directe uitzending van de raadsvergaderingen 
zenden we ook een programma uit dat ‘Rondom de Raad’ heet. Dit programma belicht de 
onderwerpen welke in de raadsvergadering aan bod komen en geeft voor- en 
tegenstanders van de onderwerpen de mogelijkheid om – kort – hun standpunten toe te 
lichten. In 2018 hebben we samen met de gemeenteraad de samenwerking geevalueerd 
en geconstateerd dat we deze in 2019 voortzetten.

Daarnaast heeft een groot gedeelte van onze inspanningen gezeten in de 
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gemeenteraadsverkiezingen. Samen met de gemeente hebben we een groot 
verkiezingsdebat gehouden. Daarnaast hebben we ook in samenwerking met RSG 
Broklede een jongerendebat gedaan. Alle fractievoorzitters zijn bij ons in de radio-studio 
aan bod gekomen. Tevens hebben we de uitslagen-avond live verslagen.

Naast de gemeenteraadsverkiezingen hebben we ook aandacht besteed aan cultuur in de 
zin van het opnemen en later uitzenden van de Stichtse Vecht Proms (door het orkest 

SDG). Ook de 
samenwerking met het 
USKO (Utrechts 
Studentenkoor en orkest) 
heeft weer geresulteerd in 
een opname en live-
registratie van een van hun 
concerten in Stichtse Vecht.

Daarnaast waren onze 
verslaggevers aanwezig bij 
een aantal grote sociale en 
culturele evenementen in 
onze gemeente. Te denken 

valt aan de Timmerdorpen, het evenement “Swim to fight cancer”, de Unicef-loop in 
Breukelen en de diverse intochten rondom Sinterklaas.

Radio
Het radiokanaal van RTV Stichtse Vecht behelst naast een non-stop station met easy 
listening muziek een aantal radioprogramma’s. De omslag naar Live-visual radio in 2016 
heeft zijn vruchten afgeworpen in de programmering en het bereik. We zien een positieve 
feedback van luisteraars en een rustiger beeld op de radio.

Ook het voortzetten van de “nieuwspulse”, een aantal korte radio items welke twee keer 
per week worden voorgelezen en vervolgens op elk uur als een soort van kort 
nieuwsbulletin worden uitgezonden, geeft veel positieve reacties. De radio items komen 
doorgaans van onze eigen redactie en zijn eerder die week verschenen op internet. Zo 
bereiken we ook die mensen die geen internet hebben, maar wel nieuws uit de gemeente 
willen horen.

Hierdoor is de relevantie van de radio verder gestegen. We hebben niet de illusie dat het 
bereik van radio een enorme vlucht zal nemen. Immers cijfers van landelijke en regionale 
radiostations laten ook een dalende trend zien. Echter is radio relevant voor bepaalde 
bevolkingsgroepen binnen Stichtse Vecht en tevens trekt radio nog steeds een groot 
aantal vrijwilligers. Hierdoor blijven we geloven in radio als ondersteunend medium om 
onze informatie uit te dragen.
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Techniek
Het techniek team binnen RTV Stichtse Vecht zorgt ervoor dat alle apparatuur voor zowel 
Radio, TV als Internet werkt en bereikbaar is. Daarnaast zijn zij een belangrijke factor voor
zowel de studio als de locatie uitzendingen die we verzorgen. Extra verbindingen, 
koppelingen met andere systemen worden door hun verzorgt.
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Marketing en Reclame
Voor een groot deel van de inkomsten is RTV Stichtse Vecht afhankelijk van de 
gemeentelijke subsidie welke jaarlijks verstrekt wordt. Daarnaast komt een deel van onze 
inkomsten uit donaties van luisteraars en bedrijven.

Voor reclame-gelden (het verkopen van reclame-zendtijd) hebben wij concurrentie van de 
locale kranten. De verkopen van reclame-zendtijd bedragen ongeveer 6% van onze totale 
inkomsten. De stijging van reclame inkomsten komt voornamelijk door de inkoop van extra
zendtijd van de diverse politieke partijen.
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Mensen
Onze omroep wordt gevormd door onze vrijwilligers. Niet alleen voor maar ook achter de 
schermen vormen zij de inhoud en de continuïteit van de omroep. Met trots kijken we terug
op een jaar waarbij deze vrijwilligers de content hebben aangeleverd, geredigeerd en voor 
u beschikbaar hebben gemaakt. Hierdoor is RTV Stichtse Vecht daadwerkelijk voor en 
door onze inwoners..

Vergoedingen
Om de continuïteit te waarborgen zijn er een aantal vrijwilligers welke een vergoeding 
ontvangen. RTV Stichtse Vecht heeft een tweetal mensen welke zo'n vergoeding 
ontvangen. Beide posities bevinden zich aan de redactionele kant (de hoofdredacteur en 
de politiek redacteur).

Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers binnen de omroep is in 2018 gelijk gebleven. In totaal zijn er acht 
nieuwe vrijwilligers bijgekomen en drie vrijwilligers zijn in 2017 gestopt.
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Figuur 1: Aantallen vrijwilligers over de jaren.

In deze aantallen zijn niet de jongeren meegenomen die we via een maatschappelijke 
stage een aantal weken aan ons verbonden zien. Daarvan hebben we er in 2017 drie een 
maatschappelijke stage van 20 uur of meer aan kunnen bieden binnen het team van 
Studio Stichtse Vecht.
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Bestuur
Het bestuur van de omroep wordt gevormd door een voorzitter, een penningmeester en 
een secretaris. Per 1 april 2018 is de positie van secretaris weer ingevuld. Als bestuur zijn 
we blij met de invulling van de positie.
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Exploitatierekening
In onderstaande tabel de resultatenrekening over 2018. 

De inkomsten zijn gestegen vanwege het 
aantal commerciele boodschappen welke we
in het verkiezingsjaar mochten ontvangen.

Balans per 31 december 2018
De balans is opgemaakt door de penningmeester volgens het model van het 
Commissariaat van de Media.
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Positie Naam Sinds

Voorzitter Eric Loman 1 juli 2015

Penningmeester Corinne van den Berg 1 juli 2015

Secretaris Johan Bos 1 april 2018

Hoofdredacteur Robert Oelp 1 juli 2015

Tabel 1: Samenstelling bestuur per 31 december 2018
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Colofon

Dit jaarverslag is een uitgave van:

RTV Stichtse Vecht

Postadres:
Rogier van Otterloolaan 4
3604 BH Maarssen

Bezoekadres:
Harmonieplein
(links van Bonhof bloemen)

Tel: +31 6 23 403 404 (telefoonnummer studio)
Tel: +31 6 38 71 12 56 (telefoonnummer bestuur)
mail: bestuur@rtvstichtsevecht.nl

Redactiemail

Voor persberichten redactie@rtvstichtsevecht.nl

PBO

Het PBO heeft een eigen mail adres: pbo@rtvstichtsevecht.nl

Maart 2019
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