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Omroep Venlo heeft in  ongeveer tachtig 

medewerkers. Naast een kleine zeventig vrijwil-

ligers zijn er aan het einde van  veertien 

medewerkers in vaste dienst ( FTE). Er is één 

persoon met een Overeenkomst van Opdracht aan 

de omroep verbonden. Directeur/hoofdredacteur 

Ruud Stikkelbroeck maakt halverwege het jaar 

bekend te stoppen. Zijn taken worden tijdelijk 

overgenomen door een zeskoppige staf. In 

december start Mariet Nijhuis-Quanjel als interim-

directeur. Zij geeft vorm en inhoud aan de transi-

tie die Omroep Venlo moet doormaken als gevolg 

van de precaire financiële situatie. Een rapport van 

adviesbureau BMC en een door medewerkers 

opgestelde memo vormen de basis voor de 

transitie.

In  wordt Jeroen Bakkers als voorzitter van 

het bestuur opgevolgd door André van den Brand. 

Die laatste was al bestuurslid en neemt ook de 

portefeuille juridische zaken over van Bakkers. In 

het bestuur zitten verder Eric Hanssen 

(penningmeester), Paul Joosten 

(personeelszaken), Janneke Maas-Hendriks 

(commerciële zaken) en Eric Lamers. Carlo Görtjes 

is als adviseur aan de omroep verbonden.

In  zijn de uitzendingen van Omroep Venlo 

TV analoog te volgen in de gemeente Venlo. 

Digitaal is Omroep Venlo via Ziggo te ontvangen 

via kanaal  in de Noord-Limburgse gemeenten 

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

Bergen en Gennep en via kanaal  in de 

gemeenten Venlo (alleen stadsdeel Belfeld), 

Beesel, Roermond, Roerdalen, Maasgouw (kernen: 

Linne, Maasbracht, Ohé en Laak, Stevensweert) en 

Echt (kernen: Echt, Koningsbosch, Maria Hoop, 

St Joost).

Omroep Venlo Radio is digitaal te beluisteren in 

genoemde gemeenten en gebieden (kanaal  

resp. ). In december  wordt bekend dat de 

digitale doorgifte via KPN een feit is. Mensen in de 

gemeente Venlo die tv kijken en radio luisteren via 

KPN, XSALL en Telfort (met een witte afstandsbe-

diening) vinden Omroep Venlo op tv-kanaal  

en radiokanaal . 

Abonnees van XMS, Edutel, Fiber.nl, Stipte, 

Lybrandt en Telfort (met een zwarte afstands-

bediening) kijken via tv-kanaal  en radio-

kanaal .

Omroep Venlo werkt samen met andere 

omroepen, de belangenorganisatie OLON 

(Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) 

en toezichthouder Commissariaat voor de

Media. Er is contact met de grotere lokale 

omroepen van Nederland in Oss, Eindhoven, 

Groningen, Maastricht, Enschede en Westland en 

met de lokale omroepen Venray, Reindonk en Peel 

& Maas in de regio. Sinds  hebben deze vier 

omroepen een samenwerkingovereenkomst. De 

speerpunten liggen in eerste instantie op het 

gebied van opleidingen en gemeentegrens-

overstijgende programma's. Ook met regionale 

omroep L wordt samengewerkt op het gebied 

van redactie, productie en programma’s.

Omroep Venlo neemt deel aan extra overleggen 

met:

 

Omroep Venlo is vertegenwoordigd bij:
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wethouder Jos Teeuwen en beleidsmedewerkers 

Marlène van Poeijer en Paul Driessen van de 

gemeente Venlo (o.a. in verband met de steun-

vraag, het BMC-onderzoek en de transtie);

culturele instellingen Venlo;

vertegenwoordigers van andere lokale   

omroepen in Nederland.

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 Ondernemers-

prijs;

Viva Classic Live.





Aan het einde van  is het PBO 

(Programmabeleid Bepalend Orgaan, 

programmaraad) als volgt samengesteld:

Chris de Haan
onderwijs en educatie (tevens voorzitter)

Wieneke Lamers
cultuur

Ton Gingter
zorg en welzijn

Tom Giesen
werknemers

Mathias Brockmann
werkgevers

Zakaria Bouders
minderheden

Jos Kempen
senioren en kerkgenootschappen

Jacques Geurts
sport

Johan Cortooms
jeugd en jongeren

Ger Spee
zorg en welzijn

Het pbo komt in  vijf keer bij elkaar.

 

  

Samenstelling Programmaraad
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Omroep Venlo verzorgt  uur per week radio. 

De televisie laat  uur per week bewegende 

beelden en  uur beeldkrant 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 weekover-

zicht. Het nieuws is de primaire taak van Omroep 

Venlo. Naast het nieuws op tv worden er op 

jaarbasis zo'n tweeduizend radiobulletins gemaakt 

en ongeveer evenveel nieuwsberichten op 

omroepvenlo.nl.

Een belangrijke aanvulling op het nieuwspro-

gramma is de wekelijkse talkshow Nedinscoplein. 

Op vrijdag is er ruimte is voor verdieping in de 

politiek, sport, kunst en cultuur, human interest 

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 vijftien mensen 

mee.

Ook in  zijn er weer veel extra televisie-

uitzendingen:

In samenwerking met Stichting Venlo Loopstad 

maken we rondom de Venloop een hele week live 

televisie uit onze eigen studio. Deze reeks sluiten 

we af met een grote liveuitzending vanuit de 

finish van de halve marathon waarbij zowel de 

wedstrijd van de professionals als van de amateurs 

in beeld wordt gebracht.

Rondom de Vastelaoves Top  maken we op de 

finaledag voor het eerst een crossmediale 

uitzending waarbij de televisie, aanvullend op de 

radio, nieuws, informatie en Twitterberichten 

toont. Er komen gedurende de dag uiteindelijk 

meer dan tweeduizend tweets binnen.

In samenwerking met De Limburgse Bond van 

Muziekgezelschappen (LBM) Theater de 

Maaspoort, Viva Classic Live en L produceren we 

in november het tweede seizoen van het 

programma LEF! In de serie staat jong muzikaal 

talent centraal. Samen met gearriveerde artiesten 

maken ze muziek. De presentatie is in handen van 

bariton Sef Thissen. Naast jonge muzikanten 

komen bekende artiesten als Brigitte Heitzer, 

Fenna Ograjensek, Lex Uiting, Iris Kroes, Tim 

Akkerman en Leonie Meijer in actie. Omroep 

Venlo produceert de serie.  L en Omroep Venlo 

zenden de serie uit.

In augustus reisde het Venlose mannenkoor 

Venlona af naar Timisoara, Roemenië, voor een 

bijzondere concertreis. Nog nooit was het een 

buitenlands koor gelukt om een concert te 

verzorgen met orkest en solisten van de Opera van 

Timisoara. Venlona deed het wel. Omroep Venlo 

ging mee en was niet alleen getuige van prachtige 

muziek maar ook van kameraadschap. 

De documentaire over Venlona in Roemenië werd 

uitgezonden op Eerste Kerstdag.

Programma’s
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Tweewekelijks het programma Met het Oog op

Venlo (gemeentelijk programma)

De wekelijkse cultuuragenda UIT!

Wekelijks VVV-TV 

Viva Classic Live, een registratie van het concert in 

september die ook wordt uitgezonden op L en 

later ook bij de TROS.

Studentenleven in Venlo (in samenwerking met 

Venlo Partners)

Registratie Blauwe Zaoterdaag (in samenwerking 

met Stadscomité B.B.Z.)

Carnavalsoptochten van Velden, Venlo, Blerick, 

Belfeld, Tegelen en Hout-Blerick

Lintjesregen (Koninginnedagspecial)

Heb jij Smaak? (Een programma rondom de 

ultieme smaakbeleving van Noord-Limburg in 

samenwerking met Stichting Leisure Port)

Maandelijks het bedrijvenprogramma Made in 

Venlo

Parkpower (een vierdaags programma rondom 

het Zomerparkfeest)

Grenswerksessies (in samenwerking met 

Grenswerk)

Opus Jocus Leedjesaovend

Registratie van de intocht van Sinterklaas

Amici in Musica (documentaire over het Venlose 

mannenkoor Venlona in Roemenië)



Televisie

Uit een onderzoek van DVJ Insights (onderzoek uit 

, zie website Omroep Venlo) blijkt dat % 

van de ondervraagden bekend is met Omroep 

Venlo TV. 

Omroep Venlo TV scoort hoog in vergelijking met 

alle andere tv-zenders die onze gemeente worden 

aangeboden.  Het dagbereik:

De reclame-omzet voor TV betreft % van de 

totale reclame-inkomsten van Omroep Venlo.  

Radio

De radio van Omroep Venlo blijft een uitgespro-

ken platform voor vrijwilligers. Ook in  zijn er 

enkele in het oog springende radio-uitzendingen:

Luistercijfers radio 

Radio kent een groot bereik in de regio. Uit een 

onderzoek van DVJ Insights (onderzoek uit , 

zie website Omroep Venlo) blijkt dat % van de 

ondervraagden bekend is met Omroep Venlo 

Radio. Daarmee staat Omroep Venlo boven L 

(%), fm (%), Radio  (%), Radio  (%), 

Sky Radio (%) en Q-music (%).

De belangrijkste reden voor mensen om naar 

Omroep Venlo Radio te luisteren is het dagelijkse 

nieuws. Het jaarbereik en weekbereik liggen op 

respectievelijk % en %, het hoogste van alle 

zenders.  Het dagbereik van fm ligt met % iets 

hoger dan dat van Omroep Venlo (%). L Radio 

scoort een dagbereik van %. 

De inkomsten op het gebied van radio vormen 

ruim % van de totale reclameinkomsten van 

Omroep Venlo.

Beeldkrant 

De beeldkrant is het medium voor burgers of 

organisaties die zaken onder de Venlose aandacht 

wil brengen. % van de reclame-inkomsten zijn 

afkomstig van de beeldkrant.

Omroepvenlo.nl

Het websitebezoek neemt ook in  toe, tot 

.. bezoekers (.. in ).  In totaal 

heeft de website ongeveer . (. in 

) gebruikers die gezamenlijk meer dan zes en 

een half miljoen pagina's bezoeken in . De 

reclame-inkomsten via internet vormen % 

procent van het geheel aan reclame-inkomsten.

Social Media

Twitter en Facebook zijn volwaardige en belangri-

jke media voor Omroep Venlo om publiek te 

bereiken. Het aantal twittervolgers stijgt naar 

meer dan ..  Voor Facebook geldt dat het 

aantal likes stijgt tot , een verdubbeling ten 

opzichte van .

Apps

De apps voor Android en iOS hebben in korte tijd 

een groot aantal vaste gebruikers weten te 

trekken. In  loopt het aantal gebruikers van 

de apps op tot  actieve gebruikers. 

Kijkcijfers 
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In totaal wordt er het gehele jaar ruim .. 

keer nieuws geraadpleegd via de apps. Dat is ten 

opzichte van  bijna drie keer zoveel. 

Uitzending gemist

In toenemende mate is uitzending gemist een 

populaire manier om naar de programma's van 

Omroep Venlo te kijken. In  wordt de uitzend-

ing gemist-pagina . keer geraadpleegd.

Ten aanzien van de financiële cijfers over  en 

het resultaat wordt verwezen naar de jaarrekening 

. Ondanks extra bezuinigingen ten opzichte 

van het voorgaande jaar was het resultaat in  

toch weer teleurstellend. De vermogenspositie 

van Omroep Venlo is wederom verslechterd. 

Inmiddels is een plan van aanpak opgesteld en 

grotendeels uitgevoerd, voor de toekomst zijn 

reeds grote kostenbesparingen gerealiseerd.

De ontwikkeling van het resultaat in relatie tot de 

begroting wordt nauwlettend gemonitord. Aan de 

directie wordt wekelijks gerapporteerd, directie en 

bestuur bespreken maandelijks de cijfers, waarbij 

ook de gemeente wordt geïnformeerd. De 

resultaten worden ieder kwartaal met de verant-

woordelijk wethouder besproken.

De omzet op reclamegebied blijft ook in  

achter bij de begroting. Onderzoek door BMC 

heeft inmiddels aangetoond dat adverteren op 

radio en tv een krimpende markt is. Reclame-

inkomsten van Omroep Venlo liggen wel hoger 

dan wat andere omroepen weten te realiseren.

De verschuiving van inkomsten uit televisie- en 

radiocommercials naar internet is achtergebleven 

bij de verwachting. Desalniettemin zijn de 

internetinkomsten % hoger dan in .

De verwachte daling van de inkomsten uit beeld-

krant is uitgebleven en deze inkomsten komen 

% boven begroting uit.

In  zijn de resultaten op het gebied van 

reclame procentueel gezien als volgt:

televisie  % onder begroting

radio  % onder begroting

internet  % onder begroting

beeldkrant % boven begroting

 

De inkomsten uit producties hebben wederom 

een stijging van % laten zien ten opzichte van 

. Door de nieuwe functie van redacteur varia 

is minder inhuur van personeel nodig geweest. De 

baten per productie laten dan ook een lichte 

stijging ten opzichte van vorig jaar zien.

Net als in  stellen we investeringen in 

ambulante apparatuur, zoals camera’s en statieven 

uit, omdat de reservepositie van Omroep Venlo 

onder druk blijft staan. Dit blijft een onwenselijke 

situatie, maar is helaas nog onvermijdelijk. 

We kunnen concluderen dat met een licht geste-

gen omzet, de kosten met bijna % zijn gedaald 

ten opzichte van . Dit wordt voornamelijk 

veroorzaakt door lagere personeelskosten.

    

Voor  ligt er een realistische begroting voor 

ons. Door de komst van een nieuwe directeur, met 

veel commerciële ervaring, verwachten we de 

dalende lijn in de advertentie-inkomsten te 

kunnen keren. Door meer te focussen op de 

ontwikkeling van crossmediale concepten zal 

Omroep Venlo haar relevantie als commercieel 

platform verder verstevigen.

Vrienden van Omroep Venlo

De extra inspanningen die in  geleverd zijn 

voor het werven van nieuwe vrienden hebben 

geleid tot een stijging van het aantal donateurs 

met maar liefst % ten opzichte van . Een 

neveneffect hiervan is dat er ook steeds meer 

ondernemers bereid zijn om aanbiedingen voor 

onze vrienden te doen. Het werven van vrienden 

wordt een jaarlijks terugkomend item in de 

agenda.
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Financiën en Commercie



Omroep Venlo heeft alles bij elkaar zo’n tachtig 

medewerkers. Naast de vrijwilligers heeft de 

omroep aan het einde van het jaar veertien 

betaalde krachten in dienst, in totaal  FTE.

Ruud Stikkelbroeck neemt per  september 

afscheid als directeur/hoofdredacteur van Omroep 

Venlo en gaat een nieuwe uitdaging aan als 

directeur van Venlo Partners. Ook eindigt de 

arbeidsovereenkomst van Hein Oostdam per  

november. Helaas heeft hij om gezondheids-

redenen zijn functie moeten neerleggen.

Per  januari treedt Robert Bouten in dienst als 

redacteur varia. Hij bedenkt, ontwikkelt en 

presenteert varia-programma’s. Ook de verkoop 

hiervan neemt hij voor zijn rekening.

Jacq Peeters vervult de rol van accountmanager 

op basis van een prestatieovereenkomst.

Het aantal vrijwilligers dat zich actief inzet blijft in 

 gelijk. Een medewerker stopt met zijn 

programma (Winter's Uurtje) uit onvrede over de 

inkrimping van de radiostudio als gevolg van de 

verhuizing naar de machinehal. De makers van 

Café Chantant gaan succesvol verder met het 

brengen van theater op de radio, na Café 

Chantant, volgen de Flarussen, Venlose Revue en 

Volkstheater Frans Boermans. Het programma 

Soulfood continueert het succesvolle concept 

Soulfoof Café, waarbij er maandelijks een live 

optreden is vanuit de tv-studio.

Live verslagen van VVV, Venloop en Elf van Elf 

blijven gehandhaafd en de Vastelaoves Top  

groeit in het tweede jaar op de Parade echt uit tot 

een nieuw evenement op de vrijdag voor carnaval.

Omroep Venlo heeft een staf die wekelijks de 

beleidszaken en de lopende zaken bespreekt. 

Naast directeur/hoofdredacteur Ruud Stikkel-

broeck hebben Thijs Pennings (eindredacteur), 

Gerard Pansier (programmaleider) en Joep Janssen 

(hoofd techniek) zitting in de staf.

Na het vertrek van Ruud Stikkelbroeck treden 

Renée Backus (financiën), Jacq Peters (reclame) en 

Robert Bouten (varia) tijdelijk toe, om op deze 

manier alle disciplines in de staf vertegen-

woordigd te hebben.

Op  december start Mariet Nijhuis als interim-

directeur. Zij is belast met het ten uitvoer brengen 

van het BMC-rapport, waaronder het transitie-

proces dat de omroep moet doormaken.

Het verzuimpercentage bij Omroep Venlo ligt in 

 op ,%.  De oorzaak van het hoge 

verzuimpercentage zijn de langdurige ziek-

meldingen van twee medewerkers. De eerste 

ziektedag van deze ziekmeldingen dateren van 

voor .

 ,%

 ,%

 ,%

 ,%

Er worden meerdere stagiairs begeleid. Omroep 

Venlo biedt plaats aan studenten van de Fontys 

Hogeschool voor Journalistiek en diverse MBO- en 

HBO-opleidingen op het gebied van grafische en 

videotechnische vaardigheden.

Oud-medewerker Matty Langeveld heeft als 

vertrouwenspersoon voor het vaste personeel ook 

in  geen concrete invulling aan deze functie 

hoeven geven.
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Personeel



Waar de producties van Omroep Venlo al jaren-

lang bijzonder veel lof oogsten, blijkt de 

liquiditeitspositie van Omroep Venlo uitermate 

zorgwekkend. De omroep kampt met ernstige 

exploitatieproblemen en heeft een liquiditeits-

tekort. In een bestuurlijk overleg tussen de 

gemeente Venlo en Omroep Venlo wordt besloten 

externe deskundigheid in te roepen om te 

bepalen hoe de exploitatieproblemen op de korte

termijn kunnen worden opgelost en wat het 

toekomstperspectief voor de langere termijn is.

Financiële hulp vanuit de gemeente Venlo blijkt 

onvermijdelijk en wordt ingezet om

De hele uitrol van bovenstaande maatregelen en 

de resultanten daarvan komen weliswaar in  

tot uiting, maar kunnen in het jaarverslag van 

 niet onopgemerkt blijven.

Financiële zorgen
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Omroep Venlo tijdelijk aan liquide middelen te 

helpen, zodanig dat ze aan haar betalings-

verplichtingen kan voldoen en voldoende tijd 

krijgt om de noodzakelijke koerswijziging te 

bewerkstelligen.

Een kwartiermaker aan te trekken die enerzijds 

strak stuurt op kostenbeheersing en anderzijds de 

noodzakelijke koerswijziging in gang zet van 

media-aanbod, inrichting van de organisatie, 

samenwerking met mediapartners en afslanken 

van huisvesting en faciliteiten.

De frictiekosten te dekken die voortvloeien uit de 

reorganisatie.

.

.

.



In december  is de transitie van Omroep 

Venlo ingezet. De resultaten daarvan worden in 

het eerste gedeelte van  zichtbaar. De 

omroep ontkomt er niet aan om pijnlijke besluiten 

te nemen. De formatie moet worden terug-

gebracht tot  FTE. Daarnaast zijn besparingen 

nodig op onder meer de huisvestingskosten. 

Interim-directeur Mariet Nijhuis-Quanjel geeft 

leiding aan de omroep tijdens het transitieproces 

en blijft maximaal zes maanden. Een nieuwe 

directeur neemt het vervolgens over.

Als gevolg van de transitie moet Omroep Venlo in 

 nog meer dan voorheen keuzes maken op 

het gebied van programma’s. Dagelijks nieuws en 

een actualiteitenprogramma waarin plek is voor 

verdieping zijn kernprogramma’s van de omroep. 

Daarnaast hechten we veel waarde aan culturele 

activiteiten, sport en evenementen. Vastelaovend, 

het Zomerparkfeest en de Venloop zijn onlos-

makelijk met Omroep Venlo verbonden. De lokale 

omroep is bovendien een belangrijk kanaal voor 

gemeentelijke informatie.

Naast de kernprogramma's die we standaard 

opnemen in onze programmering is er een 

categorie programma's die aantrekkelijk zijn maar 

die we alleen kunnen maken als er extra 

financiering komt. Dat geldt bijvoorbeeld voor 

Made in Venlo, Grenswerk Sessies, Viva Classic 

Live en VVV TV. Van een aantal van die 

programma’s verwachten mensen weliswaar dat 

we ze blijven maken, maar we zijn afhankelijk van 

partners voor de financiering ervan. Er wordt 

nagedacht en gesproken over mogelijke nieuwe 

programma-formats.

Omroep Venlo hecht veel waarde aan nieuwe 

media-ontwikkelingen. Onze website 

omroepvenlo.nl is het belangrijkste en snelste 

platform voor nieuws. Steeds vaker staan ook 

beelden en interviews het eerst op internet, 

hetgeen juist prikkelt om ook de tv-uitzending te 

bekijken. Veel bezoekers komen op de site terecht 

via Twitter en Facebook. Die media zijn voor de 

omroep dan ook van groot belang. 

In plaats van kannibalisatie zorgen de online 

platforms juist voor een nog groter totaalbereik.

In grote lijnen zal Omroep Venlo het jaar  als 

volgt indelen:

Eerste kwartaal
Nieuws, dagelijks om half zes

Nedinscoplein, iedere vrijdag

Radiobulletins lokaal nieuws, ieder uur tijdens kantooruren

UIT!

VVV-TV en VVV-Live

Met het Oog op Venlo

Vastelaovestop , 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 Boérebroélof

Weir Minerals Venloop, Zeven live uitzendingen rondom het 

hardloopevenement, op zondag i.s.m. L Grenswerksessies 

Uitgebreide radio-programmering

Dagelijks vers nieuws op internet, ook in het weekend

Tweede kwartaal
Nieuws, dagelijks om half zes

Nedinscoplein, iedere vrijdag

Radiobulletins lokaal nieuws (ieder uur tijdens kantooruren)

UIT!

VVV-TV en VVV-Live

Met het Oog op Venlo

Heb jij Smaak?

Grenswerksessies 

Uitgebreide radio-programmering

Dagelijks vers nieuws op internet, ook in het weekend

Derde kwartaal
Nieuws, dagelijks om half zes

UIT!

Met het Oog op Venlo

Parkpower

Viva Classic Live 

Grenswerksessies 

Uitgebreide radio-programmering

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

LEF!

Opus Jocus Leedjesaovend

Intocht Sinterklaas

Grenswerksessies 

Uitgebreide radio-programmering

Dagelijks vers nieuws op internet, ook in het weekend

Extra info:
Alle tv-programma's komen in uitzending gemist, ook te volgen 

via de apps van Omroep Venlo voor Android en iOS. 

LEF! 
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Jaarplanning 



Het door BMC Advies opgestelde Verbeterplan 

Omroep Venlo “Naar een duurzame exploitatie

opzet” is de afgelopen maanden leidend geweest in 

de transitiefase die de omroep noodgedwongen 

heeft doorlopen. Een realistische meerjaren-

begroting ligt nu voor ons, waarbij het besef leeft 

dat Omroep Venlo niet de weerbaarheid heeft om 

onverwachte grote (financiële) tegenvallers op te 

vangen.

Desondanks zijn alle betrokkenen enorm gemo-

tiveerd om weer met een gezonde mix van realisme 

en ambitie naar de toekomst te kijken. Samen met 

de nieuw aangestelde directeur zal gewerkt worden 

aan een journalistiek/programmatische visie 

waarmee Omroep Venlo door inzet van alle 

multimedia-kanalen haar relevantie als lokaal 

medium nog sterker zal neerzetten. De ontwikke-

ling op het gebied van nieuwe media en daaraan 

gekoppelde verdienmodellen, alsook de omvorming 

tot een vrijwilligersorganisatie met ondersteuning 

van professionals, blijven zeer belangrijke speer-

punten in de totale transitie. 

Venlo,  april 

André van den Brand

voorzitter Omroep Venlo
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