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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 was in 2016 een veertigtal 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. 
 
 
II. Bestuur/medewerkers 
Stilob beschikte in 2016 over een bestuur dat bestond uit twee personen. Voorzitter was de heer G.H. 
Bakker, secretaris de heer S. P.T.B. Huismans. Er wordt gezocht naar drie extra leden, waaronder 
een voorzitter, een deskundige op het gebied van Human Resource Management en iemand met 
ervaring op het gebied van marketing en reclame. Via diverse contacten en media is een oproep 
gedaan met de profielen voor de functies. 
 
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 2016 heeft het bestuur veel aandacht besteed aan contacten met omroepen in de regio, om via 
samenwerking te komen tot kwaliteitsverbetering. Met name met Slotstad RTV, de omroep voor de 
gemeenten Zeist en Bunnik heeft het bestuur diverse gesprekken gevoerd over samenwerking en een 
mogelijke fusie. Deze gesprekken hebben geleid tot een gezamenlijke visie en een gezamenlijk 
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. Het belangrijkste daarvan was het actualiteitenprogramma “Regioblik“. 
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 “Marktverhalen” waarin de omroep bezoekers van de markt in 
Bilthoven een mening vraagt over een actueel onderwerp. Ook in 2016 konden instellingen eigen 
programma’s laten uitzenden in het kader van het Open Kanaal “BiltTube”. Het Nieuwe Lyceum en 
sportvereniging Irene waren vaste aanbieders.  
Het aantal televisieprogramma’s is in 2016 substantieel toegenomen ten opzichte van 2015. 
 
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 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 
radiostudie 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. Ook in 2016 zijn er diverse 
gesprekken geweest over een mogelijke huisvesting in Het Lichtruim.  
In de gemeenteraadsvergadering van 23 juni 2016 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen 
waarin het college van B&W wordt opgeroepen om te onderzoeken of een verhuizing van de Stilob 
naar Het Lichtruim mogelijk is. Op moment van schrijven ligt er een concreet plan bij de gemeente om 
de Stilob in Het Lichtruim te huisvesten. Het is nog onduidelijk hoe de nieuwe huisvesting past binnen 
de financiële mogelijkheden van de Stilob. 
 
V. De financiële situatie 
Ook in 2016 heeft Stilob een subsidie van de gemeente ontvangen. In eerste instantie was de 
subsidie lager vastgesteld dan de voorgaande jaren. Na bezwaar van de Stilob en een uitspraak van 
de Bezwaarcommissie is de subsidie bijgesteld naar een niveau vergelijkbaar met voorgaande jaren. 
Naast deze subsidie had de Stilob inkomsten uit de verkoop van reclamezendtijd. 

 
Gezien financiële situatie van de Stilob heeft het bestuur in 2016 alleen de hoogst noodzakelijke 
uitgaven gedaan. Dit om zo snel als mogelijk de vordering van de Belastingdienst over de jaren 2010-
2013 te kunnen voldoen. Eind 2016 is er overeenstemming bereikt met de Belastingdienst over de 
openstaande vordering en heeft de Stilob het nog openstaande bedrag betaald.  
Door alleen in 2016 de hoogst noodzakelijke uitgaven te doen heeft het bestuur een bewuste keuze 
gemaakt om in 2016 niet te investeren in het vervangen van apparatuur of de aanschaf van nieuwe 
apparatuur. Dit is voor een jaar mogelijk maar zou bij langer voortduren de continuïteit van de omroep 
in gevaar brenegen.   
 
Al met al heeft de Stilob 2016 afgesloten met een positief saldo.  

 
 
 


