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Prachtig mooie dag

Verkeerde bien as leste
Dat gung alvast goed

Koffie en de stoete
Valt zoas ’t moet

Ik zat vannacht te denken
Dat het ook wel weer ‘s mag
Eben ‘n prachtig mooie dag

Niet allen’ ’t weer
Ok de blues en ok de rest

Ik haol vandaage alles buuten 
Wat normaal de boel verpest

Lange leden da‘k ’t leben
Zo mooi glanzend zag

Op dizze prachtig mooie dag

Nee, nee, nee der is gien man overboord
Ben vandaage zölfs bestand
tegen ’n onvertogen woord

Nee, nee, nee, gien modder en gien maaiveld
Ik zweef der overhen

Dat is alles wat vandaage telt

Met vleugelties van keersevet
Vlieg ik naor de zunne

Ik weet zeker da’k ’t red
Want ik wul weer umme
Met ’n kop vol zunlicht

Naor ’n vrouw die op mij wacht
Op dizze prachtig mooie dag

Daniël Lohues

Jaarverslag 2013 / Inleiding



Inleiding         5

Directieverslag        6

Jaarverslag Raad van Toezicht      12

Programmazaken      15

Faciliteiten         19

Commercie         21

Marketing & Communicatie      25

Sociaal Jaarverslag       29

Verslag van de Ondernemingsraad 34

Jaarverslag PBO        37

Financieel Jaarverslag      49

Bijlagen          55

Inhoud Jaarverslag 2014

Zaterdag 1 november 2014.

Het is een prachtig mooie dag. 

Dat is m’n eerste gedachte als ik ‘s ochtends om half 

acht de gordijnen los doe. Een strakblauwe hemel 

lacht me tegemoet. En omdat ik van onze weerman 

Klaas Karssen geleerd heb dat alles te koop is, 

behalve het weer, pak ik dit cadeautje dankbaar uit. 

Maar dan spookt er ook meteen iets anders door 

mijn hoofd. Oh, als er maar iemand komt. We 

hebben het de afgelopen maanden regelmatig tegen 

elkaar gezegd en het antwoord nooit gevonden. Tijd 

om naar de Beilerstraat te gaan. 

De spanning is voelbaar. De taken zijn verdeeld en 

bekend. Een laatste briefing met peptalk en dat is 

het dan. We gaan met z’n allen naar buiten. Klokslag 

10 uur. Knal. Boem. De confetti vliegt me om de 

oren. De start voor de Open Dag van onze omroep is 

gemaakt. 

Even afwachten. Straks komt er niemand. Weten de 

mensen de weg naar onze studio nog wel te vinden? 

Ja, 10 jaar geleden bij de opening van ons huidige 

pand, de prachtige oude HBS, hingen de mensen er 

met de benen uit. Maar dat was toen. Nu is nu.

De deuren gaan open. Van het ene op het andere 

moment stromen de Drenten ons gebouw binnen. 

En ze blijven maar komen. Tientallen, honderden, 

duizenden. Sommigen sluiten zich aan bij de route 

die door ons is uitgestippeld; anderen vragen 

honderduit. Ik ben beduusd en geroerd door de 

enorme belangstelling. 

Ik merk aan de collega’s dat ze precies hetzelfde 

gevoel hebben. Dit is waar het om gaat. Dit is waar 

we het voor doen. Een omroep voor en van de 

Drentse bevolking. Alweer 25 jaar lang altied in de 

buurt!

Zaterdag 1 november 2014. 

Het was een prachtig mooie dag.

Dink Binnendijk

directeur/hoofdredacteur

Inleiding
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We gaan terug naar 1 januari 1989. ‘Volk, dit bint de 

eerste woorden die aj kunt heuren via Radio Drenthe 

en daor bint wij slim wies mit.’ Zo begonnen we 

25 jaar geleden met onze eigen Drentse regionale 

omroep. En het jaar 2014 stond voor RTV Drenthe 

natuurlijk in het teken van het 25-jarig jubileum van 

de omroep. Er werden diverse activiteiten rond het 

jubileum georganiseerd. 

Het officiële startsein van het jubileumjaar 

werd gegeven op zaterdag 25 januari. Tijdens 

een drukbezochte receptie vertelde de directie/

hoofdredactie dat er geen pasklaar antwoord 

te geven is op de vraag of RTV Drenthe over 25 

jaar nog bestaat. Er moet de komende jaren flink 

worden bezuinigd, terwijl er in de afgelopen jaren 

door twee reorganisaties al 20 procent van het 

vaste personeel is afgevloeid met een vrijwillige 

vertrekregeling. Bij RTV Drenthe, maar ook bij de 

kleine regionale omroepen zoals Omroep Flevoland, 

Omroep Zeeland en RTV Noord, heeft een enorme 

kaalslag en verschraling plaatsgevonden en dat is 

volgens de directie/hoofdredactie zorgelijk. 

Ook deed de directie/hoofdredactie in zijn speech 

een beroep op de provinciale politiek. In sommige 

provincies zoals Limburg, Brabant en Zeeland zijn 

moties aangenomen om het belang aan te geven 

van een eigen, zelfstandige omroep. De directie/

hoofdredactie sprak de hoop en verwachting 

uit dat de Provinciale Staten in Assen zich ook 

hard maken voor de eigen regionale omroep. 

De provincie maakt zich terecht druk om het 

verdwijnen van voorzieningen in Drenthe dus het 

belang van een eigen regionale omroep binnen de 

provinciegrenzen zal zeker onderkend worden. De 

regionale omroep is namelijk de enige organisatie 

in onze provincie die zich dagelijks zichtbaar en 

hoorbaar bezig houdt met Drenthe. De oproep van 

directie/hoofdredactie resulteerde in 2014 niet in 

een initiatief vanuit de provinciale politiek. Wel 

is het goed om te vermelden dat de relatie tussen 

het provinciebestuur en de regionale omroep 

uitstekend is. Zoals bekend is de financiering van 

regionale omroepen met ingang van 1 januari 2014 

weer overgeheveld van het Interprovinciaal Overleg 

naar het Rijk (Den Haag). Hiermee is de financiële 

band met de provincie Drenthe feitelijk voorbij. 

Toch hecht zowel RTV Drenthe als de provincie 

Drenthe aan een goede, onderlinge relatie. Daarom 

werd er in 2014 invulling gegeven aan de afspraak 

om in elk geval twee keer per jaar een bestuurlijk 

overleg te voeren om elkaar op de hoogte te houden 

en te stellen van ontwikkelingen.

Directieverslag
Dink Binnendijk

Directeur/hoofdredacteur

In 2014 was er volop aandacht voor de 

samenwerking met andere, journalistieke partners 

zowel in als buiten de provincie Drenthe. Allereerst 

werkte RTV Drenthe samen met collega regionale 

omroepen. Zo werden er met RTV Oost tal van 

programma’s uitgewisseld. RTV Oost nam onder 

meer het live verslag van de Wielerronde van 

Drenthe over en onze omroep deed hetzelfde met 

een aantal Overijsselse evenementen die door RTV 

Oost werden uitgezonden. Verder werden er in 

2014 diverse gesprekken gevoerd met de uitgevers 

NDC Mediagroep en Boom Uitgevers in Meppel. 

Uit die samenwerking zijn mooie, journalistieke 

initiatieven ontstaan. Met Boom en RTV Oost werd 

een afspraak gemaakt dat de regionale omroepen 

hun verslaggever(s) voor de regio Meppel kunnen 

huisvesten bij Boom en dat er regelmatig overleg 

is tussen de betrokken journalisten om kennis, 

informatie en onderwerpen uit te wisselen. Ook 

met de NDC Mediagroep werden activiteiten 

ondernomen zoals de jaarlijkse verkiezing van de 

Drents Politicus van het Jaar. Goede initiatieven 

maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat een en 

ander vooralsnog geen geld oplevert. Kortom, geen 

verdienmodel waarnaar de commerciële uitgevers 

op zoek zijn. Maar wij vinden het als publieke, 

regionale omroep erg belangrijk om samen te 

werken met de regionale kranten los van het feit 

of het wel of niet financieel iets opbrengt. Vanuit 

onze publieke taak gaat het ons namelijk om het in 

stand houden van de regionale nieuwsvoorziening. 

Een goede samenwerking kan daarbij helpen. We 

zijn ook van mening dat alles wat we met publiek 

geld produceren door zoveel mogelijk mensen 

moet worden gezien en/of gehoord. Dat is de reden 

waarom we het Dagblad van het Noorden een 

aantal keren toestemming hebben gegeven om een 

aantal evenementen, die wij live uitzonden, op hun 

internetsite via een livestream aan te bieden.

Daarnaast wordt er verder gesproken met de 

NDC Mediagroep om in navolging van initiatieven 

in de provincies Brabant en Limburg te kijken 

of er op het gebied van internet afspraken 

kunnen worden gemaakt over een praktische 

samenwerking. Met Boom en de lokale omroep RTV 

Meppel wordt gesproken over programmatische 

samenwerking met betrekking tot het uitzenden 

van een economisch programma. In dat kader wil 

RTV Drenthe ook het belang benadrukken van 

het nader onderzoeken van een meer intensieve 

samenwerking met de lokale omroepen in Drenthe. 

In het najaar van 2014 maakten RTV Drenthe en 

de lokale omroep in Emmen een gezamenlijke 

sportuitzending met live-verslagen van de 

bekervoetbalduels van FC Emmen en WKE. Met 

RTV Meppel is er in 2014 uitgebreid overleg geweest 

en we hopen in 2015 een convenant af te sluiten. 

In Friesland heeft de provincie een subsidie 

verstrekt aan de regionale Omrop Fryslân om te 

onderzoeken welke vormen van samenwerking 

tussen de verschillende mediabedrijven kunnen 

leiden tot de continuïteit van onafhankelijke, 

regionale journalistiek in Friesland. Begin 2015 

zal RTV Drenthe eenzelfde verzoek neerleggen 

bij het provinciebestuur van Drenthe om de 

mogelijkheden tot samenwerking in onze provincie 

te onderzoeken.

Zoals bekend moet de regionale omroepsector 

per 1 januari 2017 een bedrag van 17 miljoen euro 

bezuinigen. In 2013 werd in het bestuursoverleg 

van ROOS, waarin alle regionale omroepen zijn 

vertegenwoordigd, de notitie ‘Toekomstvenster 

op de publieke regionale omroep’ vastgesteld. 

Daarin wordt ook aangegeven op welke manieren 

er gekeken gaat worden om de bezuiniging 

van 17 miljoen te realiseren. Daarvoor werden 

de dertien bestaande regionale omroepen in 

vijf clusters ingedeeld. RTV Drenthe zit samen 

met RTV Noord en Omrop Fryslân in cluster 

Noord. In de clusters wordt gekeken naar de 

mogelijkheden van samenwerking die kunnen 

leiden tot kostenbesparingen. Alle clusters hebben 

onderzoeksburo Turner in de hand genomen om dit 

proces te begeleiden en uit te werken. In november 

2013 bereikt het cluster Noord een akkoord met 

Turner over het onderzoek en de werkzaamheden 

worden in december gestart. Turner voert 

gesprekken met de directies en MT-leden met 

aandacht voor de afdelingen Financiën, Redactie, 
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Faciliteiten, Reclame en P&O. Dat alles heeft 

geresulteerd in een Quick Scan rapportage. Daarin 

wordt een aantal modellen gepresenteerd die 

kunnen leiden tot synergiewinst (bezuinigingen). 

Dat zal nodig zijn want cluster Noord zal vanaf 

2017 toch zeker een bedrag van 3,2 miljoen moeten 

besparen. Het nadeel van de rapportage zijn de 

vele aannames die nogal variëren maar uiteraard 

van invloed zijn op de uitkomsten. Dat heeft 

natuurlijk ook te maken met de beperkingen die een 

Quick Scan met zich meebrengt. Niettemin geeft 

de rapportage enig inzicht in de mogelijkheden 

die verder moeten worden uitgewerkt. In dat 

kader geven de directies van de drie regionale 

omroepen in cluster Noord opdracht aan de drie 

afdelingshoofden van de afdeling Faciliteiten om 

aanvullend onderzoek te doen naar aanleiding 

van de Quick Scan rapportage van Turner. De 

uitkomsten van dat onderzoek worden begin 2015 

verwacht.

RTV Drenthe heeft in 2014 in vrijwel elke 

bestuursvergadering van ROOS vraagtekens 

gezet bij de daadwerkelijke betekenis van de 

clusters. De directie/hoofdredactie maar ook MT 

en Raad van Toezicht van RTV Drenthe zien de 

clustervorming enkel en alleen als een middel 

om te kijken of samenwerking met Noord en 

Fryslân tot efficiencyvoordelen kan leiden. RTV 

Drenthe begrijpt dat zoiets in een cluster sneller 

kan worden uitgewerkt dan dat je met dertien 

omroepen om tafel gaat. Maar RTV Drenthe is 

absoluut gekant tegen het voornemen binnen 

ROOS om het cluster een bestuurlijke status te 

geven. De clusters zijn namelijk gebaseerd op het 

eerste idee van minister Plasterk om Nederland 

op te splitsen in vijf landsdelen maar dat plan is 

inmiddels van tafel. Binnen ROOS blijft een aantal 

omroepen vasthouden aan het voornemen om de 

vijf clusters ook een bestuurlijke status te geven. En 

dat betekent in het geval van RTV Drenthe dat er 

misschien gedwongen moet worden samengewerkt 

met Omrop Fryslân, wat alleen al vanwege de Friese 

taal een onzalig plan is, maar het betekent ook dat 

er dus geen eventuele, bestuurlijke samenwerking 

kan plaatsvinden met RTV Oost. En Overijssel is 

naast Groningen nou juist de meest natuurlijke 

partner van RTV Drenthe; mede vanuit het 

Nedersaksische taalgebied en de geschiedenis. RTV 

Drenthe maakt zich dan ook zorgen over de indeling 

van de clusters omdat (bestuurlijke) samenwerking 

juist moet leiden tot enerzijds efficiency en 

anderzijds (programmatische) mogelijkheden die 

meerwaarde opleveren voor de inwoners van de 

diverse provincies. Volgens RTV Drenthe maakt 

het de politiek helemaal niets uit of dat nou wel 

of niet in clusters gebeurt maar kunnen dat ook 

meerdere samenwerkingsverbanden zijn die zorgen 

voor continuïteit van een onafhankelijke, regionale 

nieuwsvoorziening in de twaalf provincies. 

Dat laatste wordt duidelijk in de visiebrief van 

staatssecretaris Dekker over de toekomst van 

het publieke mediabestel die in oktober wordt 

gepresenteerd. Er worden geen voorwaarden (eisen) 

gesteld in de vorm van een vermindering van het 

aantal regionale omroepen. En ook de clusters 

worden niet genoemd in het verhaal Dekker. 

Hij schrijft dat de regionale omroepen ook in de 

toekomst vanuit hun eigen identiteit maximaal 

invulling moeten kunnen geven aan de publieke 

media-opdracht in de regio. Dat moeten ze vanuit 

een zelfstandige en onafhankelijke positie kunnen 

doen. Door nauwere samenwerking met elkaar, 

met de landelijke omroep en met andere regionale 

mediabedrijven kan volgens Dekker de journalistieke 

slagkracht binnen de regio groter worden. RTV 

Drenthe kan zich vinden in de reactie van ROOS 

namens alle regionale omroepen waarbij de opdracht 

van de staatssecretaris wordt onderschreven om 

nog doelmatiger met publieke middelen om te 

gaan zodat het geld primair ten goede komt aan de 

journalistiek en het programma-aanbod. Dekker 

doelt op samenwerking met de landelijke omroep, 

met andere regionale omroepen, maar ook met 

regionale kranten en lokale omroepen. Dekker vindt 

ook dat door middel van uniformiteit in techniek en 

innovatie bezuinigingen moeten worden gerealiseerd. 

RTV Drenthe is het daar volledig mee eens en 

vindt dat die uniformiteit liever nog vandaag dan 

morgen wordt gerealiseerd. Niet in de voorgenomen 

clusters maar in landelijk verband. Dan maak je als 

regionale omroepsector grote stappen voorwaarts, 

zowel in efficiency als in daadwerkelijke 

samenwerking. 

De staatssecretaris wil voor de zomer van 2015 een 

concreet plan hebben van de regionale omroepen 

waarin duidelijk wordt dat de bezuinigingen van 

17 miljoen euro die de regionale omroepen moeten 

realiseren, niet ten koste gaan van de regionale 

journalistiek maar gevonden moeten worden 

in een meer efficiënte werkwijze. RTV Drenthe 

maakt echter wel de kanttekening dat, naast 

de programmatische activiteiten, bestuurlijke 

verankering evenals ondersteunende diensten 

wel degelijk ook een onmisbare schakel vormen 

als het gaat over regionale identiteit en de positie 

die je als regionale omroep bekleedt in jouw 

provincie. En het spreekt voor zich dat die plek 

van een regionale omroep in de meer ‘traditionele’ 

provincies van wezenlijk groter belang is dan in de 

Randstad en de grote steden waar die natuurlijke 

samenhang en binding van oudsher veel minder 

aanwezig is. Daarom gaat RTV Drenthe niet mee 

in de plannen om overhead en ondersteunende 

diensten zomaar op te geven. De afgelopen jaren 

hebben in zeer uiteenlopende sectoren feitelijk 

uitgewezen dat daar waar Drentse bedrijven met 

andere provincies samenwerken en/of fuseren er 

vrijwel niets overblijft van de Drentse eigenheid 

en identiteit. Met die ervaring wil de directie/

hoofdredactie, MT en Raad van Toezicht uiterst 

zorgvuldig te werk gaan als het gaat om het vinden 

van de noodzakelijke bezuinigingen die vanaf 2017 

gerealiseerd moeten worden. Het behoud van de 

Drentse journalistieke/culturele identiteit, ook na 

2017, is een voorwaarde die vooraf is vastgesteld en 

die niet onderhandelbaar is.

In het reorganisatieplan van 2012 is beschreven 

dat aanpassing van de afdeling faciliteiten qua 

structuur aanbeveling verdiende. Op dat moment 

is ervoor gekozen de plannen voor de andere 

afdelingen van RTV Drenthe door te laten gaan; 

de afdeling faciliteiten is in 2012 ongewijzigd 

gebleven. De toen ervaren problemen zijn echter 

in de afgelopen jaren onvoldoende opgelost. Reden 

voor de directie/hoofdredactie een onderzoek 

naar deze afdeling te laten uitvoeren door 

Hoofd programmazaken Margot de Jong, om te 

bezien hoe de technische stabiliteit het beste 

gewaarborgd kan worden. Met andere woorden: 

wat moet er gebeuren om deze te verbeteren en te 

stabiliseren. We moeten tegelijkertijd vaststellen 

dat de techniek binnen onze omroep in de laatste 

tien jaar zoveel meer complexer is geworden. We 

profiteren ontzettend van de nieuwe technische 

mogelijkheden maar we zijn daardoor ook veel 

kwetsbaarder geworden. 

Aan de hand van de bevindingen van Margot de 

Jong, vastgelegd in het rapport ‘Ready for anything’, 

en zeker ook op basis van de eigen inzichten en 

ervaringen, werd er een plan geschreven voor 

een voorgenomen reorganisatie van de afdeling 

faciliteiten. In de nieuwe structuur wordt gekozen 

voor een splitsing tussen technische ondersteuning 

en facilitaire zaken, beide met eigen leidinggevende. 

Op deze manier lopen beide taken niet meer door 

elkaar heen en kan elke afdeling zich wijden aan 

zijn eigen corebusiness. Het reorganisatieplan is in 

het najaar van 2014 besproken met de vakbonden en 

in december heeft de directie een adviesaanvraag 

ingediend bij de Ondernemingsraad. In 2015 kan 

er dan hopelijk een begin worden gemaakt met de 

reorganisatie van de afdeling faciliteiten. En net als 

bij de voorgaande redactionele reorganisaties heeft 

de directie een garantie afgegeven dat er ook bij 

de afdeling faciliteiten geen gedwongen ontslagen 

zullen vallen. 
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Los van alle bestuurlijke, financiële en 

organisatorische verwikkelingen werd er 

programmatisch in 2014 ook weer flink aan de weg 

getimmerd door onze omroep. RTV Drenthe is het 

enige multimediale (nieuws)medium in Drenthe dat 

beschikt over een radio, tv, en internetkanaal. Deze 

positie willen we optimaal benutten. We brengen 

informatie crossmediaal, ook via social media/

apps. Zo voorzien we onze kijkers, luisteraars en 

internetbezoekers op steeds meer manieren sneller 

van betrouwbare en onafhankelijke informatie.

RTV Drenthe heeft de ambitie om de website tot het 

nieuwsplatform van Drenthe te laten uitgroeien. 

Het streven van een miljoen bezoeken per maand 

is in 2014 gerealiseerd. Ook werd er live verslag 

gedaan van een record aantal evenementen en 

daarmee werden twee dingen bewezen. Allereerst 

dat er in Drenthe dus verschrikkelijk veel reuring 

is met tal van mooie evenementen en anderzijds 

het ultieme bewijs dat we onze slogan ‘Altijd in de 

Buurt’, volledig hebben waargemaakt. En daar zijn 

we ontzettend trots op. Net als op het gegeven dat 

Radio Drenthe ook in 2014 weer de best beluisterde 

radiozender van de provincie was. Opnieuw 

marktleider in een enorm concurrerende markt. TV 

Drenthe voldeed vorig jaar aan de doelstelling om 

tussen 18.00 en 19.00 uur tot de vijf best bekeken 

zenders in de provincie te horen. 

Alle bijzonderheden over de programmatische 

activiteiten zijn elders in dit jaarverslag te 

lezen, maar de directie/hoofdredactie maakt 

een uitzondering voor de actie: Samen voor de 

Voedselbank. Een prachtige samenwerking met 

en door de Drentse bevolking van jong tot oud, 

onze medewerkers, de vele vrijwilligers en het 

bedrijfsleven. Het was mooi om te zien wat deze 

actie losmaakte in onze provincie en dat wij daar 

als regionale omroep een belangrijke rol in mochten 

vervullen.

van 2013 de netto omzet (inclusief barteringbaten) 

gestegen met ongeveer € 150.000. Het positieve 

resultaat zal toegevoegd worden aan de reserve voor 

Media-aanbod.

De bekostiging van RTV Drenthe is met ingang van 

2014 overgegaan van de provincie Drenthe naar het  

Rijk. Daarnaast genereert onze organisatie inkomsten 

uit reclame. De huidige financiering achten wij het 

komende jaar voldoende voor de uitvoering van onze 

activiteiten. 

Met ingang van 1 januari 2014 schrijft het Handboek 

Financiële verantwoording regionale publieke media-

instellingen voor dat de per 31-12-2013 aanwezige 

reserves allen dienen te worden herverdeeld. 

De bestemmingsreserve en risicoreserve zijn na 

toestemming van het Commissariaat voor de Media 

(CvdM) toegekend aan de algemene reserve.  De 

algemene reserve is het weerstandsvermogen van 

Stichting RTV Drenthe. Deze is niet bestemd voor 

programmering, maar dient om onvoorziene posten 

in moeilijke tijden te kunnen opvangen waardoor de 

continuïteit van de omroep niet in gevaar komt. 

De solvabiliteit en liquiditeit liggen rond de norm. 

Onze omroep verwacht de solvabiliteit te handhaven. 

Daarnaast is het streven de liquiditeitspositie te 

versterken. Voor de komende jaren wordt een positief 

of beperkt negatief resultaat verwacht en zullen 

de investeringen waarschijnlijk lager zijn dan de 

afschrijvingen. Hierdoor zal de liquiditeit verder 

toenemen. De kasstroom in 2014 is positief. 

RTV Drenthe heeft een lening bij de provincie Drenthe 

met een vaste looptijd en een vast rentepercentage. 

Hierdoor loopt onze omroep geen renterisico over deze 

lening. RTV Drenthe vindt het niet noodzakelijk om 

financiële instrumenten aan te trekken ter afdekking 

van de prijs-, rente en kredietrisico’s  indien deze 

aanwezig zijn. In 2010 is met de Belastingdienst een 

convenant horizontaal toezicht gesloten waarbij 

samenwerking, wederzijds vertrouwen, begrip en 

transparantie kernwoorden zijn.

In 2014 is diverse apparatuur gereed gemaakt om in 

High Definition (HD) formaat te kunnen uitzenden. 

Daarnaast heeft RTV Drenthe een nieuwe radiostudio 

gebouwd en in gebruik genomen. In 2015 zullen de 

nodige onderhoudsinvesteringen worden gedaan.

De grootste uitdaging ligt misschien wel in de periode 

na 1 januari 2017. Ook RTV Drenthe moet vanaf dat 

moment met veel minder geld (meer dan een miljoen 

euro) omroep bedrijven. En de uitdaging ligt in het 

feit om op termijn (ook na 2020) de onafhankelijke 

programmatische/journalistieke uitgangspunten voor 

de inwoners van onze provincie te behouden. Dat kan 

alleen met een sterke publieke omroep van en voor 

Drenthe! 

Natuurlijk zijn er voor 2015 en de jaren erna veel 

uitdagingen. We willen met RTV Drenthe echt leading 

worden met het nieuws in onze provincie. We hebben 

stappen gemaakt maar het moet beter. Het nieuwe 

format op tv, dat in het voorjaar van 2015 van start 

gaat, moet door middel van elke dag live en met 

ruimte voor achtergronden een behoorlijke impuls 

geven aan de kwaliteit van ons nieuws. We willen ons 

uitgangspunt ‘Internet eerst’ volledig waarmaken. 

Daarom is er in 2014 een FTE gecreëerd voor een 

redacteur Social media. 

In ons streven om versneld uit te groeien tot het 

nieuwsplatform van onze provincie hebben we 

een wijziging aangebracht in onze redactionele 

organisatie. Margot de Jong, die bij onze omroep 

vertrok, werd als Hoofd Programmazaken 

niet vervangen. Door de inkrimping van de 

programmering en duidelijke speerpunten (nieuws, 

evenementen, veel live) is er na overleg met het MT, 

RBT, de Redactieraad en Ondernemingsraad besloten 

om op zoek te gaan naar een Chef Nieuws. Een 

ervaren man/vrouw die samen met de hoofdredactie 

en het RBT zorgt voor een significante, voortdurende 

kwaliteitsverbetering van ons nieuws op internet, 

radio en tv. In december ging Erik Wijnholds bij RTV 

Drenthe aan de slag als Chef Nieuws. Wijnholds, chef 

van de 24-uurs redactie van de NOS, is voor een jaar 

gedetacheerd bij onze omroep en daar zijn we erg blij 

mee.

RTV Drenthe sluit 2014 af met een positief resultaat 

van € 141.856. Dit resultaat is € 195.656 hoger dan de 

begroting. Er is uiteraard een verklaring voor de 

positieve verschillen ten opzichte van de begroting. 

Het vertrek van diverse medewerkers in 2012 tot 

en met 2014, die gebruik hebben gemaakt van de 

vrijwillige vertrekregeling, heeft een gunstig effect 

op de personeelskosten. Door het terugbrengen van 

de vaste FTE’s hebben we de benodigde flexibiliteit in 

onze arbeidskosten. Ook om eventuele tegenvallers 

goed te kunnen opvangen. Ondanks de aanhoudende 

slechte economische situatie in 2014 is ten opzichte 

Jaarverslag 2014 / DirectieverslagJaarverslag 2014 / Directieverslag10 1111



Jaarverslag van de Raad van Toezicht

In tegenstelling tot voorgaande jaren kenmerkte 

het verslagjaar zich door een zekere vorm 

van consolidatie. De grote aanpassingen van 

de organisatie, mede ingegeven door financiële 

problemen, veelal extern bepaald, waren 

grotendeels afgerond. De organisatie heeft zich 

“gereset” en zich vooral kunnen richten op de 

kwaliteit van de programma’s. En vooral dat laatste 

heeft de Raad van Toezicht met veel voldoening 

waargenomen. De omroep weet zich meer dan ooit 

gesteund door een zeer vaste schare aan kijkers 

en luisteraars die hun regionale omroep een warm 

hart toedragen. Voor velen in deze provincie 

betekenen de uitzendingen een vaste invulling van 

hun informatiebehoefte, een objectieve inkijk in 

het democratisch functioneren van het lokale en 

regionale bestuur. En daarnaast ook, op gezette 

tijden, ontspanning.

Vijf vergaderingen vonden in het verslagjaar plaats. 

Bijeenkomsten waarin op uitstekende wijze de 

directeur/hoofdredacteur, bijgestaan door leden van 

het managementteam, de leden van de Raad van 

Toezicht werden bijgepraat omtrent de interne en 

externe ontwikkelingen. Boeiende discussies waren 

hiervan het gevolg, resulterend in adviezen die voor 

de toekomst van onze omroep weleens bepalend 

kunnen zijn. Ook met de leden van de OR, het PBO 

en de Redactieraad vond een goede uitwisseling van 

informatie en opvattingen plaats. De dialoog met 

deze organen wordt door de Raad van Toezicht zeer 

op prijs gesteld.

In financiële zin heeft de Raad van Toezicht 

mogen vaststellen dat 2014 een goed jaar was. De 

noodzakelijke reorganisatie heeft geleid tot een 

behoorlijk stabiele situatie. Hoewel dat laatste 

wel steeds moet worden bezien in het licht van de 

zorgen voor de toekomst. For the time being dus 

stabiel, wachtend op de stormen die zonder twijfel 

ooit zullen komen!

Een aanpassing van de organisatie is punt van 

bespreking geweest; die van de afdeling faciliteiten. 

Ook hierover werd op basis van een uitvoerig 

rapport door de Raad van Toezicht een advies 

gegeven.

In de besprekingen is veel tijd ingeruimd voor de 

toekomst van de regionale omroepen, ingegeven 

door de plannen van staatssecretaris Dekker, mede 

gekoppeld aan de opgelegde bezuinigingen vanaf 

2017. Hoewel de nadrukkelijke voorkeur van de 

Raad van Toezicht het zelfstandig voortbestaan van 

onze eigen organisatie is, is het echter noodzakelijk 

de voorgestelde opties van de staatssecretaris en 

van ROOS op alle consequenties te beschouwen. 

Het door het externe bureau Turner ingestelde 

onderzoek leverde tal van gegevens op die voor 

een zorgvuldig advies belangrijke bouwstenen zijn. 

Cluster Noord is een optie die daarbij in beeld komt, 

maar ook de samenwerking met RTV Oost dient 

naar het oordeel van de Raad van Toezicht nader 

bekeken te worden. Het moge duidelijk zijn dat 2015 

een cruciaal jaar gaat worden voor de toekomst van 

onze organisatie.

Cultuurveranderingen binnen onze organisatie 

zijn daarbij van groot belang, immers alleen een 

sterke, levendige en op de omgeving aangepaste 

organisatie zal de toekomstige veranderingen op 

nationaal niveau kunnen doorstaan. De kijker en 

luisteraar is vooral de factor die bepalend zal zijn. 

Nieuwe media zijn, naast traditionele media, het 

instrument van informatievoorziening voor een 

belangrijk deel van de inwoners van ons gebied. 

Hierop inspelen zal ook onze toekomst bepalen.  

Wat dat betreft zijn Drenten net als Nederlanders.

De Raad van Toezicht ziet ernaar uit het komend 

jaar in te gaan met een agenda die vol met 

uitdagingen zal zijn. Maar vooral met de gedachte 

dat wat door RTV Drenthe in de loop van de jaren is 

opgebouwd niet verloren mag gaan.

Frits Brink

Voozitter

Jaarverslag 2014 / Raad van Toezicht12 13



Floris Mulder

Chef bureau 

Martin van der Veen

Eindredacteur varia

25 jaar RTV Drenthe
Op 1 januari 1989 om 12.00 uur was het zover; de 

eerste uitzending van Radio Drenthe. Een zeven uur 

durende live-uitzending vanuit Cultureel Centrum 

De Kolk in Assen op nieuwjaarsdag vormde de start 

van de nieuwe regionale omroep. 25 jaar later is RTV 

Drenthe uitgegroeid tot het journalistieke hart van 

Drenthe: marktleider en online het best bekeken. 

Jubileum
Het 25-jarig jubileum wordt het hele jaar gevierd, 

in en met Drenthe. We vieren het op 25 januari 

ook met een speciaal concert van de Koninklijke 

Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ dat we live 

uitzenden op TV Drenthe.

Op 25 februari zenden we de hele dag live 

uit vanaf de televisietoren in Smilde. Ook de 

nieuwsuitzending komt vanaf de uitzendmast. 

Speciale genodigden, onder wie onze kijkers 

en luisteraars, krijgen een rondleiding in het 

vernieuwde gebouw. 

In mei volgt een speciale uitzending van Anouk in 

De Middag, te volgen op radio en televisie vanuit 

de Havixhorst in De Schiphorst. We zetten 25 

Drenten, die genomineerd zijn door ons publiek, in 

het zonnetje en ze ontvangen een lintje: de kei van 

Drenthe.

Verslaggever Rinus Bouwmeester maakt eind 

oktober, als we overgaan naar de wintertijd, 25 

uur lang live-radio met bijzonder gasten die hun 

favoriete muziek en het daarbij horende verhaal 

mogen laten horen.

En eind december de apotheose met een live 

uitzending op radio en televisie vanuit Van Slag 

in Borger: de Top 100 aller Drenten over 25 jaar. 

Winnaar is Queen met Bohemian Rhapsody. Vlinder 

van Duo Karst wordt tweede, Op Fietse van Skik 

eindigt op de derde plaats. Luisteraars kiezen Daniël 

Lohues tot Drenthe’s populairste artiest van de 

afgelopen 25 jaar.

Nieuws
RTV Drenthe is dè nieuwsportal van de provincie. 

We zijn voortdurend bezig met ontwikkelingen om 

de nieuwsvoorziening nog beter te maken. Een deel 

van de verslaggevers functioneert inmiddels als 

portefeuillehouder. Daardoor kunnen specifieke 

Drentse onderwerpen beter onder de loep genomen 

worden. Dat heeft zich onder andere geuit in 

onze berichtgeving over de komst van een nieuw 

asielzoekerscentrum in Oranje en de bestuurlijke 

problemen in Midden Drenthe, die tot het aftreden 

van burgemeester Jan Broertjes hebben geleid. Ook 

de windmolenproblematiek in de Veenkoloniën 

heeft veel aandacht en we zoeken uit hoe het zit 

met de ambtenarenfraude bij de provincie Drenthe. 

De aanhouding van de twee verdachten in de 

moordzaak op echtpaar Veenendaal uit Exloo en 

Berend Smit uit Dwingeloo maken veel indruk in de 

provincie.

Programmazaken
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Evenementen
Nieuw op TV Drenthe: evenementenjournaals. 

Onder meer in samenwerking met Marketing 

Drenthe maken we in de aanloop naar een 

evenement TV-programma’s. Zo nemen we een 

kijkje achter de schermen bij: Dutch Open Darts, 

de Ronde van Drenthe, de Cascaderun, CH De 

Wolden, Shakespeare en de Superprestige Gieten. 

Verder zijn we te vinden op verscheidene Drentse 

muziekfestivals, waarvan de reportages terug te 

zien zijn op televisie.

Speciale projecten
Let’s play Darts! We maken begin februari kennis 

met de Dutch Open Darts. Een zondagmiddag lang 

live darten op TV Drenthe vanuit de Bonte Wever 

in Assen. Zo’n duizend toeschouwers ter plaatse, 

tienduizenden voor de buis en op internet via de 

livestream.

Nooit eerder vertoont: zes uur lang live radio en 

TV op zaterdag 1 juni. We zenden Retropop uit. 

Op het Nederpoppodium staan Toontje Later, 

Jazzpolitie/Splitsing, Kayak, Drukwerk en The New 

Adventures. Na de live-registratie zendt TV Drenthe 

elke zaterdagavond van begin augustus tot eind 

december Het beste van Retropop uit. 

Voor het eerst is de omroep live bij de Cascaderun 

in Hoogeveen. Duizenden deelnemers – van jong tot 

oud- doen mee. En het is allemaal te volgen bij RTV 

Drenthe. 

Eind december doen we mee aan de landelijke 

voedselbank actie, samen met de andere regionale 

omroepen. Twee weken lang staat niet alleen RTV 

Drenthe, maar de hele provincie in het teken van 

Samen voor Voedselbank. Het Atrium van de omroep 

wordt een opslagplaats van eten en drinken. In de 

afsluitende live show wordt bekend gemaakt dat er 

voor ruim 190.000 euro aan goederen en donaties is 

opgehaald. Een fantastisch resultaat.

Herdenking
Op 4 mei wordt de dodenherdenking in Kamp 

Westerbork rechtstreeks uitgezonden op radio 

en televisie. En op 5 mei zendt RTV Drenthe 

vanuit De Nieuwe Kolk  het speciale programma 

Bevrijdingsdag Drenthe uit. Tijdens deze 

bijeenkomst houdt voormalig Hoge Commissaris 

voor de Mensenrechten Mary Robinson de landelijke 

5 mei-lezing. Speciale gast is premier Mark Rutte. 

Het Noord Nederlands Orkest en Ellen ten Damme 

verzorgen de muziek. Na afloop van de officiële 

bijeenkomst treedt het Drents Jeugdorkest op.  

Aan de Kop van de Vaart is een grote manifestatie 

waar alle twaalf Drentse gemeenten zich 

presenteren met als thema ‘Vrijheid’. Rond  

13 uur ontsteekt minister-president Mark Rutte het 

bevrijdingsvuur, waarmee het festival officieel van 

start gaat.

Tijdens de nationale herdenking van de 

vliegramp met vlucht MH 17 heeft TV Drenthe de 

programmering aangepast en de live-uitzending van 

de NOS overgenomen.

Streektaol
Is er wel genoeg Drents op de radio? De 

Brink, Tussen Stoet en Koffie, Hemmeltied, De 

Zaterdagmiddag Parade, Veur de Preek, Opmaot, 

Polling’s Passie, Op Streek, Muziekprofiel. Allemaal 

Drentstalige programma’s, die het onverminderd 

goed doen. Op 25 maart houdt de omroep z’n 

jaarlijkse Streektaoldag. Dit in het kader van 

Meertmaond Streektaolmaond. En op TV zenden we 

ieder week het goed bekeken programma Strunen 

uit. We vinden de streektaol belangrijk. Het is een 

deel van onze identiteit. Hier kuj Drents praoten.

FC Emmen is terug
Vanaf september zenden we weer samenvattingen 

uit van FC Emmen. Opvallend is dat sindsdien 

de prestaties van de eerstedivisieclub sterk zijn 

verbeterd. 

Sport, en vooral amateurvoetbal heeft een 

belangrijke plek in de programmering van TV 

Drenthe. Onze Club op TV vervult daarin een 

belangrijke bijdrage. Ook op radio blijven we 

wekelijks het amateurvoetbal volgen. Er komen ook 

veel andere sporten aan bod. 

De handbalsters van DOS uit Emmercompascuum 

staan voor het eerst in de Europacup. TV Drenthe 

Sport maakt een live-uitzending voor televisie 

en internet van de eerste wedstrijd in de vierde 

ronde tegen het Franse Union Mios Biganos-Bègles. 

De thuiswedstrijd wordt met een punt verschil 

verloren. De uitwedstrijd wordt gewonnen, ook 

met een verschil van een punt. DOS verliest na 

het nemen van de strafworpen, en verlaat met 

opgeheven hoofd het toernooi. 

Het Atrium van RTV Drenthe is 24 februari 

het middelpunt van de verkiezing Sportman, 

Sportvrouw, Sportploeg en Sporttalent van het Jaar 

2013. Op televisie kan iedereen meekijken naar deze 

verkiezingen. De Olympische spelers worden in 

Assen welkom geheten, het is allemaal te volgen op 

radio en televisie!

De TT is elk jaar een hoogtepunt in Drenthe en ook 

bij onze omroep. De laatste week van juni staat 

de programmering in het teken van het grootste 

eendaagse sportevenement van Nederland. TT 

Radio van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur. Op televisie 

zijn er TT journaals te zien en de races zijn live te 

volgen op radio.

Samenwerking in de regio
RTV Drenthe en RTV Noord werken al jaren 

journalistiek samen en wisselen nieuwsitems 

en reportages uit. Ook met RTV Oost werken 

we samen. Zo wordt de Ronde van Drenthe ook 

uitgezonden op TV Oost en zendt RTV Drenthe 

de Ronde van Overijssel uit. De bedoeling is deze 

samenwerking te intensiveren. 

We zetten ons ook in om de samenwerking met 

lokale omroepen te verbeteren. In november 

zenden RTV Drenthe en RTV Emmen samen twee 

bekerduels van FC Emmen uit op radio. Met RTV 

Meppel zijn gesprekken om tot een convenant te 

komen. We willen alle Drentse lokale omroepen 

benaderen voor een samenwerkingsovereenkomst 

om zo ons publiek nog beter te bedienen.

Dutch Open Darts LIVE 
TV Drenthe
luister: 90.8 FM     kijk: kanaal 33 (Ziggo)     mobiele app: rtvdrenthe.nl/apps altijd in de buurt rtvdrenthe.nl

zondag 2 februari 13.00 uur
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Faciliteiten

uitzenden. Door de verplichte samenwerking met 

commerciële regionale omroepen was dit een lang 

traject. Eind 2014 is er overeenstemming gekomen 

over de inkoopprocedure en is het inkoopvoorstel 

aanbesteed. De verwachting is dat Radio Drenthe 

medio 2015 ook op DAB+ gaat uitzenden.

De ontwikkelingen op TV gebied staan niet stil. 

Sinds enige jaren wordt er bij het vervangen van 

apparatuur rekening mee gehouden dat deze 

ook High Definition (HD)-ready moet zijn. De 

Standaard (SD) norm waar TV Drenthe in uitzond 

is langzamerhand achterhaald. Nieuwe apparatuur 

is lastig te verkrijgen in deze oude standaard, een 

overstap naar HD is dan een logisch gevolg. Het is 

met het beschikbare budget van RTV Drenthe heel 

moeilijk om dat in één keer te doen. Vandaar dat er 

voor een tijdspad van meerdere jaren is gekozen. 

In het najaar van 2014 worden de laatste stukken 

omgezet en is de gehele workflow (van opname, 

inladen, monteren tot uitspelen) HD. Helaas geven 

de kabelmaatschappijen de regionale omroepen nog 

niet in HD door. 

Nieuwe radiostudio
Begin 2014 heeft RTV Drenthe een nieuwe 

radiostudio in gebruik genomen. De huidige 

radiostudio 3 was na tien jaar intensief gebruik aan 

vervanging toe. De studio is geplaatst vlakbij de 

ingang zodat bezoekers meteen het gevoel hebben 

bij een mediabedrijf binnen te stappen. Bij de 

meeste omroepen worden de werkzaamheden van 

de traditionele radio-programmatechnici voor een 

deel gedaan door de presentatoren. Bij het ontwerp 

van de nieuwe studio is rekening gehouden met 

deze mogelijkheid. Overdag wordt het beeld van de 

radiostudio’s uitgezonden op het televisiekanaal 

van RTV Drenthe. Dat is ook de reden dat er 

gekozen is voor een strakke inrichting en een 

moderne kleurstelling.

DAB+ en HD 
De beoogde digitale opvolger van het huidige 

FM-net heet Digitale Audio Broadcast (DAB+). De 

landelijke publieke en commerciële radiostations 

hebben al verschillende zenders in de lucht, de 

regionale omroepen nog niet. In ROOS-verband is er 

begin 2014 een begin gemaakt om ervoor te zorgen 

dat de regionale omroepen ook op DAB+ kunnen 

Rego Meijer

Hoofd faciliteiten

Online 

De online resultaten van RTV Drenthe blijven ook 

in 2014 succesvol. Met name de apps voor mobiele 

telefoons en tablets worden door steeds meer 

mensen steeds vaker gebruikt. In 2014 trokken 

we online 21,2 miljoen bezoeken, dat is 16 procent 

meer dan het jaar daarvoor. Daarmee zijn we 

Omroep Zeeland en Omrop Fryslân voorbij in 

aantal bezoeken. Toch zien we de groei afvlakken, 

daarom zetten we in 2015 in op versterking van de 

online-redactie. Meer redacteuren gaan berichten 

maken voor de site en apps. Dit moet de kwantiteit 

vergroten. Ook zetten we verder in op social media, 

als bron maar ook als kanaal. De mensen die 

voornamelijk online werken gaan we ook verder 

opleiden om nog beter te voldoen aan de wensen 

van ons online publiek.

In 2014 heeft de redactie een eigen social media 

redacteur gekregen. Deze krijgt in het nieuwe jaar 

nog meer een voortrekkersrol om de redactie beter 

bewust te maken van de kracht van kanalen als 

Twitter. Het aantal fans op Facebook steeg sterk 

dankzij extra aandacht voor dit kanaal. Naar 

verwachting doorbreken we begin 2015 de mijlpaal 

van 10.000 likes. Op Twitter volgen bijna 27.000 

mensen RTV Drenthe.

De apps zijn in 2014 de site voorbij gegaan in aantal 

bezoekers. De verhouding is nu 60-40%. Naar 

verwachting zal dit verschil nog groter worden. Op 

de site is de homepage van steeds minder belang. 

Door de groei van social media en Google komen 

steeds meer mensen rechtstreeks op een artikel op 

onze site en zien ze nooit de homepage.

Uit de cijfers blijkt dat ons online publiek 

voornamelijk bestaat uit mensen tussen de 35 en 

54 jaar oud. Een beduidend jonger publiek dan we 

trekken via radio en televisie.

In 2014 is een start gemaakt met RegioGrid. Samen 

met RTV Noord, Omroep Gelderland, RTV Rijnmond 

en Omroep West maken we een gezamenlijke site. 

De infrastructuur is voor alle omroepen hetzelfde, 

alleen het menu, logo en kleurzetting zijn aan te 

passen. Ditzelfde model is eerder toegepast op de 

apps. In de loop van het voorjaar van 2015 wordt 

deze nieuwe site live gezet.

In 2014 is de app voor Windows gelanceerd. 

Daarnaast zijn bestaande apps verder verbeterd in 

samenwerking met andere omroepen. Hier gaan we 

in 2015 mee door. 

Op de redactie werken we in 2014 multimedialer 

dan ooit. Verslaggevers en redacteuren zijn zich 

steeds meer bewust van de positie en kracht van 

online. Steeds vaker krijgen de site en apps een 

prominentere rol in onze berichtgeving. 
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Commercie
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George Wesseling

Commercieel manager a.i

Marktontwikkeling
Ondanks de aanhoudende slechte economische 

situatie in 2014 is de regionale omzet, exclusief 

barters, met circa 26% gestegen ten opzichte van 

de regionale omzet in 2013. De nationale omzet 

die gerealiseerd wordt door Omroep Reclame 

Nederland (ORN) is, na een flinke daling in 2012 

en 2013, in 2014 flink toegenomen met € 118.000 

(+51%). De bovenregionale omzet is licht gedaald 

ten opzichte van 2013 (-4%). De stijging is tegen 

alle marktomstandigheden in en het gevolg van 

de nieuwe manier van verkopen waarmee wij in 

2013 zijn begonnen. We adviseren de ondernemers 

op een breed terrein van reclame, marketing tot 

communicatie. Daarmee hebben we veel goodwill 

gekweekt en vertrouwen afgedwongen.

De barteromzet is met 11% gedaald ten opzichte van 

2013. Er zijn veel nieuwe contracten afgesloten in 

het kader van het 25-jarig jubileum. De barteromzet 

heeft een waarde van € 254.000. De totale omzet 

inclusief barters is circa € 190.000 hoger uitgevallen 

dan in 2013.

Voor het registreren en/of uitzenden van 

evenementen is er steeds vaker behoefte aan een 

TV faciliteit waar meerdere camera’s tegelijkertijd 

op kunnen worden aangesloten. Inhuur van een 

reportagewagen is een mogelijkheid, maar voor 

bepaalde situaties is er een aanzienlijk goedkopere 

variant mogelijk. Daarvoor heeft RTV Drenthe 

al een aantal jaren een losse regieset in gebruik. 

Gezien het grote aantal evenementen en de 

behoefte aan meer mogelijkheden is er begin 2014 

een nieuwe regieset aangeschaft. 

Op ICT gebied zijn er verschillende 

vervangingsinvesteringen gedaan. Zo is het 

koelsysteem in de serverruimte geheel vernieuwd 

en zijn alle switches in het computernetwerk 

vervangen.

Techlab
In 2014 heeft RTV Drenthe een Techlab opgezet. 

Onder leiding van Chef bureau Floris Mulder 

hebben collega’s van verschillende afdelingen 

met open vizier gezocht naar nieuwe technische 

oplossingen. Daar zijn ze met wisselend succes 

in geslaagd. De belangrijkste uitkomsten van 

het Techlab zijn: het is goed dat mensen van 

verschillende afdelingen samenwerken, dit kweekt 

meer saamhorigheid onderling, maar het blijkt 

lastig om naast de reguliere werkzaamheden ook 

nog ruimte te creëren voor experimenten. In 2015 

gaan we verder met twee projecten: livestreams 

opzetten op zoveel mogelijk plekken en de 

introductie van Skype als extra kanaal tijdens 

radio- en tv-uitzendingen.

Ook is RTV Drenthe, samen met een aantal andere 

regionale omroepen, overgestapt naar een nieuwe 

internetprovider. Vanaf dat moment wordt de 

website rtvdrenthe.nl niet meer in huis gehost. 
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Internet
Ondanks het beperkt aantal bannerposities is 

de afdeling commercie erin geslaagd de online 

inkomsten te verhogen. De voordelen van het 

gebruik van een zogenaamde ‘adserver’ wordt 

duidelijk zichtbaar. De onverkochte bannervoorraad 

wordt door ‘automatic trading’ aangeboden aan de 

landelijke markt. Het aantal bannerposities neemt 

toe waardoor er meer mogelijkheden ontstaan om 

op termijn de online inkomsten te verhogen. In 2014 

is de mogelijkheid voor adverteren op de app en 

website verder uitgebreid. Hierdoor is het bereik 

significant gestegen. In 2014 heeft online-reclame 

ruim € 89.000 opgebracht. Voor 2015 wordt er een 

lichte groei verwacht.

Sponsoring
In 2014 is de sponsoromzet ten opzichte van 2013 

licht gedaald. Gezien de wettelijke beperkingen op 

het gebied van sponsoring bij de publieke omroepen 

en de daling van ons tv bereik verwachten we een 

verdere terugloop qua sponsoropbrengsten. 

Meetmethodiek kijk- en luistercijfers
De radio- en tv tarieven die RTV Drenthe in 

rekening brengt bij adverteerders die via het 

landelijk loket (ORN) inkopen worden bepaald 

door de onderzoeken van Intomart GfK. Dit 

onderzoek is zo ingericht dat het landelijk een 

representatief beeld geeft. Dit onderzoek is echter 

niet altijd geschikt voor RTV Drenthe omdat de 

steekproef op regionaal niveau niet groot genoeg 

is. Over langere periodes geven de onderzoeken 

wel de juiste tendens weer. Om meer inzicht te 

krijgen in het dag- en weekbereik van de regionale 

zenders is er in ROOS-verband een onderzoek 

gestart door Motivaction. Dit onderzoek schetst 

een veel positiever beeld in vergelijking met de 

onderzoeken van Intomart GfK. Voor de landelijke 

reclameomzet is RTV Drenthe afhankelijk van de 

onderzoeksmethodiek van Intomart GfK. Naast 

de financieel nadelige gevolgen, resulteert dit 

ook in een minder positief imago bij (potentiële) 

adverteerders. 

Omzetontwikkeling tv
De positie van de regionale zenders op de landelijke 

markt wordt steeds moeilijker. Het bereik van 

regionale televisie is over heel 2014 fors afgenomen 

ten opzichte van het jaar ervoor. Ook het bereik 

van TV Drenthe is gedaald. Dat uit zich in een 

lagere respons op de regionale campagnes van 

adverteerders. Doordat de kijkcijfers in vergelijking 

met andere regionale omroepen bij TV Drenthe 

goed zijn, hebben wij een hoge stijging van de 

landelijke omzet gerealiseerd. De landelijke tv-

omzet (ORN) steeg ten opzichte van 2013 met 181%. 

De regionale tv-omzet, inclusief barters, is ten 

opzichte van 2013 gedaald met circa € 80.000. De 

bovenregionale omzet voor tv is gedaald met circa 

€ 29.000.

90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

-
Totaal Regionaal NIII+ ORN Barters

Omzet Internet 2013 - 2014

2013

2014

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

-

Totaal Regionaal NIII+ ORN Barters

Omzet TV  2013 - 2014

2013

2014

Omzetontwikkeling radio
Radio Drenthe was in 2014 nog steeds marktleider 

in Drenthe. De luisterdichtheid en luisterduur 

van Radio Drenthe liggen op een goed niveau 

en daarmee kunnen adverteerders zeer (kosten)

efficiënt hun doelgroep bereiken. De landelijke 

tarieven staan onder druk door de toenemende 

concurrentie. De regionale reclameomzet voor radio 

is in 2014 met 40% gestegen, en de bovenregionale 

opbrengst met 51%. De landelijke opbrengst (ORN) 

is voor Radio Drenthe met 15% gestegen.
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Marketing & Communicatie

Samenwerking
Zichtbaar aanwezig zijn in de regio. Dat was in 2014 

één van onze speerpunten. In het afgelopen jaar 

hebben we de samenwerking met onze natuurlijke 

partners geïntensiveerd. Niet alleen samenwerking 

met kleinere lokale organisaties, maar ook met 

organisaties die in de hele provincie actief zijn. 

Met Marketing Drenthe en het Kenniscentrum 

Events proberen we gezamenlijk de evenementen 

op de kaart te zetten en mee te denken over hun 

communicatiestrategie. We slagen erin om steeds 

dichterbij de belevingswereld van de inwoners van 

Drenthe te komen.

Promotiepakket
Om de zichtbaarheid op locatie nog meer gezicht 

te geven is er een promotiepakket aangeschaft. 

Onderdeel van dit pakket is een start- en finishboog, 

dranghekbanners, een podium en tubes met 

duidelijk herkenbaar het RTV Drenthe logo. 

Zichtbaarheid, in combinatie met het uitzenden 

van evenementenjournaals op radio, televisie 

en online, geeft ons de mogelijkheid een nieuw 

potentieel publiek te bereiken en te interesseren 

voor de producten van RTV Drenthe. Via diverse 

activiteiten, verspreid over de hele provincie, 

hebben we in 2014 RTV Drenthe goed op de kaart 

gezet. Van Live in Meppel tot de Cascaderun in 

Hoogeveen en van de TT in Assen tot Retropop in 

Emmen. RTV Drenthe, Altijd in de buurt! In de hele 

provincie.

Externe communicatie
Contact houden met onze kijkers, luisteraars 

en online gebruikers. Extra aandacht voor onze 

programma’s en uitzendingen door ludieke en 

creatieve (online)campagnes. Daar ligt de externe 

focus van de afdeling Marketing & Communicatie.

Het is een grote uitdaging om mensen te bereiken. 

Ons publiek is niet (meer) te definiëren als een 

homogene doelgroep. De afdeling Marketing & 

Communicatie zet alle middelen en strategieën 

in om publiek te bereiken. Persberichten voor 

redactionele aandacht, onlinecampagnes, promotie 

Bas Eefting

Chef marketing & communicatie
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op abri’s, instore-reclame en narrowcasting bij 

benzinestations, promotiefilmpjes in de bioscoop 

en op (uitzend)locaties. Gerichte en relevante 

campagnes, middenin de doelgroep, want dat is een 

voorwaarde voor een succesvolle mediacampagne.

In 2014 hebben we een aantal gebeurtenissen 

aangegrepen om RTV Drenthe te promoten. Zo is er 

voor de RTV Drenthe WK Pool een abricampagne 

ingezet en een mailing naar voetbalverenigingen 

gestuurd om mensen aan te moedig mee te doen 

aan deze online wedstrijd. De prijzen werden 

voorafgaand aan de vriendschappelijke wedstrijd 

FC Emmen–Feyenoord in het stadion van FC 

Emmen uitgereikt.

Voor het programma Zomertour, een zomers 

radioprogramma uitgezonden vanaf verscheidene 

campings in Drenthe, en het promoten van de RTV 

Drenthe app is ook een grote abricampagne ingezet. 

Op de Cascaderun in Hoogeveen werd de finish 

gefilmd. De banners die een paar honderd meter 

voor de eindstreep stonden, attendeerden de 

deelnemers hierop.

Op Retropop in Emmen hebben we samen met 

Marketing Drenthe festivalhoedjes uitgedeeld. Het 

festivalterrein kleurde rood en de hoedjes zijn een 

waar collectorsitem geworden. En voor het eerst 

hadden we een ‘eigen’ RTV Drenthe podium.

Zaterdagochtend, voorafgaande aan de TT, vangen 

we motorsportliefhebbers, die op weg zijn naar 

het circuit, op bij een benzinepomp aan de 

A28. Daar kunnen ze, met behulp van een 

greenscreen, op de foto met hun idool. Een 

stukje entertainment waarbij we gelijk 

onze programmering rond de TT onder 

de aandacht kunnen brengen.

Een tweetal eigen evenementen sprong er uit. De 

auto-actie, van Anouk in de Middag, die we in het 

najaar hebben gehouden om het marktaandeel van 

Radio Drenthe te verstevigen. En de actie Samen 

voor de Voedselbank, hiermee hebben we laten 

zien wat voor (verbindende) rol RTV Drenthe in de 

Drentse samenleving speelt.

En niet te vergeten ons jubileum. Het hele jaar 

waren er activiteiten om ons 25-jarig bestaan onder 

de aandacht te brengen op radio, televisie, online en 

via speciale acties.

Interne communicatie 
Om de interne communicatie meer structuur 

en vorm te geven hebben we medio 2014 ons 

nieuwe intranet, Social, in gebruik genomen. 

Interne transparantie en informatie delen en 

beschikbaar maken voor alle werknemers is de 

leidraad. Social is dè informatiebron geworden 

voor de medewerkers van RTV Drenthe. 

Er is een aantal informatiebijeenkomsten 

georganiseerd, waarin medewerkers door het MT 

en de OR zijn geïnformeerd over de in- en externe 

ontwikkelingen. 

Drenthepanel
In 2014 zijn we in samenwerking met Enigma 

Research begonnen met het opzetten van een eigen 

panel. Hierin zitten inmiddels 600 leden en de 

verwachting is dat het aantal in 2015 verder groeit. 

Het Drenthepanel geeft ons de mogelijkheid om 

specifieke onderzoeken te doen naar de behoefte 

aan nieuwe programma’s en onderdelen. In 2014 is 

er onderzoek gedaan naar de dagelijkse nieuwsbrief 

van RTV Drenthe, het gebruik van Social Media, de 

interesse in een programma met agrarisch nieuws 

en de waardering voor het boekenprogramma 

Kolkende Taal. In 2015 wordt het panel ook ingezet 

voor redactioneel onderzoek naar maatschappelijk 

thema’s. Het is niet alleen van belang goed 

geïnformeerd te zijn over hoe een bepaald 

programma valt, maar ook hoe ons publiek reageert 

op veranderingen.

Radio Drenthe marktleider
Radio Drenthe is in de provincie Drenthe, net als 

het voorgaande jaar, marktleider gebleven. Dat 

blijkt uit onderzoek van het NLO*. De concurrentie 

op radio is onverminderd groot gebleven, met 

nieuwe zenders, een versnippert aanbod en een 

groei van online muziek luisteren bij vooral jongere 

mensen. Ondanks hevige concurrentie is Radio 

Drenthe de nummer 1 van Drenthe, en is zenders als 

Sky Radio, Q Music en NPO Radio 2 voor gebleven.

Waardering TV Drenthe  
Meer dan 25% van de inwoners van Drenthe kijkt 

dagelijks naar TV Drenthe, het maandbereik ligt 

op 50%. De programma’s die TV Drenthe uitzendt 

worden gemiddeld  gewaardeerd met een 7,3. Het 

beste rapportcijfer, een 8,  krijgt het programma 

Samen voor de Voedselbank dat in december werd 

uitgezonden. (Bron: Marktonderzoekbureau KIEN, 

4e kwartaal 2014)

*NLO Nationaal Luisteronderzoek
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Sociaal Jaarverslag  

Personeel

Tiny Formsma
Adviseur P&O

Aantallen
Het personeelsbestand van RTV Drenthe is in 2014 

gedaald. In 2013 waren er 95 medewerkers in dienst 

bij RTV Drenthe, samen maakten zij 80,72 FTE. In 

2014 is dit gedaald naar 89 medewerkers, samen 

75,83 FTE. Reden voor de daling is o.a. de vrijwillige 

vertrekregeling. Ook in 2014 hebben collega’s daar 

gebruik van gemaakt. De verlaging van het vaste 

FTE bestand maakt dat er een meer flexibele inzet 

van medewerkers en freelancers mogelijk is. Ook 

voorkomt dit tot nu toe een noodzaak tot gedwongen 

ontslagen. 

Door vertrek van medewerkers en de in het 

formatieplan opgenomen nieuwe functie zijn de 

volgende vacatures ontstaan:

•	 Redacteur	Social	Media	(nieuwe	functie)

•	 Medewerker	Marketing

•	 Eindredacteur	Nieuws

•	 Systeembeheerder

Deze vacatures zijn gedurende het jaar ingevuld.

Vrijwillige vertrekregeling
In het kader van optimalisatie van de 

personeelsbezetting heeft RTV Drenthe ook in 2014 

een vrijwillige vertrekregeling aangeboden. Hier 

hebben 2,1 FTE gebruik van gemaakt. Deze FTE zijn 

niet vervangen door medewerkers in dienst van RTV 

Drenthe.

Gemiddelde leeftijd
De gemiddelde leeftijd lag in 2013 op 44,77 jaar, in 2014 

is dat 44,92 jaar. Dit is nagenoeg gelijk gebleven. De 

gemiddelde leeftijd is in verhouding hoog voor de 

medewerkers die in dienst zijn. Onder de freelance 

medewerkers zijn meer jongeren te vinden.

Stage
We mochten in 2014 opnieuw stagiaires verwelkomen 

bij RTV Drenthe. Op bijna elke afdeling heeft wel een 

stagiair gewerkt. Studenten kunnen op deze manier 

werkervaring opdoen in de diverse disciplines die we 

hebben. Onderstaand een overzicht van de afdelingen 

en het aantal stagiaires:

Administratie

Redactie 

Marketing & Communicatie

Faciliteiten

Secretariaat

P&O
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Freelancers
In 2014 hebben we samengewerkt met 70 freelancers. 

We vinden het belangrijk freelancers betrokken te 

houden bij RTV Drenthe. Aangezien we flexibeler 

willen werken maken we meer gebruik van 

freelancers. Met deze ontwikkeling zijn we in 2012 

begonnen. 

Opleidingen
Het opleidingsbudget voor 2014 was €49.200,00. Er 

is goed gebruik van gemaakt. Alle medewerkers van 

de redactie hebben de cursus webschrijven gevolgd. 

Een aantal facilitaire medewerkers zijn verder 

opgeleid in regie-werkzaamheden. Ook zijn er veel 

individuele opleidingen en trainingen gevolgd door 

collega’s. 

 

Loopbaanbeleid en  
duurzame inzetbaarheid
Ten aanzien van loopbaantrajecten zijn afspraken 

gemaakt in de CAO. RTV Drenthe werkt met 

drie partijen samen voor de invulling van 

loopbaantrajecten. Zestien medewerkers hebben 

in 2014 een loopbaantraject gevolgd. De ervaringen 

zijn positief. 

In het kader van duurzame inzetbaarheid heeft RTV 

Drenthe al haar medewerkers een loopbaangesprek 

aangeboden. Tijdens dit gesprek van 2-3 uur werd 

een diepte-interview gehouden door een coach. Van 

het gesprek ontving iedereen een verslag. Op een 

enkeling na heeft iedereen een loopbaangesprek 

gehad. 

Doel was de collega’s een goede bewustwording te 

geven van hun inzetbaarheid binnen RTV Drenthe 

en de arbeidsmarkt. Besproken is o.a. waar sta ik nu, 

waar wil ik naar toe en wat heb ik daar voor nodig. 

Dit gesprek werd door de medewerkers als zeer 

positief ervaren.

Beoordelen
Jaarlijks voeren de leidinggevenden met elke 

medewerker een functioneringsgesprek en een 

beoordelingsgesprek. De uitkomsten van de 

beoordelingsgesprekken staan in onderstaande 

tabel. 

Inspiratiedag en reünie
In het kader van 25 jaar RTV Drenthe zijn er voor 

medewerkers en oud-medewerkers een tweetal 

activiteiten georganiseerd.

Op zaterdag 15 november was de rode loper 

uitgelegd voor alle huidige collega’s, voor een leuke, 

leerzame en inspirerende dag. Na een gezamenlijke 

bijeenkomst, gingen de medewerkers in steeds 

wisselende groepen uiteen om op diverse locaties in 

Assen workshops te volgen. De inspiratiedag werd 

afgesloten met een gezamenlijke borrel en diner. 

Het was een erg geslaagde dag. 

25 jaar dè omroep van Drenthe zijn, is niet alleen 

gerealiseerd door de huidige medewerkers. Ook 

collega’s die inmiddels zijn vertrokken, hebben 

hun bijdrage daaraan geleverd. Daarom is op 28 

november een goed bezochte reünie geweest voor 

alle (oud-)medewerkers. Met ongeveer 125 personen 

was het, onder het genot van een hapje en een 

drankje, gezellig bijpraten over huidige en oude 

tijden.  

Ver boven de norm 1

Boven de norm 10

Conform de norm     70

Te ontwikkelen     7

Ver onder de norm   

Totaal 88   

Aantal beoordelingsgesprekken

Verzuimpercentage 4,13
% berekend op basis van beëindigde 
verzuimen

Gemiddelde verzuimduur 11
gem. aantal dagen beëindigde 
verzuimen

Meldingsfrequentie 1,04
aantal meldingen/ totaal personeels-
bestand: leden

Ziekteverzuimgegevens
(excl. zwangerschapsverlof)

Totaal aantal verzuimen 106

Kort verzuim 77
percentage aantal verzuimen 
korter dan een week

Middellang verzuim  22
percentage aantal verzuimen  
van 1 tot 6 weken

Lang verzuim 7
percentage aantal verzuimen 
langer dan 6 weken

Aantal verzuimen

Arbeids-
omstandigheden
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimpercentage is in 2014 

gestegen ten opzichte van 2013. In 2013 was het 

verzuimpercentage 3,26 in 2014 is dit 4,13. 

De ziekmeldingsfrequentie is gedaald ten opzichte 

van 2013, toen 1,39 nu 1,04. 

Enerzijds is dit geen goede ontwikkeling, vanwege 

de stijging van het verzuimcijfer. Het verzuim 

wordt echter voornamelijk veroorzaakt door een 

aantal langdurig zieken. De meldingsfrequentie en 

het kort verzuim zijn significant gedaald.
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Personeelscijfers peildatum 31 december 2014

Omroep Programma Techniek Reclame Overig Totaal

 41,32 15,30 2,61 16,60 75,83

Aantal fte’s verdeeld naar:Uit het welzijnsonderzoek blijkt dat 100% van 

de medewerkers die hebben meegedaan positief 

scoort op werkplezier. Er zijn wel medewerkers 

die klachten ervaren in schouders en nek vanwege 

beeldschermwerk. Een goede voorlichting moet 

er aan meewerken dat klachten kunnen worden 

voorkomen en beperkt.

Bedrijfshulpverlening (BHV)
Alle Bedrijfshulpverleners hebben in 2014 

een herhalingscursus gevolgd. Er is een 

ontruimingsoefening gehouden. De ontruiming is 

goed verlopen. De BHV heeft bij 1 situatie in 2014 

hulp verleend.

Werkfruit 

Gedurende de maanden september – april staat er 

in de kantine (gratis) werkfruit voor iedereen. Er 

wordt veel gebruik van gemaakt. 

Bedrijfsarts
De bedrijfsarts houdt, wanneer nodig, maandelijks 

spreekuur bij RTV Drenthe. Arbeidsongeschikte 

medewerkers worden regelmatig besproken in een 

overleg tussen bedrijfsarts en leidinggevende. 

Gerealiseerde zaken
Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

In 2014 is de RI&E gehouden. Het was alweer een 

aantal jaren geleden dat deze had plaatsgevonden. 

In de RI&E zijn de volgende zaken onderzocht:

1. Arbeidsomstandigheden in en rond het pand

2. Welzijnsonderzoek onder alle medewerkers

3. Beeldschermonderzoek onder collega’s die   

 meer dan 2 uur per dag achter een  

 beeldscherm werken

4. Onderzoek Fysieke belasting, voor  

 medewerkers die zwaar lichamelijk werk  

 verrichten

Uitkomsten van de RI&E waren dat RTV Drenthe 

binnen een vergelijkbare onderzoeksgroep positief 

scoort; de uitkomsten zijn over het algemeen goed.

Er is één opmerking gemaakt over het pand qua 

ventilatie in een kantoor. Dit zal worden opgepakt. 

Leeftijdscategorie Man Vrouw Totaal 

15 t/m 24 jaar 1 1 2

25 t/m 34 jaar 6 7 13

35 t/m 44 jaar 21 9 30

45 t/m 54 jaar 14 15 29

55 t/m 59 jaar 4 4 8

60+ 6 1 7

Totaal 52 37 89

Personele mutaties   Leden

Aantal personeelsleden 1 jan. 2014  95

Instroom       4

Uitstroom      10

Aantal personeelsleden per 31 dec. 2014    89

Personeelsbestand verdeeld naar leeftijdscategorie en man/vrouw

Bedragen (gerealiseerde uitgaven)  Aantal 

Loonkosten   4.981.691 *

Opleidingskosten   62.836 **

Freelancekosten   1.290.909 ***

Waarvan kosten voor Payroll/Tentoo etc.  403.006 

* inclusief sociale en pensioenlasten  **out of pocket kosten  ***inclusief VAR- verklaringen
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Verslag van de Ondernemingsraad

Doelstelling
De OR behartigt de belangen van de medewerkers 

van RTV Drenthe. Dat doen we op een positief-

kritische manier. We zien erop toe dat de voor 

ons bedrijf geldende voorschriften (arbeidsvoor-

waarden, CAO, wet) worden nageleefd.  

Daarnaast denkt de OR actief mee over bedrijfs-

brede plannen voor de toekomst. We informeren de 

medewerkers van RTV Drenthe, indien waardevol 

geacht, over lopende zaken via intranet. Ook zoekt 

de OR regelmatig key-spelers onder de collega’s op 

om met hen van gedachten te wisselen en  

informatie te vergaren.

Vergaderingen
2014 was een druk jaar voor de OR. En dat ook nog 

eens in een nieuwe samenstelling. 

Om de algemene gang van zaken te bespreken, 

zaten we afgelopen jaar met de Raad van Toezicht 

aan tafel. In principe doen we dat één keer per 

jaar. In die bijeenkomsten worden standpunten 

uitgewisseld en vragen de leden van de Raad van 

Toezicht om de mening van de OR op specifieke 

punten, zoals – heel actueel - de clustervorming en 

alles wat daarmee samenhangt.

De OR vergadert daarnaast regelmatig met de 

directie. In 2014 gebeurde dat zeven keer. In die 

gesprekken hebben de OR en de directie hetzelfde 

uitgangspunt en dat is de continuïteit van RTV 

Drenthe.

Om al die gesprekken voor te bereiden en te 

evalueren, maar ook om lopende zaken door te 

nemen kwam de OR in 2014 22 keer bij elkaar. Soms 

werden daarbij collega’s uitgenodigd vanwege 

hun specifieke kennis op een bepaald terrein. Als 

het om onderwerpen gaat die vooral betrekking 

hebben op de redactie zoekt de OR contact met de 

Redactieraad. Er is regelmatig overleg en soms komt 

het voor dat OR en RR samen optrekken. Vorig jaar 

gebeurde dat met betrekking tot het verbeteren 

van het functioneren van de eindredactie en de 

gezamenlijke wens om (tijdelijk) een hoofd nieuws 

aan te stellen. 

De OR heeft het jaar 2017 met rood omcirkeld in 

de agenda. Een heel belangrijk jaar waarin de 

regionale omroepen samen een bezuiniging van 

17 miljoen euro moeten realiseren. Daar krijgt ook 

RTV Drenthe mee te maken, of we dat nou leuk 

vinden of niet. De OR wordt veelal door de directie 

op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in 

het land. Maar omdat het om zulke ingewikkelde 

en belangrijke trajecten gaat, steken de OR’en van 

de dertien regionale omroepen ook regelmatig 

de koppen bij elkaar: wie heeft wanneer welke 

informatie van zijn bestuurder gekregen en staat er 

niemand op achterstand? We informeren elkaar.

Voor de duidelijkheid, er ligt op moment van 

schrijven nog geen tot in detail uitgewerkt plan 

waar we als OR een advies over kunnen geven. Wel 

is er een brief opgesteld, namens de gezamenlijke 

OR’en om bij de dertien directeuren aan te dringen 

op één standpunt. Om één front te vormen richting 

de NPO en politiek Den Haag hebben alle regionale 

OR’en (RTV Noord uitgezonderd) een gezamenlijk 

platform opgericht als gesprekspartner voor ROOS. 

Dat platform heeft geen juridische status.

Gezien de (voorlopige) gezamenlijke koers van de 

ROOS-directeuren en de (voorlopige) goedkeuring 

van staatssecretaris Sander Dekker voor een 

fusie/samenwerking van de regionale omroepen 

in vijf clusters (RTV Drenthe, RTV Noord en 

Omrop Fryslân zitten in cluster Noord) hebben de 

OR’en van RTV Drenthe en RTV Noord samen een 

visiedocument opgesteld met daarin do’s en don’ts 

voor geheel of gedeeltelijke samenwerking of – in 

het uiterste geval – een fusie. De OR van Omrop 

Fryslân heeft er voor gekozen daar niet aan mee te 

doen, maar wordt door de andere twee OR’en wel op 

de hoogte gehouden.

Op 10 februari 2014 heeft de OR samen met 

de Redactieraad, P&O en de directeur een 

brainstormsessie gehad over de bedrijfscultuur. 

Deze sessie is later binnen het bedrijf verder 

besproken.

Advies en instemming
De OR heeft zich het afgelopen jaar onder andere 

laten informeren en haar mening gegeven over 

diverse ontwikkelingen binnen RTV Drenthe.

Hierbij noemen we het onderzoek van Hoofd 

programmazaken Margot de Jong naar de techniek, 

de voorgenomen reorganisatieplannen bij de 

techniek, het onderzoek van bureau Turner en 

vervolgens de mogelijke samenwerking met andere 

regionale omroepen. Ook de mogelijkheden van 

samenwerking tussen kranten, correspondenten 

en lokale omroepen zijn met ons besproken. De 

ontwikkelingen in Den Haag maken het ook nodig 

om mogelijke samenwerkingen met de NPO of 

andere omroepen nader te bekijken. 

Verkiezingen
Eind 2013 werd het vertrek van twee leden 

aangekondigd. Er zijn OR verkiezingen 

voorgesteld. Een lid stelde zich herkiesbaar en 

vier nieuwe kandidaten meldden zich. Twee 

van deze vier leden werden door de vakbond 

voorgesteld, de overige twee hadden zich 

intern kandidaat gesteld en kregen steun van 

medewerkers om toe te treden tot de OR. Er 

hoefden dus geen verkiezingen plaats te vinden 

om een nieuwe, volwaardige OR samen te stellen. 

Serge Vinkenvleugel

Voorzitter 
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Voorwoord

Hierbij presenteert het PBO (Programma 

Beleidsbepalend Orgaan) van RTV Drenthe haar 

jaarverslag 2014. Het PBO vertegenwoordigt de 

Drentse samenleving als het gaat om het toetsen 

en beoordelen van de programmering van RTV 

Drenthe.

Het afgelopen jaar heeft het PBO vijf maal 

vergaderd. Aansluitend op de vergaderingen vond 

er weer een aantal themabesprekingen plaats; de 

volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

•	 20 maart 2014 - Bas Eefting, chef Marketing/ 

Communicatie: presentatie over de doelgroep 

van RTV Drenthe. Deze materie was zo 

interessant dat er een vervolggesprek kwam. 

•	 15 mei 2014 - Bas Eefting: vervolg bespreking 

over de doelgroep van RTV Drenthe.

•	 2 oktober 2014 - George Wesseling, Commercieel 

manager a.i. van de afdeling Commercie: 

presentatie over de reclameverkoop voor RTV 

Drenthe.

In bijna alle vergaderingen gaf Martin van der 

Veen, Eindredacteur varia, toelichting op de 

programmering en in oktober schoof presentator 

Aaldert Oosterhuis aan om te luisteren naar de 

PBO-reacties op zijn dagelijkse ochtendprogramma 

De Brink.

De eind 2013 ingestelde werkgroep ‘PBO

Toekomstgericht’ heeft begin 2014 conclusies 

uitgewerkt. Hoe ver gaat de taak van het PBO? 

Hoe kunnen we nauwere betrokkenheid tussen het 

PBO en de organisatie bewerkstelligen? Dat zijn 

vragen en onderwerpen die besproken zijn met de 

directeur/hoofdredacteur.

Streektaal is een belangrijke pijler voor onze 

omroep en soms dient de vraag zich aan of RTV 

Drenthe zich nog meer in de Drentse taal moet 

uitdrukken. 

Jaarverslag PBO

Om dit duidelijk te krijgen ging een PBO-

afvaardiging dit voorjaar op verzoek van de 

directeur/hoofdredacteur in gesprek met het 

Redactioneel Beleidsteam (RBT) van RTV Drenthe. 

De vraag was of de Drentse taal voldoende 

voorkomt in de programmering. De uitkomst 

was dat daar in het PBO verschillend over wordt 

gedacht. Waar de één tevreden is, mag het voor de  

ander wat meer of minder. Dit beeld klopt wel met 

de opvattingen in de Drentse samenleving.

Het PBO ging ook met het RBT in gesprek over 

een nauwere betrokkenheid tussen PBO en de 

redactie. PBO-leden vertegenwoordigen een 

specifieke stroming en hebben kennis en (veelal) 

een netwerk waar programmamakers gebruik 

van zouden kunnen maken. Op de redactie werkt 

een grote groep verslaggevers met bepaalde 

portefeuilles, die soms vergelijkbaar is met de 

stromingen in het PBO. Om de redactie inzicht te 

geven in de achterban van de PBO-leden zijn er 

profielschetsen opgesteld. Een presentatiegids met 

deze profielschetsen is opgesteld, om te gebruiken 

op de redactie. Omgekeerd is de lijst met de 

portefeuillehoudende verslaggevers uitgewisseld 

met het PBO. Op deze manier ontstaan er korte 

lijnen waarin redactiemedewerkers en PBO-leden 

elkaar kunnen vinden. Om dit proces toe te lichten 

en te bevorderen worden de PBO-leden in 2015 

uitgenodigd bij een personeelsbijeenkomst.

De openheid in het gesprek tussen PBO en 

programmaleiding was zeer plezierig. De wijze 

waarop het RBT belangstelling had voor het 

PBO, toonde betrokkenheid. RTV Drenthe maakt 

programma’s voor de mensen in Drenthe en daar is 

ons PBO de exponent van. 

Het PBO waardeert ook de wijze waarop de 

directeur/hoofdredacteur open staat voor 

suggesties en inbreng vanuit het PBO. Hij neemt 

de PBO-inbreng serieus, maar adviseert het PBO 

ook nadrukkelijk om niet op de stoel van de 

programmamakers te gaan zitten. 

Op 31 oktober 2014 heeft een PBO-delegatie een 

ROOS-bijeenkomst voor PBO’s bijgewoond. Daar 

is besloten tot het instellen van een werkgroep 

die o.a. gaat praten over het PBO van nu en in de 

toekomst en zich gaat buigen over een ‘herijking 

van de PBO-handleiding’. Ondergetekende zal het 

PBO van RTV Drenthe in deze landelijke werkgroep 

vertegenwoordigen.

Ook in het PBO is de ontwikkeling van de regionale 

omroepen in de toekomst een steeds terugkerend 

onderwerp. Het PBO wil zich sterk maken voor de 

handhaving van onafhankelijke programma’s die 

de identiteit en de kleur van Drenthe waarborgen. 

Onderdeel daarvan is en blijft het gebruik van de 

Drentse streektaal.

Het PBO heeft verder nog besloten dat het voor de 

continuïteit beter is om in 2015 2-maandelijks te 

gaan vergaderen.  

Joh. L. Rodenhuis

Voorzitter
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Algemeen 

Conform artikel 30 van de Mediawet heeft RTV 

Drenthe een Programmabeleidbepalend Orgaan 

(PBO). In de Statuten van Stichting Omroep 

Drenthe en Stichting RTV Drenthe staat in artikel 

tien hierover o.a. het volgende beschreven:

Het PBO telt tenminste negen en ten hoogste 

elf leden. De samenstelling van het PBO dient 

zodanig te zijn, dat het representatief is voor 

de belangrijkste in de Provincie Drenthe 

voorkomende maatschappelijke, culturele, 

godsdienstige en geestelijke stromingen, zodat 

een programma kan worden verzorgd wat 

voorziet in de bevrediging van de behoeften van 

deze stromingen. Het bestuur streeft ernaar 

dat maatschappelijke zorg en welzijn, kunst en 

cultuur, kerkgenootschappen en genootschappen 

op geestelijke grondslag, onderwijs en educatie, 

werkgevers en werknemers, etnische en culturele 

minderheden en sport en recreatie in het PBO zijn 

vertegenwoordigd.

De leden van het PBO worden na overleg met het 

PBO benoemd door het bestuur. Het bestuur draagt 

zorg voor voldoende representativiteit als bedoeld 

in het voorgaand lid.

Vacatures in het PBO dienen binnen zes maanden 

na ontstaan te worden vervuld.

De voorzitter en de secretaris worden na overleg 

met het PBO door het bestuur benoemd.

1

2

4

3

Samenstelling PBO 

Naam Woonplaats / Gemeente Maatschappelijke sector / Achtergrond

Het PBO is in het jaar 2014 als volgt samengesteld:

Dhr. Johan L. Rodenhuis   

Voorzitter          

Dhr. Jan Dekker              

Secretaris                   

Dhr. Jan Tijink

(tot 20 maart 2014)

Mevr. Alja Streutker-Betting

                  

Dhr. Hendrik Smeenge

Dhr. Djodjie Rinsampessy

                 

Dhr. Roelof Hoekman  

Mevr. Tineke van  

Hemel - de Weerd

Vice-voorzitter                       

Dhr. Klaas Meppelink

Mevr. Geesje Oosting-Kip

Mevr. Jenny Polanen

             

onafhankelijk voorzitter

werkgevers + recreatie

kunst en cultuur

kerkgenootschappen/ organisaties op 

geestelijke grondslag

agrarische sector

etnische en culturele minderheden

sport

jongeren/educatie/onderwijs          

kleine dorpen

namens de vereniging Vrienden  

van RTV Drenthe

maatschappelijke zorg en welzijn 

Nijeveen

Gem. Meppel

Emmen

Gem. Emmen

De Wijk

Gem. De Wolden

Beilen Gem.  

Midden Drenthe 

Lieveren

Gem. Noordenveld

Assen

Gem. Assen

Assen

Gem. Assen

Borger

Gem. Borger-  

 Odoorn

Mantinge Gem. 

Midden Drenthe 

Havelte

Gem. Westerveld

 

Assen

Gem. Assen
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Bij de samenstelling van de leden van het PBO 

werd rekening gehouden met:

•	 een evenredige verdeling van mannen en 

vrouwen;

•	 de geografische spreiding van de leden over de 

provincie;

•	 een vertegenwoordiging van de in de statuten 

vastgestelde stromingen; 

•	 en de betrokkenheid bij het media-aanbod van 

RTV Drenthe.

Aftredende, herbenoemde  
en nieuwe leden
Helaas moest Jan Tijink wegens persoonlijke 

omstandigheden in maart 2014 zijn PBO-

lidmaatschap na 6 jaar beëindigen. Hierdoor 

ontstond een vacature voor de stroming ‘kunst & 

cultuur’. De vacature is eind 2014 ingevuld door de 

benoeming van Jeannet Boverhof uit Beilen. Haar 

lidmaatschap gaat in per 1 januari 2015.

Jeannet was aanwezig bij de jaarlijkse 

brainstormbijeenkomst in december 2014 om 

kennis te maken met het PBO.

De eerste zittingstermijn van Tineke van Hemel en 

Roelof Hoekman eindigde eind 2014. Beide leden 

stelden zich beschikbaar voor een tweede periode. 

In december ging het PBO unaniem akkoord met 

hun herbenoeming.

Vergaderingen/Bijeenkomsten
Er werd in 2014 in totaal 5 x vergaderd te weten op:

•	 20-03-2014  

•	 15-05-2014

•	 23-06-2014 

•	 02-10-2014 

•	 17-12-2014 

Geografische spreiding
Op onderstaand overzicht is de geografische 

spreiding van de woonplaatsen van de PBO-

leden over de provincie weergegeven. 

Assen (3 leden)

Beilen

Borger

Emmen

Havelte

Lieveren

Mantinge 

Nijeveen

De Wijk (tot begin maart)

Noordenveld
Tynaarlo

Assen

Emmen
Hoogeveen

Coevorden

Westerveld

Meppel

De Wolden

Midden

Drenthe

Aa en Hunze

Borger-Odoorn
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Programmabeleid

Missie en programmatische 
uitgangspunten (visies)

Het PBO ondersteunt de missie ‘RTV Drenthe is, als 

betrouwbare en onafhankelijke informatiebron, de 

spil in de Drentse samenleving’.

Daarnaast kan het PBO zich vinden in 

onderstaande programmatische uitgangspunten 

(visies):

 - RTV Drenthe wil onontkoombaar zijn in de 

Drentse samenleving. RTV Drenthe is een 

 - betrouwbare, onafhankelijke organisatie die de 

mediagebruiker centraal stelt.

 - RTV Drenthe maakt kwalitatief hoogwaardige 

producten die bijdragen aan de versterking en 

bewustwording van de regionale identiteit.

 - Radio Drenthe wil marktleider zijn in de 

provincie. Radio Drenthe wil het huidige, 

trouwe luisterpubliek behouden en richt zich 

daarnaast op een uitbreiding van de doelgroep 

met name in de categorie 40+

 - De Drentse taal speelt een rol in de totale 

programmering en niet alleen in de 

weekeinden.

 - Laagdrempeligheid en interactie met de 

luisteraar zijn belangrijk.

 - RTV Drenthe gaat naar de luisteraars/kijkers 

toe. Programma’s komen vanaf locaties 

wanneer dat mogelijk/zinvol is.

 - RTV Drenthe (vooral radio) verzorgt ook 

programma’s voor bepaalde doelgroepen. Dus 

niet bij alle programma’s staat het streven naar 

de hoogste waarderingscijfers voorop.

Volgens de Mediawet bepaalt het PBO het 

programmabeleid (het media-aanbodbeleid). Het 

PBO toetst de programmering van Radio en TV 

Drenthe aan:

 - de door het Commissariaat voor de Media 

vastgestelde Ice-norm (dat is de vereiste 

hoeveelheid Informatie, Cultuur en Educatie in 

de programmering);

 - een voldoende mate van de Drentse taal;

 - de vraag of het programma-aanbod – als geheel 

of in onderdelen – de totale Drentse bevolking 

aanspreekt (er dient zo mogelijk sprake te 

zijn van een evenwichtige spreiding over de 

provincie).

Vaststelling programmering 
Het PBO is geïnformeerd over het verloop van 

de kijk- en luistercijfers. Tussentijdse kleine 

wijzigingen in de radio- en tv-programmering zijn 

steeds aangekondigd en goedgekeurd.

Begin 2014 licht de hoofdredacteur de programma-

ideeën uit de werkgroep Programmering toe.

In de werkgroep gaan de gedachten uit naar 

het aanpassen van het tv-nieuwsprogramma op 

maandag t/m vrijdag. De ingrediënten van de 

nieuwe tv-programmering zijn:

 - een uitgebreider nieuwsjournaal (van 17-18 

minuten) met meer diepgang en diversiteit;

 - dagelijks live verslag vanuit de provincie (met 

behulp van de SNG-wagen); en

 - uitgebreid aandacht voor het weer.

De uitwerking van de plannen voor ‘een TV-

Drenthe met nieuw elan en een nieuwe visie’ wordt 

in gang gezet. Er wordt tijd genomen voor het 

aanpassen van de vormgeving en het bijscholen van 

medewerkers.

De programmaleiding wil met deze nieuwe opzet 

bereiken dat RTV Drenthe Altijd in de buurt  is 

door o.a. elke dag met de satellietwagen in de 

provincie te zijn. RTV Drenthe is een belangrijk 

onderdeel van de Drentse samenleving. Dat blijkt 

ook uit de samenwerking met natuurlijke partners: 

zoals Drents Archief, Drents Museum, Marketing 

Drenthe en het Huus van de Taol. RTV Drenthe is 

hiermee cultuurdrager van onze provincie.

In december werd in de PBO-vergadering 

aangekondigd dat de nieuwe tv-programmering in 

het voorjaar van 2015 van start zal gaan.

Radio
In 2014 zijn er niet veel programmawijzigingen 

geweest. Het PBO heeft op verzoek van de 

hoofdredacteur de programma’s De Brink, 

Radio Drente NU 3 en Drenthe Toen beluisterd 

en beoordeeld en toonde zich tevreden over de 

programma-inhoud en presentatie.

 

Televisie
Ook op televisie zijn er geen grote 

programmawijzigingen geweest. Op verzoek van de 

hoofdredacteur zijn de programma’s Strunen, TV 

Drenthe Nu (nieuws in het weekend) en het zomer-

bbq-programma geëvalueerd. 

Het PBO heeft een aantal adviezen meegegeven 

maar was over het algemeen te spreken over de 

inhoud en de presentatie van de programma’s.

 

Zomerprogrammering  
Radio  en TV Drenthe 
Het PBO heeft kennisgenomen van het 

zomerprogrammaschema voor radio en tv. 

Net als altijd vervalt in de zomerperiode een 

aantal radioprogramma’s en zijn er minder 

sportprogramma’s. 

RTV Drenthe besteedde deze zomer naast 

herhalingen van programma’s, veel aandacht 

aan evenementen. Het PBO was blij met dit 

afwisselende en gevarieerde programma-aanbod 

tijdens de zomerperiode.

 

Feestdagenprogrammering eind 2014
Het PBO heeft kennisgenomen van de speciale 

kerst- en eindejaarsprogramma’s 2014.

Het PBO miste in de programmering tijdens de 

kerstdagen programma’s de ‘kerstgedachte’. Te 

denken valt aan het uitzenden van een kerstdienst 

op kerstavond.

Programmering 2015
Per 1 januari 2015 blijft de programmering voor 

Radio en TV Drenthe grotendeels gelijk, maar de 

voorbereidingen voor de veranderingen in het 

voorjaar gaan door. 

De programmering per 1 januari 2015 werd daarmee 

vastgesteld.
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Bijlage 1 

Programmacriteria

Het PBO toetst de programmering aan de hand van 

onderstaande programmacriteria:

1. Een programma moet herkenbaar zijn als een 

programma van RTV Drenthe, gericht op (een 

deel van) de luisteraars en/of kijkers van de 

regionale omroep. 

Die herkenbaarheid bestaat uit:

a. De plaats waar een gebeurtenis of situatie  

zich afspeelt.

b. Gericht zijn op een provinciaal of 

plaatselijk gebeuren of situatie.

c. De effecten die gebeurtenissen of situaties  

op  onze provincie hebben (regionale of   

provinciale vertaling).

d. De taal waarin het programma wordt   

gepresenteerd.

e. De herkomst van de gast(en) en hun 

betrokkenheid bij de provincie.

f. Een uitdaging tot participeren van de 

regionale luisteraar.

g. De mate waarin het programma 

rekening houdt met wat in de regio 

wordt gewaardeerd, of populair is 

(muziekprogramma’s). 

2. Het programma moet of actueel zijn of 

achtergronden belichten of een regionale 

situatie of gebeurtenis verduidelijken. 

3. Het programma moet iets toevoegen aan de 

overige media-informatie en moet zich daarvan 

onderscheiden. Luisteraars/kijkers missen iets 

als ze het programma niet hebben gehoord of 

gezien.  

4. Er moeten programma’s zijn die zich toeleggen 

op de historie van Drenthe, maar ook moet het 

huidige Drenthe aan bod komen en moeten 

met name nieuwe ontwikkelingen worden  

gesignaleerd en in beeld (auditief en/of visueel) 

worden gebracht. (Maatschappelijke en 

culturele ontwikkelingen volgen). 

5. Een programma moet zich niet alleen 

toespitsen op aspecten en gebeurtenissen 

in de samenleving die uit zichzelf al veel 

aandacht krijgen en eigen aandachtsmiddelen 

en mogelijkheden hebben, maar ook 

belangrijke gebeurtenissen signaleren die 

kleinschaliger zijn. Dit geldt vooral voor 

achtergrondinformatie (breed aanbod). 

6. Voldoende variatie in het programma-aanbod. 

 

*) Niet ieder programma hoeft uiteraard aan 

alle criteria te voldoen.
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Financieel
Jaarverslag

STICHTING RTV DRENTHE 

STICHTING MEDIARECLAME DRENTHE

2014

Assen, 14 april 2015

Carola Bakker 

Hoofd financiële 

zaken/controller



In het pro forma geconsolideerde verslag zijn de 

jaarrekeningen van Stichting RTV Drenthe en 

Stichting Mediareclame Drenthe samengevoegd. 

Bij de consolidatie zijn de individuele jaarrekenin-

gen van de twee stichtingen bij elkaar opgeteld 

en zijn de onderlinge transacties en verhoudingen 

geëlimineerd. Bij de afzonderlijke jaarrekeningen 

van Stichting RTV Drenthe en Stichting Media -

reclame Drenthe heeft Ernst & Young Accountants 

LLP op 14 april 2015 een goedkeurende controle-

verklaring verstrekt. De grondslagen bij de  

pro-forma geconsolideerde jaarrekening gelden 

zoals opgenomen in de individuele jaarrekenin-

gen van deze twee stichtingen. De jaarrekening 

is opgesteld in euro’s. Daar waar nodig voor het 

inzicht is de presentatie van de vergelijkende cijfers 

aangepast.

Het geconsolideerde resultaat over 2014 bedraagt  

€ 141.856 positief. 

De bekostiging van de regionale omroepen is met 

ingang van 1 januari 2014 overgenomen door het 

ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap 

van de provincies. De reclamebaten hebben zich 

ten opzichte van vorig jaar positief ontwikkeld. De 

overige baten zijn circa € 100.000 lager als gevolg 

van een eenmalige bijdrage van het Mediafonds in 

2013.

De operationele bedrijfslasten zijn stabiel en onder 

controle. Door het gebruik van de vrijwillige ver-

trekregeling in de afgelopen jaren is een duidelijke 

verschuiving van inzet van vast personeel naar 

inhuur freelance personeel.

De algemene reserve en reserve voor media- 

aanbod vormen samen het weerstandsvermogen. 

Het in 2014 gerealiseerde resultaat wordt volgens 

het nieuwe  handboek Verantwoording  Regionale  

Publieke Media instelling toegevoegd aan de  

reserve voor media-aanbod.

Financieel jaarverslag
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Pro forma geconsolideerde exploitatierekening over 2014

BATEN realisatie  realisatie
  2014 2013

    
1. Subsidiebaten   
 a. Bekostiging  9.455.500   9.259.316  
 b. Subsidie overig  35.000   274.870 
Totaal subsidiebaten  9.490.500   9.534.186 
    
2. Netto reclamebaten  780.899   600.481 
3. Barteringbaten  253.955   284.947 
4. Overige baten  128.730   228.878 
    
Totaal baten  10.654.084   10.648.492 
    
    
LASTEN      
 
 1.   Personeelslasten vast personeel  5.535.830   6.180.271 
 2.   Personeelslasten freelance personeel  1.290.909   857.008 
 3.   Overige programmalasten  431.785   559.900 
 4.   Facilitaire lasten  776.306   687.035 
 5.   Huisvestingslasten  287.924   326.978 
 6.   Promotie en reclame  373.350   374.004 
 7.   Algemene lasten  843.776   613.377 
 8.   Afschrijvingslasten  889.459   838.312 
    
Totaal lasten  10.429.339   10.436.885 
    
    
Bedrijfsresultaat  224.745   211.607 
    
 9.  Rentebaten   9.042   14.492 
 10. Rentelasten  102.045   109.634 
    
Bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  131.742   116.465 
    
 11. Buitengewone baten en lasten  -   - 
    
Resultaat voor belasting  131.742   116.465 
 
 12. Vennootschapsbelasting  10.114   14.975-
    
Resultaat na belasting  141.856   101.490 
    
 13. Aanwending bestemmingsreserve  -   173.156 
    
Nog te bestemmen  141.856   274.646 

Pro forma geconsolideerde balans per 31 december 2014

ACTIVA 2014 2013

Materiële vaste activa   
 Bedrijfsgebouwen  2.682.973   2.782.056 
 Vaste technische installaties  1.051.843   1.099.572 
 Radio en televisie technische installaties  920.556   1.085.819 
 Inventarissen  216.479   247.242 
 Vervoermiddelen  494.835   524.008 
    5.366.686   5.738.697 
Financiële vaste activa    
 Deelnemingen  15.000   15.000 
 Actieve latente belastingvordering  -     24.000 
    15.000   39.000 
Vlottende activa   
 Voorraden  -     -   
 Debiteuren  230.604   262.766 
 Belastingen en premies sociale verzekeringen  55.252   56.318 
 Overlopende activa  54.942   57.164 
 Overige vorderingen  9.263   30.734 
 Liquide middelen  1.370.640   986.738 
    1.720.701   1.393.720 
    
Totaal activa  7.102.387  7.171.417

PASSIVA 

Eigen vermogen   
 Risico reserve  -     656.177 
 Bestemmingsreserve  -     1.507.007 
 Resultaat (nog te bestemmen deel)  141.856   -   
 Algemene reserve  2.163.184   -   
    2.305.040   2.163.184 
Voorzieningen     
 Passieve latente belastingverplichting  3.241   37.355 
 Voorziening pensioenen art.44  287.634   254.809 
 Overige voorzieningen  286.491   173.817 
    577.366   465.981 
Langlopende schulden    
 Lening bank en Provincie  2.961.160   3.166.812 
    2.961.160   3.166.812 
Kortlopende schulden    
 Crediteuren  573.420   596.908 
 Belastingen en premies sociale verzekeringen  218.878   252.405 
 Overlopende passiva  301.781   377.598 
 Overige schulden  164.738   148.526 
    1.258.817   1.375.437 
    
Totaal passiva  7.102.387   7.171.417
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Bijlagen



Bijlage 1

Raad van Toezicht
Samenstelling Raad van Toezicht van de Stichting 

RTV Drenthe en Stichting Mediareclame Drenthe 

d.d. 31 december 2014

De heer F. Brink, voorzitter

De heer drs. G.J. Volkers, vice-voorzitter

Mevrouw A.H. Wösten-Kreeft

De heer mr. P.J.G.G. Sluyter

De heer K.B. Loohuis

PBO
Samenstelling Programmabeleidsbepalend Orgaan

RTV Drenthe d.d. 31 december 2014

De heer Joh. L. Rodenhuis, voorzitter

Mevrouw T. van Hemel-de Weerd, vice-voorzitter

De heer J. Dekker, secretaris

De heer R. Hoekman

De heer K. Meppelink

Mevrouw G. Oosting-Kip

Mevrouw J.E. Polanen

De heer D.C.A. Rinsampessy

De heer H.L. Smeenge

Mevrouw A. Streutker-Betting

Bijlage 2

Managementteam
Samenstelling Managementteam  

d.d. 31 december 2014

•	 De	heer	H.	Binnendijk,	voorzitter	

•	 Mevrouw	J.A.	Formsma

•	 Mevrouw	C.M.	Bakker

•	 De	heer	R.S.	Meijer

•	 De	heer	B.J.	Eefting

Redactioneel beleidsteam
Samenstelling Redactioneel Beleidsteam  

d.d. 31 december 2014

•	 De	heer	H.	Binnendijk,	voorzitter

•	 De	heer	H.R.	Wijnholds

•	 Mevrouw	L.H.	Bossink

•	 Mevrouw	M.F.W.	Rosier

•	 De	heer	F.H.	Mulder

•	 De	heer	M.	van	der	Veen

Programmatisch overleg
Samenstelling Programmatisch Overleg  

d.d. 31 december 2014

•	 De	heer	H.	Binnendijk,	voorzitter

•	 De	heer	H.R.	Wijnholds

•	 Mevrouw	L.H.	Bossink

•	 Mevrouw	M.F.W.	Rosier

•	 De	heer	F.H.	Mulder

•	 De	heer	M.	van	der	Veen

•	 De	heer	R.S.	Meijer

•	 De	heer	B.	Eefting

Ondernemingsraad
Samenstelling Ondernemingsraad  

d.d. 31 december 2014

•	 De	heer	S.I.R.	Vinkenvleugel,	voorzitter

•	 De	heer	S.A.	Emmelkamp

•	 Mevrouw	C.A.J.	Pijpker

•	 De	heer	M.A.P.	Dijkhuis

•	 De	heer	P.R.	Doorn

Redactieraad
Samenstelling Redactieraad  

d.d. 31 december 2014

•	 De	heer	S.	Stegen,	voorzitter

•	 De	heer	J.J.	Oostenga,	algemeen	lid

•	 De	heer	R.	Wilkens

•	 Mevrouw	I.	Kemper

Bedrijfshulpverlening
Samenstelling Bedrijfshulpverlening 

d.d. 31 december 2014

•	 Mevrouw	B.	Terlouw,	coördinator

•	 Mevrouw	J.	van	Oord

•	 Mevrouw	R.	Wuffen

•	 Mevrouw	M.C.	Oele

•	 Mevrouw.	A.	Kampinga

•	 De	heer	B.S.J.	de	Nes

•	 De	heer	A.K.	Slotboom

•	 De	heer	E.	van	Stenis

•	 Mevrouw	J.	Veenstra
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Bezoekadres  Beilerstraat 30

Postadres  Postbus 999

   9400 AZ Assen

Telefoonnummers

Algemeen  0592 - 33 80 80

Commercie  0592 - 33 80 10

Internetsite  rtvdrenthe.nl

Email-adressen

Redactie   redactie@rtvdrenthe.nl

Algemeen  info@rtvdrenthe.nl

Directie   directie@rtvdrenthe.nl

Commercie  reclame@rtvdrenthe.nl

Marketing &   marketing@rtvdrenthe.nl

Communicatie

P&O   personeel@rtvdrenthe.nl



Zie voor uitzendfrequenties en programmering rtvdrenthe.nl


