
RTV Stichtse Vecht
Jaarverslag 2016



Voorwoord

In 2016 is er een hoop gebeurd binnen de lokale omroep. Vanuit de OLON/NLPO 
onze is er gestreefd om nu – eindelijk – te komen tot de vorming van een streek-
omroep. Dit heeft geresulteerd in diverse bijeenkomsten en overleggen zowel met de
OLON/NLPO alsmede de rondom ons liggende omroepen en hun gemeente 
besturen. Aan het einde van het jaar was daar dan de definitieve streekindeling. RTV 
Stichtse Vecht zal zich samen met RTV Ronde Venen gaan richten op een omroep 
vecht en venen. Hoe deze omroep vorm krijgt en in welke vorm dit gaat gebeuren is 
onderwerp voor 2017. Beider omroepen hebben in ieder geval de intentie uitge-
sproken tot samenwerking. Aan fusie wordt op dit moment nog zeker niet gedacht.

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. Als experiment hebben 
we als RTV Stichtse Vecht gemeend een echte sinterklaasfilm te moeten maken en 
deze – in samenwerking met de basisscholen – in de vorm van een blog/sinterklaas-

journaal een week voor aankomst van de sint 
uit te zenden. De kritieken waren lovend en het
was dan ook mooi om te zien dat veel kinderen
hadden gekeken getuige de zelf gemaakte 
sleutels tijdens de intocht. 

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. Naast de Matthäus passion is er ook in 
december een opname gemaakt van de kerst cantates van Bach. Op deze manier 
kunnen we meer mensen laten genieten van de cultuur in onze gemeente. Daarnaast
hebben we in 2016 een buitenopname gemaakt in
het C-Fort. Doordat deze vorm van programma’s
maken meer inzet van onze vrijwilligers kost zijn we
er zuinig op. Echter willen we ook echt onder de
inwoners van Stichtse Vecht zijn, ons laten zien en
de inwoners laten genieten van de vele cultuur die onze gemeente rijk is.

Terugkijkend mogen we wel verklaren dat na de doorstart in 2015, we in 2016 hard 
hebben gewerkt aan verdere professionalisering en de uitbouw van ons bereik. RTV 
Stichtse Vecht heeft zich een plaats gevormd binnen de media-instellingen van 
Stichtse Vecht en we worden door steeds meer inwoners bezocht en gewaardeerd. 
Dit gaan we in 2017 verder uitbouwen met onze enthousiaste groep vrijwilligers. 

Voor u ligt het jaarverslag 2016 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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Werd net van veel kanten geappt etc mbt jouw 
RTV SV verhaal over de Matthäus Passion. 
Super gedaan, mijn complimenten!!
(Pieter de Groene wethouder Cultuur)

Wat een ontzettend leuk idee en wat leuk om op deze 
manier alle kinderen in Maarssen te betrekken!
(Monique Sluimers Clustermanager Kind & Co over 
Sinterklaasfilm)
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Programma Beleidsbepalend Orgaan

Het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) is in 2016 een drietal keer bijeen 
geweest. Het PBO besloeg in 2016 een zevental leden welke uit diverse geledingen 
van de samenleving kwamen.

Voor wat betreft 2017 is er geen wijziging voorzien in de samenstelling van het PBO.

Het PBO heeft in 2016 mede advies gegeven aan de gemeente in verband met de 
streekvorming. Daarnaast is het PBO ook in overleg getreden met de verantwoorde-
lijke wethouder om haar standpunten en
zienswijze met betrekking tot een lokale
omroep uit te dragen. 

De samenwerking met het PBO verloopt in een goede en constructieve sfeer.
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Wat een mooie reportage. Als Oud-Breukelaar trots om te zien 
dat het allemaal prachtig is verlopen.
(Sandra Schutz-Suitela over Peringatan Ride Oud 2016)
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Vorming Streekomroep

Gedurende 2016 is er hard gewerkt en overlegd om te komen tot een landelijk 
netwerk van streekomroepen. Dit was een van de speerpunten van de OLON tijdens 
het sluiten van het vernieuwde convenant met de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten. 

Proces

Toen in 2015 de NLPO was opgericht werd dit een van de eerste activiteiten. RTV 
Stichtse Vecht heeft altijd positief gestaan tegenover verandering. Toen begin 2016 
duidelijk werd welke omroepen samen een streekomroep zouden moeten vormen 
(RTV Ronde Venen, RPL Woerden, Radio Stad Montfoort en Midland FM) heeft zij 
samen met RPL Woerden de toenadering gezocht met de overige omroepen in de 
streek. 

Al snel bleek dat er een tweedeling ontstond rondom RTV Stichtse Vecht en RTV 
Ronde Venen enerzijds en RPL Woerden, 
Radio Stad Montfoort en Midland FM ander-
zijds. RTV Ronde Venen en RTV Stichtse 
Vecht hebben daarop besloten om geza-
menlijk de samenwerking te zoeken in een 
streekomroep. Om voldoende grootte te 
behalen is er nog geprobeerd om ook de 
lokale omroep in Wijdemeren te benaderen. 
Dit heeft echter niet tot enig resultaat geleid.

Beide omroepen hebben hun respectieve-
lijke gemeentebesturen op de hoogte 
gesteld en voorts samenwerking uitge-
sproken naar de NLPO. De gemeentebe-
sturen hebben daarop hetzelfde gedaan via 
de VNG.

Eind december 2016 is er vanuit de 
OLON/NLPO een besluit genomen met 
betrekking tot de streekindeling. In bijge-

voegde kaart is duidelijk dat aan de westzijde van Utrecht RTV Ronde Venen en RTV
Stichtse Vecht samen de streekomroep Vecht en Venen zullen vormen.

Samenwerking geen fusie

Op dit moment is de beider inbreng in de streekomroep gebaseerd op samenwerking
tussen beiden omroepen op het gebied van content maken en delen. Beider 
besturen hebben nog geen enkele uitspraak gedaan over fuseren. Daar dit ook geen 
wens is van de OLON/NLPO op dit moment voldoet de huidige situatie uitstekend 
voor beider omroepen.
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Redactie

RTV Stichtse Vecht - de lokale omroep van de gemeente Stichtse Vecht - is in 2016 
actief geweest op internet, radio en televisie. De redactie van RTV Stichtse Vecht 
heeft zich in 2016 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 gepubli-
ceerd. In 2016 werden meer dan 1.500.000 lokale items via het platform bekeken. 

Ook in 2016 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 2016 hebben – net zoals in voorgaande jaren – tientallen 
organisaties uit gemeente Stichtse Vecht van deze kosteloze dienst gebruikt 
gemaakt.  

TV

In 2016 hebben we voor het eerst dagelijks een televisiecarrousel van 2 uur kunnen 
vullen. Deze werd het eerste uur gevuld met korte items welke door onze verslag-

gevers worden gemaakt eventueel aangevuld met 
historische beelden uit een van de dorpskernen. 
Het volgende uur verschijnen er items welke 
gemaakt worden door het team van Studio Stichtse

Vecht. Dit programma wordt elke maandag opgenomen in de studio. Gasten met 
onderwerpen op het gebied van sociale, culturele of sport activiteiten kunnen hier 
aan tafel plaatsnemen. Na de items van Studio Stichtse Vecht volgt dan nog de 
kabelkrant.

In 2016 is de TV gemeente dekkend geweest doordat wij ook op de kanalen van 
KPN, Tele2 en andere partners werden getoond. Hierdoor is inmiddels meer dan 
80% van de gemeente in staat om RTV Stichtse Vecht te ontvangen.

In Januari 2016 zijn er twee debatten in de gemeenteraad door RTV Stichtse Vecht 
uitgezonden. Deze twee debatten behandelden een politiek beladen onderwerp over 
de opvang van asielzoekers binnen de gemeente. De waardering van de burgers 
voor het uitzenden van de gemeenteraad heeft geleidt tot gesprekken met de griffie 
van de gemeenteraad om dit op een meer structureler basis te gaan doen. De 
huidige status is dat  we op dit moment in een gesprek met de griffie een voorstel 
hebben neergelegd dat wordt meegenomen in de besluitvorming van de communi-
catie rondom de gemeenteraad.
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Jarenlang in Loenen aan de Vecht gewoond! 
Schitterende streek! Mooie beelden.
(Ria Krul over drone filmpje Bruggen Vreeland)
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Radio

Het radiokanaal van RTV Stichtse Vecht behelst naast een non-stop station met easy
listening muziek een aantal radioprogramma’s. In 2016 hebben we de omslag 
gemaakt door alle radioprogramma’s te verplaatsen
naar de zaterdag en allemaal te voorzien van een
video zodat mensen op televisie ook direct mee
kunnen kijken in de radio studio. Door middel van
Facebook en de – klassieke – telefoon kunnen
mensen ook direct reageren op de radio uitzending. 

Daarnaast is er gestart met 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. 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 onder-
steunend medium om onze informatie uit te dragen. 

Diversen

In 2015 heeft RTV Stichtse Vecht van jon-
geren een speerpunt gemaakt. Zo wordt
intensief samengewerkt met de Rientjes
Mavo en wordt binnen de lessen van
‘mediawijsheid’ een verslaggevingsteam
van de school begeleid. Dit hebben we in 2016 voortgezet met het aanbieden van 
samenwerking op zowel de Rientjes, het Niftarlake en Brocklede. Door middel van 
maatschappelijke stages binden we veel jongeren aan ons van deze drie scholen 
waarvan er gelukkig ook een aantal blijven na hun stage. Jongeren van bijvoorbeeld 
het Niftarlake maken inmiddels zelfstandig rapportages van evenementen bij hun op 
school welke wij dan kunnen uitzenden.

Naast de samenwerking met jongeren binnen Stichtse Vecht hebben we ook een 
samenwerking met de Hogeschool Utrecht afdeling Journalistiek. Ook vanuit deze 
school komen regelmatig studenten stage lopen of versterken zij onze vrijwilligers als
presentator of achter de schermen (camera, inspreken van reportages, etc.).
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Laat ik allereerst onze complimenten maken 
aan het adres van al die vrijwilligers, die uw 
uitzendingen mede mogelijk maken. 
CHAPEAU!
(Ingrid Kohsiek over Zaterdag Live)

Wat een mooie reportage hebben jullie gemaakt van de 
inspiratiemiddag wetenschap en techniek op de Broklede 
afgelopen woensdag, complimenten!
(Menno Kok leerkracht De Flambouw)
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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 ver-
bindingen, koppelingen met andere systemen worden door hun verzorgt. 

Mobiele set

Binnen de afdeling techniek is er hard gewerkt dit jaar om een mobiele opname set 
te maken. Hier hebben we in 2016 mee kunnen oefenen door opnames op locatie in 
het C-Fort en bij Maarssen on Ice te realiseren. Tevens hebben we dezelfde set 
kunnen gebruiken bij twee live opnames in de Heilig Hartkerk. Deze set zal nu verder
worden ingezet om evenementen buiten de studio live of live-on-tape op te kunnen 
nemen. 

Verbreding bereik

In 2016 is ons zenderbereik verder toegenomen doordat we ook uitzenden via KPN 
en de daaraan gelieerde stations (Telefort, XS4All). Hierdoor bereiken we inmiddels 
meer dan 80% van de inwoners van Stichtse Vecht. 

RTV SV App for Android

De RTV app welke we voor Android zelf hebben ontwikkeld is inmiddels ongeveer 
2.500 keer gedownload. Binnen de app kan zowel naar nieuwsitems als ook naar 
filmpjes worden gezocht en gekeken. Er zijn op dit moment geen verdere plannen 
om ook een app te maken voor het Apple besturingssysteem.
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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 7% 
van onze totale inkomsten. Wanneer we dit afzetten tegen de grote – regionale 
omroepen – dan zien we dat dit nog niet eens zo slecht is (RTV Utrecht krijgt 
ongeveer 4% aan reclame inkomsten).

Crowdfunding

Een van de aandachtsgebieden bij de doorstart in 2015 was het opzetten van een 
crowdfundingsactie. Hoewel deze actie niet hele grote hoeveelheden geld heeft bin-
nengebracht is er toch een kleine 2.500 euro gedoneerd door mensen uit Stichtse 
Vecht. Een van de lessen die we hebben geleerd is dat er nog meer naamsbe-
kendheid moet zijn voor onze omroep alvorens we meer inkomsten uit crowdfunding 
kunnen genereren. In 2016 hebben we hier verder op ingezet, echter zien we dat de 
crowdfunding – zonder concreet doel – weinig resultaat meer boekt in het tweede 
jaar.

We zijn wel aan het nadenken hoe we verder komen in onze inkomstenstroom en 
meer onafhankelijk van de subsidie kunnen staan. 
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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 ver-
goeding ontvangen. RTV Stichtse Vecht heeft een tweetal mensen welke zo'n ver-
goeding ontvangen. Beide posities bevinden zich aan de redactionele kant (de 
hoofdredacteur en de politiek redacteur). 

Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers binnen de omroep is in 2016 met twee personen afgenomen 
ten opzichte van 2015. Een aantal van deze – meestal jonge – vrijwilligers is gaan 
studeren of verhuizen waardoor de
binding met Stichtse Vecht wat minder
is. In totaal zijn er zes nieuwe vrijwil-
ligers bijgekomen en acht vrijwilligers
zijn in 2016 gestopt.

In deze aantallen zijn niet de jongeren
meegenomen die we via een maat-
schappelijke stage een aantal weken
aan ons verbonden zien. Daarvan
hebben we er in 2016 drie een maat-
schappelijke stage van 20 uur of meer
aan kunnen bieden binnen het team
van Studio Stichtse Vecht.

Bestuur

Het bestuur van de omroep wordt gevormd door een voorzitter, een penningmeester 
en een secretaris. Per 1
januari 2016 is er een
vacante positie met
betrekking tot de secre-
taris. Pogingen tot nu toe
om deze positie op te
vullen door middel van
persoonlijke bronnen dan
wel de vrijwilligerscen-
trale Stichtse Vecht
hebben tot nu toe niet
geleid tot een nieuwe
functionaris.
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Positie Naam Sinds

Voorzitter Eric Loman 1 juli 2015

Penningmeester Corinne van den Berg 1 juli 2015

Secretaris Positie vacant 1 januari 2016

Hoofdredacteur Robert Oelp 1 juli 2015

Tabel 1: Samenstelling bestuur per 31 december 2016

Afbeelding 1: Aantallen vrijwilligers

jan - 2014 jan - 2015 jan - 2016 jan - 2017

0

10

20

30

40

50

60

70

file:///H:/CloudStation/RTV%20Stichtse%20Vecht/Bestuur/Communicatie/2015-Jaarverslag/www.rtvstichtsevecht.nl


Exploitatierekening

In onderstaande tabel de resultatenrekening over 2016. In vergelijking met 2015 valt 
duidelijk te lezen dat de kosten voor huisvesting significant zijn gedaald. Door het 
vertrek uit de oude brandweergarage en de – veel lagere – huurkosten van de 
huidige locatie hebben we een grote besparing kunnen verwezenlijken. Daarnaast is 
ook het bedrag aan productiekosten gedaald. Dit komt omdat wij afscheid hebben 
genomen van een betaalde medewerker. De daling in de productiekosten houdt 
gelijke tred met de daling in de subsidie vanuit de gemeente.

Daarnaast zijn de inkomsten uit donaties is gedaald. Dit wordt helaas maar gedeel-
telijk goedgemaakt door de stijging in inkomsten uit commerciële boodschappen. Het
percentage van inkomsten uit reclame ten opzichte van de subsidie is met twee 
procent gestegen tot 7%. In vergelijking met de regionale omroep RTV Utrecht; zij 
hebben over 2015 4% inkomsten uit reclame-zendtijd gegenereerd. 

RTV Stichtse Vecht
Jaarverslag 2016

11/13 (pagina)
29 mei 2017 (datum)

file:///H:/CloudStation/RTV%20Stichtse%20Vecht/Bestuur/Communicatie/2015-Jaarverslag/www.rtvstichtsevecht.nl


Balans per 31 december 2016

De balans is opgemaakt door de penningmeester volgens het model van het Com-
missariaat van de Media. 
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Colofon

Dit jaarverslag is een uitgave van:

RTV Stichtse Vecht

Postadres:
Burg. Huydecoperhof 12
3604 CC Maarssen

Bezoekadres:
Harmonieplein 31
(links van Bonhof bloemen)

Tel: +31 6 23 403 404 (telefoonnummer studio)
Tel: +31 6 13 06 39 28 (telefoonnummer bestuur)
mail: bestuur@rtvstichtsevecht.nl

Redactiemail

Voor persberichten redactie@rtvstichtsevecht.nl

PBO

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

Mei 2017
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