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MISSION STATEMENT
RTV Oost maakt onafhankelijke Radio en TV die beantwoordt aan
de belevingswereld van de Overijsselse bevolking en waarmee ze
zich onderscheidt van andere stations
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TERUG- EN VOORUITBLIK
Ook in 2010 heeft RTV Oost vernieuwende initiatieven geïnitieerd zonder vaste waarden los te laten.
Regionaal nieuws en informatie, sport en het sprankelende tv-programma "En Dan Nog Even Dit"
(Edned) blijven tot de favorieten behoren van het Overijsselse publiek. Door gedoseerd nieuwe radio- en
tv-programma's te introduceren en te participeren in nieuwe media, speelt ons bedrijf adequaat in op de
veranderingen in het medialandschap. Die verandering kenmerkt zich door een wisselende smaak van
het publiek, dat naast onverminderd populaire traditionele media als krant, radio, tv en teletekst, steeds
vaker informatie zoekt op internet en sociale media als twitter, hyves en you tube. Geavanceerde mobiele
geluid- en beelddragers zijn in opmars: van gewone zaktelefoon tot iPad. Die technologische
ontwikkelingen gaan razendsnel. RTV Oost is in elk geval overal nadrukkelijk aanwezig.
Nieuw ontwikkeld door RTV Oost is een regionaal tv-journaal van 1-minuut, dat vanaf februari 2011 op
een groot scherm te zien is in de bioscoop. Het is de moderne uitvoering van het zwartwit Polygoonbioscoopjournaal met die warme naoorlogse stem van Philip Bloemendaal. Deze vorm van narrowcasting
wordt in de loop van 2011 uitgerold in Overijsselse tankstations, winkels, wachtkamers van huisartsen,
drogisten en scholen. Onze commerciële afdeling verkoopt reclamespotjes bij deze vorm van
narrowcasting en bij "uitzending gemist" op onze website. Met het opvallend aanhaken bij nieuwe
media wil RTV Oost een nieuw publiek bereiken. Hoewel we met onze multimediale werkwijze al 80 %
van de Overijsselse bevolking aan ons binden, willen we graag dat de mensen in onze provincie nog
vaker en langer van ons brede media-aanbod gebruik gaan maken. Daarop zijn onze inspanningen
gericht.
In het verslagjaar is de samenwerking met de regionale Wegener-dagbladen de Stentor en Twentsche
Courant Tubantia (TC Tubantia) geïntensiveerd. Door samen journalistieke items en grote
evenementen te coveren trekken deze sterke regionale A-merken extra aandacht bij lezers, luisteraars,
kijkers, adverteerders en sponsoren. Hierbij verlenen onze ICT en pr/marketing-afdeling een belangrijke
ondersteunende rol.
Dit vernieuwende proces zal in 2011 en daarop volgende jaren worden voortgezet. Krant en omroep
redeneren vanuit de filosofie: hoe zouden we onze organisatie inrichten wanneer we 1 mediabedrijf
zouden zijn. Het is daarbij noodzakelijk, dat de politiek de Mediawet verruimt, zodat een commerciële
uitgever, zoals Wegener, en een publieke regionale omroep, zoals RTV Oost, op meerdere disciplines
hun organisaties kunnen integreren. Doel is de onder druk staande regionale journalistiek kwalitatief niet
te laten verzwakken, maar juist te versterken. Het ministerie van OC&W onderzoekt of daarvoor regionale
mediacentra kunnen worden gesticht.
Interessant is de in het regeerakkoord opgenomen passage over integratie van de landelijke en regionale
publieke omroep. De insteek van de regio-tv is om op een van de drie landelijke netten te gaan uitzenden
in combinatie met landelijke programma's. Voorwaarde voor de regio is het behoud van haar autonomie
en journalistieke onafhankelijkheid. RTV Oost moet bij grote (sport)evenementen, eventueel in
samenwerking met de dagbladen, en calamiteiten altijd extra zendtijd kunnen claimen. Medio 2011 zal de
minister van OC&W de Tweede Kamer hierover nader informeren.
Een aanvullend voordeel bij een landelijk-regionaal tv-net is, dat TV Oost dan niet langer door kabelaar
Ziggo wordt weggestopt op het moeilijk te vinden digitale kanaal 981. TV Oost is dan binnen handbereik
op kanaal 1, 2 of 3. Uit onderzoek blijkt, dat 25 % van de Overijsselse bevolking TV Oost niet kan vinden
op de digitale kabel of niet meer dagelijks aan ons denkt. Dat is een onaanvaardbare situatie, omdat de
publieke omroep in principe door iedereen te ontvangen moet zijn. Dat het publiek dat ook wil blijkt uit
een onderzoek van de regionale kabelaar Cogas. Op de vraag welke tv-zender men niet wilde missen
bezette TV Oost achter Nederland 1,2 en 3 en RTL 4 de vijfde plaats.
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Over de actuele situatie bij RTV Oost zijn de volgende wapenfeiten het vermelden waard:
● Radio Oost bleef nog net de best beluisterde radiozender van Overijssel op de voet gevolgd door 3FM
en Radio 2. Eind 2010 zijn bij Radio Oost programmatische vernieuwingen doorgevoerd onder meer in
de presentatie om een meer eigentijds geluid te laten horen. In 2011 moet blijken of dit succesvol is.
● TV Oost deed het goed en zal het nog beter doen wanneer we op een gemakkelijk vindbaar digitaal
kabelkanaal komen. Door onze tv-regie volledig te vernieuwen kan TV Oost programma's in HDkwaliteit uitzenden. Voorwaarde is dat kabelaar Ziggo ons daarvoor voldoende bandbreedte aanbiedt.

● Bij TV Oost vinden in 2011 enkele programmatische veranderingen plaats. Er komt een lang, dagelijks

journaal met dubbelpresentatie. Oud-schaatser Erik Hulzebosch maakt samen met de
sportredactrices Fardau Wagenaar (TC Tubantia) en Hester van den Top (RTV Oost) een magazine,
waarin de andere kant van bekende sporters wordt belicht.

● Nieuw is het bijzondere programma over het dagelijkse leven in de Zwolse wijk Assendorp. Veel
●

verwachten we van de verkiezing van het leukste dorp van Overijssel.
De internet-site van RTV Oost maakt een spectaculaire groei door. Zowel in 2009 als 2010 nam het
aantal bezoekers met ruim 30 % toe. De site wordt voortdurend aangepast op basis van actueel en
boeiend zijn. De mogelijkheden van de social media volgen we nauwgezet.

● In 2011 zullen we als RTV Oost onze maatschappelijke betrokkenheid met tal van partners verder

uitbouwen. We zijn onder meer mediapartner van vijf grote sportevenementen in onze provincie, te
weten de Enschede Marathon, Military Boekelo, CSI Geesteren, FBK Games en Triatlon Holten. Voor
het tweede achtereenvolgende jaar hebben we de halve marathon in het centrum van Zwolle live
uitgezonden.

● Onze redactie in Zwolle zal mogelijk nog in 2011 worden gehuisvest in de nieuwbouw van de
●

onderwijsinstelling Landstede Zwolle.
In Hengelo hebben we onze foyer/restaurant uitgebreid met studiofaciliteiten. Daar werd i.s.m. de
Stentor en TC Tubantia in januari de succesvolle sportverkiezing 2010 en nieuwjaarsbijeenkomst
gehouden.

In 2010 heeft RTV Oost een mooi positief bedrijfsresultaat behaald, ook al begon het jaar in commercieel
opzicht zeer teleurstellend. De economische neergang deed zich voelen in een grote mate van
terughoudendheid van adverteerders en sponsoren. Gelukkig was er in het najaar een krachtige opleving,
zodat we over 2010 toch nog een bevredigend rendement wisten te realiseren. Deze trend zet zich begin
2011 voort. Adverteerders en sponsoren weten weer de weg te vinden naar RTV Oost. Dat is belangrijk
voor onze financiële huishouding, omdat de commerciële inkomsten een kwart van ons totale budget
vormen. De omroepbijdrage van de provincie Overijssel zorgt voor het overige (publieke) deel van onze
inkomsten
In het verslagjaar was er regelmatig overleg en contact tussen Raad van Toezicht, Programmabeleid
Bepalende Orgaan, Directie, Ondernemingsraad en Redactieraad. Het is teamwork, waarbij de
medewerkers centraal staan. RTV Oost wil een kritische supporter van de provincie Overijssel zijn in het
besef dat de wereld niet ophoudt bij onze provinciegrens.
Als nuchter en realistisch mediabedrijf heeft RTV Oost samen met partners in 2010 een sprong
voorwaarts gemaakt. In 2011 en daarop volgende jaren zal het gezonde mediabedrijf RTV Oost opnieuw
flink aan de weg timmeren. We zijn onafhankelijk en baas in eigen huis en zullen met onze gezamenlijke
passie en kwaliteiten ons publiek positief blijven verrassen.
Hengelo, februari 2011

Dr. G.L. Sporre
Voorzitter Raad van Toezicht
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DIRECTIEVERSLAG
PROGRAMMERING
Record bereik
Nog nooit maakten zoveel mensen gebruik van de media van RTV Oost als in 2010. Ruim 2,9 miljoen unieke
bezoekers op de website, en die waren samen goed voor 13,2 miljoen bezoeken. Maar liefst 96% van de
Overijsselaars keek volgens onderzoeksbureau Intomart op enig moment naar de regionale televisie. Daar staat
tegenover dat de frequentie waarmee werd gekeken wat daalde. Ook zag Radio Oost als marktleider de
concurrentie dichterbij komen.
Publieksgericht, innovatief en marketing. Dat waren de kernwoorden in 2010. RTV Oost zocht heel nadrukkelijk het
publiek op. Met de Zet ‘m op 11 Tour, maar ook door nadrukkelijk aanwezig te zijn op de diverse
publieksevenementen. Maar liefst 35 keer brachten we evenementen in de huiskamer met live televisie,
radioreportages en intensieve inzet van internet. Hoogtepunt daarbij was het kampioenschap van FC Twente met
aansluitend de terugkeer naar Enschede en de huldiging een dag later. Daarbij zette RTV Oost een unieke
combinatie van radio, televisie en internet in.
Nieuw op de website waren het intensief gebruik van live blogs en fotoreportages. Verder ging een applicatie voor
mobiele telefoon in ontwikkeling, evenals een kort nieuwsbulletin voor bioscopen, narrowcasting en mobiele
ontvangst. Radio Oost kreeg nieuwe impulsen door nieuwe invulling van presentatoren en aanpassing van de
muzieksamenstelling.
Het aanbod van nieuws, informatie en verstrooiing kreeg extra aandacht door gerichte marketingcampagnes. Naast
de eigen media, werden daarvoor de kranten ingezet maar met name ook billboards en bussen. Verder werd
intensief gebruik gemaakt van de promotionele kracht van social media als twitter, facebook en hyves.
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TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN
Algemeen
De afdeling techniek is ingericht op het leveren van de dagelijkse AV- faciliteiten en bedienend personeel en het
continu operationeel houden van de (ICT-) technische infrastructuur. Continuïteit is daarbij van het grootste belang
en vraagt om goed gekwalificeerd personeel en een alert beleid om mogelijke problemen te voorkomen en/of op te
lossen. Nieuws en evenementen vragen om flexibiliteit en grote inzet van mensen en organisatie.
Begin 2010 is de verbouwing en uitbreiding van de foyer en de interne verhuizing afgerond. De nieuwe ruimten
werden in gebruik genomen en de foyer/bedrijfsrestaurant is geschikt gemaakt voor radio en televisie opnamen en
uitzendingen. Zo werd een aantal TV-afleveringen van de Sterrenparade opgenomen en kwam het radioprogramma
‘Punt komma’, live vanuit deze ruimte.
Eind 2009 werd door de toenmalige minister Plasterk van OC&W, een éénmalige subsidie toegekend aan de
regionale omroepen. Deze zogenoemde Plasterk-subsidie, was ter bevordering van het crossmediaal werken bij de
regionale omroep. Alle projecten waarvoor de subsidie was aangevraagd, moesten in 2010 worden gerealiseerd.
In 2011 loopt de huurovereenkomst van onze redactieruimte in Zwolle (gebouw de Oosterenk) af. Hiervoor moet een
passend alternatief komen. Gesprekken met ROC Landstede bieden kansen om huisvesting te vinden op een van
de schoollocaties, waar ook de multimediaopleiding wordt gevestigd. In het najaar van 2011 staat de verhuizing
naar de nieuwe locatie gepland.
Voor de verslaggevers, accountmanagers en verschillende andere medewerkers, zijn nieuwe mobiele telefoons,
zgn. smartphones, in gebruik genomen. Met deze toestellen kunnen hoogwaardige foto’s voor de website worden
gemaakt en verzonden. Eveneens is het mogelijk de agenda en E-mail te lezen en te verzenden.
Radio
In 2010 werd steeds vaker gebruik gemaakt van IP verbindingen in plaats van ISDN verbindingen. Hiervoor zijn
enkele IP-codec’s aangeschaft. De Multipoint voorziening in Hilversum (ten behoeve van het binnenhalen van NOS
nieuwsbulletins en RNC uitzendingen) ging ook over op een IP- verbinding. Dit laatste werd door ROOS en
Technicolor gecoördineerd.
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Televisie
Het gehele jaar stond in het teken van de vervanging van de televisie eindregie en het bouwen van een 2e eindregie,
waardoor de inhuur van de meercamerawagen, van het Hengelose facilitaire bedrijf Viditech, niet meer nodig is.
Alle apparatuur en de studiocamera’s zijn HD (high-definition) geschikt. Dat betekent dat TV Oost vanaf begin 2011
in principe klaar is om de meeste van haar programma’s in HD kwaliteit uit te zenden. Helaas is dat via de huidige
distributieplatforms nog niet mogelijk. Digitenne biedt namelijk alleen de standaard SD kwaliteit aan en via satelliet
wordt dat veel te duur. Kabelexploitant Ziggo zegt niet voldoende bandbreedte te hebben en stelt tevens andere
prioriteiten.
In december 2010 werd de eerste Regieruimte in gebruik genomen en begin januari 2011 volgde de tweede ruimte.
Door de werkzaamheden deels in eigen beheer uit te voeren en zelf de projectleiding te voeren, was het niet nodig
om het project europees aan te besteden.
Er is apparatuur gebruikt van leveranciers als Media Utilities (DHD), Sony, Miranda, AXON en Nevion.
Voor het technische ontwerp en de installatie, werd samengewerkt met de bedrijven DBSE en FreeFilm ‘67.
In nauw overleg met de vormgevers is een nieuw grafisch pakket gekocht, dat in het eerste kwartaal van 2011 in
gebruik wordt genomen.
De SNG satellietwagen, waarmee live televisie uitzendingen vanaf locatie mogelijk zijn, is geschikt gemaakt voor
Mpeg-4. Hierdoor kan met dezelfde bandbreedte als voorheen, een betere videokwaliteit behaald worden.

ICT
In 2011 zal het Newsroomsysteem klaar en operationeel moeten zijn. Dit (software) programma wordt geheel
volgens een programma van eisen van de redactie, voor RTV Oost gebouwd. Nadat een eerste versie technisch
getest is, zal een acceptatietest worden uitgevoerd door de projectgroep Newsroom. Tot slot wordt Newsroom
bedrijfsbreed uitgerold en zullen we intern opleidingen verzorgen.
Ons archief is uitgebreid met een extra tapedrive en er is LTO-4 slotcapaciteit ingekocht. De archief NAS-server is
tevens vervangen.
Overige ICT-projecten waren onder andere, het ontwikkelen van een Embedded Silverlight Mediaplayer, en
applicaties (App’s) voor de i-Phone, i-Pad, Android en Philips NetTV.
COMMERCIËLE ONTWIKKELINGEN
De reclamemarkt leed in de eerste helft van 2010 nog duidelijk onder de economische recessie. De negatieve lijn
van 2009 werd doorgetrokken en het eerste kwartaal van 2010 was dramatisch qua omzetontwikkeling. Halverwege
het jaar was RTV Oost Reclame genoodzaakt haar regionale omzetbegroting met 15% neerwaarts bij te stellen.
Dankzij een opmerkelijk herstel in het tweede half jaar bleef het regionale omzetverlies uiteindelijk beperkt tot slechts
4% ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Ten opzichte van de herziene begroting was het rendement op de
reclame-acutiviteiten ruim 18% hoger.
De omzet uit de landelijke markt via de landelijke verkooporganisatie ORN was fors lager dan het jaar ervoor (28%). Dit heeft deels te maken met de zwakke positie van de gezamenlijke regionale omroepen in de commerciële
doelgroepen 20-49 en 25-54 jaar.
Toch is er sprake van een duidelijk herstel van vertrouwen bij adverteerders dat zich met name in het laatste
kwartaal van 2010 openbaarde. Afhankelijk van het al dan niet doorzetten van het economisch herstel is de
verwachting dat RTV Oost Reclame weer een lichte groei kan realiseren in 2011.
Naast de reguliere verkoop van reclamezendtijd is RTV Oost Reclame nauw betrokken bij de totstandkoming van
samenwerking met uitgever Wegener. In 2010 werd er een commercieel-redactioneel samenwerkingsplan
ontwikkeld dat in 2011 geëffectueerd moet worden.
Verder zijn er serieuze contacten gelegd met partijen die narrowcasting netwerken beheren om te komen tot het
aanleveren van RTV Oost content waarbij commercials verkocht kunnen worden. Ook dat zal in 2011 moeten leiden
tot contracten en nieuwe omzetmogelijkheden.
Organisatorisch keert de commercieel directeur, die de afgelopen twee jaar ook het reclamebedrijf van Omroep
Gelderland onder zijn hoede had, vanaf begin 2011 full time terug bij RTV Oost.
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FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN
Het geconsolideerd resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening is over 2010 uitgekomen op € 415.746 positief. Na een
onttrekking aan de bestemmingsreserves van € 121.907 is een bedrag van € 537.653 toegevoegd aan de
risicoreserve.
In 2010 zijn de reclame-inkomsten ten opzichte van het voorgaande jaar fors lager (-16%). Dat komt enerzijds
doordat de regiosoap in 2009 geen vervolg heeft gekregen en anderzijds zal de economische crisis hier ongetwijfeld
de oorzaak van zijn. Na een dramatisch omzetdaling in het 1e halfjaar was een herstel zichtbaar in de 2e helft van
2010. Dit herstel heeft zich doorgezet in de eerste maanden van 2011.
Door achterblijvende reclame-inkomsten heeft RTV Oost in 2010 een kostenmatigingsbeleid ingezet. Mede daardoor
zijn de lasten over de hele linie, met uitzondering van de personele en technische kosten, lager dan vorig jaar en
lager dan de herziene begroting. De vacatures (ruim 6,7 fte's) in de effectieve sterkte ten opzichte van de optimale
personeelsformatie zijn in 2010 geschrapt.
De Provinciale subsidie aan RTV Oost bedroeg in 2010 € 10.711.027. Aanvullend heeft de provincie een eenmalige
bijdrage van € 25.000 beschikbaar gesteld voor het televisieprogramma "Buitenbeentje".
Middels een brief van 28 juni 2010 maakt de provincie kenbaar de jaarrekening 2009 te hebben beoordeeld en
goedgekeurd. Op grond daaarvan wordt de subsidie voor het jaar 2009 definitief vastgesteld en toegewezen.
Ter bevordering van de crossmediale activiteiten heeft RTV Oost in het verslagjaar (via het overkoepelingsorgaan
ROOS) een subsidie ontvangen van € 152.308. In dit verslag is een inhoudelijke en financiële verantwoording
opgenomen.
Financieel zien we de komende jaren, mede door de beschikbare reserves en voorzieningen, met vertrouwen
tegemoet. Bij de huidige financieringsstructuur en indexeringssystematiek blijft de financiële basis van de regionale
omroep gezond. Door een afnemend rendement op de reclame-acitiviteiten en afbouw van reserves en
voorzieningen kan de exploitatierekening de komende jaren onder druk komen te staan.
Wat de balansposities betreft zijn de posten debiteuren en de overige vorderingen iets hoger dan in 2009. Door een
onttrekking - in overeenstemming met afspraken met de provincie - is het saldo van de bestemmingsreserves lager
dan ultimo 2009. Het saldo van de voorzieningen is door mutaties op de voorzieningen jubileumuitkeringen,
pensioenverplichting en groot onderhoud licht afgenomen.

KENGETALLEN
A. Bedrijfseconomisch
Eigen vermogen
Totaal vermogen
Solvabiliteitsratio
Netto werkkapitaal
Current ratio
Vastgelegd vermogen(VA)/Eigen vermogen
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening
Cashflow (netto-winst+afschrijvingen)

€ 7.271.209
€ 9.834.560
0,74
€ 4.398.995
€ 3,70
0,52
415.746
924.900

B. Afhankelijkheid subsidieverstrekker
Provinciale basissubsidie
Extra eenmalige provinciale bijdrage
Reclame-inkomsten
Overige inkomsten
Bijdragen van derden
Inkomsten uit nevenactiviteiten
Inkomsten uit barters
Subsidie bevordering crossmediaal werken

€ 10.711.027
€ 25.000
€ 2.100.245
€ 332.201
€ 103.644
€ 325.449
€ 152.308

C. Personeel
Leeftijdsopbouw
15 -25
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 64
Totaal

Man
1
16
26
26
13
82
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Vrouw
1
8
20
7
6
42

Totaal
2
24
46
33
19
124

Personeelsleden verdeling naar functiegroepen en geslacht
Schaal
Man
A-B
0
C-D
2
E-F
17
G-H
56
J-K
5
L-M
2
Totaal
82
Fte's verdeling naar afdeling
Techniek
Redactie
Reclame
Overhead
Totaal

Vrouw
0
7
13
22
0
0
42

24,4
64,2
8,3
12,2
109,1

Personeelskosten naar afdeling
Omroep
Reclame
Totaal

€ 6.724.844
€ 513.601
€ 7.238.445

Freelance kosten
Techniek
Redactie
Overhead
Totaal

€ 321.916
€ 738.498
€ 42.734
€ 1.103.148

Verhouding indirect/totaal
Gemiddelde personeelskosten per fte
Percentage ziekteverzuim

18,79%
€ 66.002
2,08%

D. Programma's
Televisie
Aantal uitzenduren televisie (excl. herhalingen)

698

Radio
Aantal uitzenduren
Waarvan gepresenteerd
Waarvan niet gepresenteerd

8.395
5.073
3.322

E. Algemeen
Pand in eigendom
Wagenpark in eigendom
SNG wagen in eigendom
Afschrijvingspercentages per rubriek
Gebouwen
Technische apparatuur
Kantoorinventaris
Reportagewagens
ICT-middelen

Ja
Deels
Ja

3,33%
Gedifferentieerd
10 - 20%
20 - 33%
20 - 33%

Drempelbedrag investeringen

€ 1.500

H.Th. Everts
Bestuurder - Algemeen directeur/hoofdredacteur
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60,43%
39,57%

Totaal
0
9
30
78
5
2
124

RTV Oost Groep

JAARREKENING
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RTV Oost Groep

SAMENGEVOEGDE BALANS STICHTING RTV OOST PER 31 DECEMBER 2010
(Na resultaatbestemming)

Activa
2010

2009

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

3.788.303
15.000
3.803.303

3.245.344
15.000
3.260.344

596.624
971.196
324.478
1.892.298

654.094
967.997
265.742
1.887.833

4.138.959

4.174.845

9.834.560

9.323.022

Stichtingskapitaal
Risicoreserve
Bestemmingreserves

1.007.437
3.594.821
2.668.951
7.271.209

1.007.437
3.057.168
2.790.859
6.855.464

VOORZIENINGEN

813.106

837.693

117.983

117.983

500.890
359.030
208.648
563.694
1.632.262

269.599
561.856
225.982
454.445
1.511.882

9.834.560

9.323.022

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren
Vooruitbetaalde pensioenpremies
Overlopende activa

Liquide middelen

Passiva
EIGEN VERMOGEN

VREEMD VERMOGEN
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en sociale premies
Overlopende passiva
Overige schulden
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SAMENGEVOEGDE EXPLOITATIEREKENING STICHTING RTV OOST 2010

Werkelijk
2010

Herziene
Begroting
2010

Werkelijk
2009

10.736.027
2.100.245
913.602
13.749.874

10.711.027
1.773.600
380.000
12.864.627

10.507.945
2.500.273
744.257
13.752.475

7.238.445
2.783.132
829.900
123.313
589.145
315.828
509.154
1.040.517
13.429.434

7.325.200
2.510.550
914.330
152.500
599.290
330.270
576.000
1.113.884
13.522.024

7.040.847
3.606.247
820.715
114.739
894.653
327.578
626.516
1.091.985
14.523.280

320.440

-657.397

-770.805

95.306

86.000

139.657

415.746

-571.397

-631.148

-537.653
121.907

61.397
510.000

71.918
559.230

0

0

0

Baten
Omroepbijdragen
Netto reclame-inkomsten
Overige opbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

Lasten
Personeelskosten
Directe programmakosten
PR en promotie
Technische kosten
Verbindingskosten
Huisvestingskosten
Afschrijvingen
Algemene kosten
Som der bedrijfslasten

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

Resultaatverdeling
Mutatie risicoreserve
Onttrekking bestemmingsreserves
Saldo na resultaatverdeling
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SAMENGEVOEGD KASSTROOMOVERZICHT STICHTING RTV OOST 2010
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN
2010
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutatie voorzieningen
Veranderingen in het werkkapitaal
Vorderingen
Kortlopende Schulden

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen rente
Kasstroom uit operationele activiteiten (A)

2009

320.440

-770.805

509.154
-24.587
805.007

626.516
288.365
144.076

-4.465
120.380
115.915

1.075.476
-201.230
874.246

920.922

1.018.322

95.306
95.306
1.016.228

139.657
139.657
1.157.979

-1.052.114
-1.052.114

-645.751
-645.751

0
0

0
0

-35.886

512.228

4.138.959
4.174.845
-35.886

4.174.845
3.662.617
512.228

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
Investeringen in materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (B)
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Mutatie langlopende schulden
Kasstroom uit financieringsactiviteiten ( C)
NETTO KASSTROOM (A+B+C)

Saldo liquide middelen
Einde boekjaar
Begin boekjaar
NETTO KASSTROOM
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ALGEMENE TOELICHTING STICHTING RTV OOST
Activiteiten
Stichting RTV Oost en Stichting RTV Oost Plus (tezamen de "Stichting") vormen samen de publieke omroep
voor de provincie Overijssel. Tot de activiteiten van RTV Oost behoren het produceren en uitzenden van
nieuws- en informatieve programma's voor radio, televisie en internet die een zo groot en breed mogelijk
aantal inwoners van de provincie Overijssel aanspreken. RTV Oost is gevestigd te Hengelo en beschikt
daarnaast over nevenvestigingen in Zwolle en Deventer.
Beide Stichtingen staan onder leiding van hetzelfde bestuur en hebben dezelfde Raad van Toezicht.
Grondslagen van samenvoeging en consolidatie
In de samengevoegde jaarrekening zijn de financiële gegevens opgenomen van de Stichting RTV Oost en de
Stichting RTV Oost Plus. De Stichting RTV Oost Plus exploiteert de beschikbare reclamezendtijd van de
Stichting RTV Oost en handelt onder de naam RTV Oost Reclame.
Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin de Stichting, direct of indirect overheersende zeggenschap
kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enig andere wijze de
financiele en operationele activiteiten kan beheersen.
Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen
groepsmaatschappijen en ander in de samenvoeging opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd.
De samengevoegde balans en exploitatierekening is opgemaakt op basis van uniforme grondslagen van
waardering en resultaatbepaling.
Stelselwijziging
Overeenkomstig de herziene richtlijnen in RJ 271.3 waardeert de Stichting met ingang van 2010 de
pensioenvoorzieningen volgens de 'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering', zoals uiteengezet
onder de grondslagen voor de waardering van de voorzieningen. Deze stelselwijziging heeft geen effect op
vermogen en resultaat.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtpersonen waarover overheersende zeggenschap,
gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire
bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht zijn verbonden partijen.
Van betekenis zijnde transacties met verbonden partijen worden toegelicht voor zover die niet onder normale
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transacties en
andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.
Schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen is het nodig dat het
bestuur van de Stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt en dat de directie schattingen maakt
die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het
vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende
veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
Algemeen
De samengevoegde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Handboek Financiële
Verantwoording Regionale Publieke Media-instellingen uitgegeven door het Commissariaat voor de Media. Dit
handboek is afgeleid van de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs.
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Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het
voorgaande jaar, tenzij anders vermeld.
Financiële vaste activa
In 2006 heeft de Stichting RTV Oost Plus een kapitaalstorting gedaan in de commanditaire vennootschappen
- Omroep Reclame Nederland Sales C.V. gevestigd te Hilversum
- Centrale Reclame Services C.V. gevestigd te Hilversum
Stichting RTV Oost Plus treedt samen met 12 andere vennoten, ieder voor een gelijk deel, op als
commanditaire vennoot. De deelnemingen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, verminderd met een lineaire afschrijving
gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
De afschrijvingspercentages bedragen:
Gebouwen
Technische apparatuur
Kantoorinventaris
Reportagewagens
ICT-middelen

3,33%
Gedifferentieerd
10 - 20%
20 - 33%
20 - 33%

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
De Stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare
waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele
actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het
actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is
dan de realiseerbare waarde: de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de
bedrijfswaarde.
Een bijzondere waardevermindering wordt direct als een last verwerkt in de exploitatierekening. Indien wordt
vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is niet meer bestaat of is
afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de betreffende activa niet hoger vastgesteld dan de
boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn
verantwoord.
Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie,
gewoonlijk gelijk aan de nominale waarde. Handelsvorderingen worden na de eerste verwerking gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs, gewoonlijk gelijk aan de nominale waarde.
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden indien van toepassing in mindering gebracht op de boekwaarde
van de vordering.
Voorzieningen
Algemeen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang
op betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij
anders vermeld. De voorzieningen hebben over het algemeen een langlopend karakter.
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Voorzieningen voor personeelsbeloningen
De Stichting heeft een pensioenregeling die wordt gefinancieerd door afdrachten aan de Stichting
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Media PNO. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de
'verplichting aan de pensioenuitvoerder benadering'. In deze benadering wordt de aan de pensioenuitvoerder
te betalen premie als last in de winst- en verliesrekening verantwoord.
Voor bestaande verplichtingen (anders dan de te betalen premies) jegens de pensioenuitvoerder en/of
werknemers wordt, indien relevant, een voorziening opgenomen. Dit betreft een voorziening voor nadelen van
individuele waardeoverdrachten die ten laste komen van de Stichting. Vorderingen worden genomen voor
voordelen die ten gunste komen van de Stichting.
Ultimo 2010 (en 2009) waren er voor de Stichting geen pensioenvorderingen en geen pensioenverplichtingen
anders dan de betaling van de jaarlijks aan de pensioenuitvoerder verschuldigde premies.
Leasing
Operationele leasing
Bij de Stichting kunnen er leasecontracten bestaan waarbij een groot deel van de voor- en nadelen die aan de
eigendom verbonden zijn, niet bij de Stichting ligt. Deze leasecontracten worden verantwoord als operationele
leasing. Verplichtingen uit hoofde van operationele leasing worden, rekening houdend met ontvangen
vergoedingen van de lessor, op lineaire basis verwerkt in de exploitatierekening over de looptijd van het
contract.
Financiële instrumenten
De in de balans opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd tegen de (geamortiseerde) kostprijs. Dit
is de nominale waarde, tenzij anders vermeld.
De Stichting maakt geen gebruik van zogenaamde afgeleide financiële instrumenten

GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen subsidies, opbrengstwaarde van de
geleverde diensten en de bedrijfs- en overige lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders
is vermeld. Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Opbrengstverantwoording
Subsidie inkomsten
Exploitatiesubsidies worden als baten verantwoord in de exploitatierekening in het jaar waaraan de subsidie
door de Provincie is toegekend.
Bij brief van 17 april 2010 heeft de Provincie Overijssel de jaarrekening 2009 van RTV Oost goedgekeurd en
de bij voorschot verstrekte subsidie definitief toegewezen.
Overige bedrijfsopbrengsten
Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit bijdragen van derden, inkomsten uit neven- en barteractiviteiten.
Omzet RTV Oost Plus
De reclameopbrengsten van de Stichting RTV Oost Plus worden als gerealiseerd beschouwd op het moment
van uitzending van de commercial.
Lasten
De bedrijfslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben, dan wel aan het licht
treden, met in achtneming van de grondslagen van waardering. De programmakosten worden toegerekend
aan de periode waarin de programma's worden uitgezonden.
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Afschrijvingen op materiele vaste activa
Materiele vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte
toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. Indien een
schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen
aangepast.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende ontvangen en betaalde
rente van kredietfaciliteiten.
Belastingen
De Stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

GRONDSLAGEN VAN HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn
opgenomen onder kasstroom uit operationele activiteiten.
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TOELICHTING OP DE SAMENGEVOEGDE BALANS STICHTING RTV OOST 2010
2010

2009

Materiële vaste activa
Gebouwen en terrein
Technische apparatuur
Inventarissen
Reportagewagens
ICT Middelen

Het verloop van deze posten is als volgt:
Boekwaarde 1 januari
Investeringen
Afschrijvingen
Desinvesteringen
Boekwaarde 31 december
Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde 1 januari
Investeringen
Afschrijvingen
Desinvesteringen
Boekwaarde per 31 december
Cumulatieve afschrijvingen

2.380.734
970.848
155.209
81.188
200.324
3.788.303

2.577.576
174.740
98.867
119.064
275.097
3.245.344

Gebouwen en
terrein
2.577.576
-23.266
-160.744
-12.832
2.380.734

Technische
apparatuur
174.740
880.995
-84.887
0
970.848

Inventarissen

2.317.149

1.984.772

576.168

Reportagewagen
119.064
10.069
-47.945
0
81.188

ICT Middelen
275.097
85.829
-160.398
-204
200.324

Totaal
3.245.344
1.052.114
-496.119
-13.036
3.788.303

255.999

1.749.252

6.883.340

15.000
0
15.000
2010

15.000
0
15.000
2009

596.624
971.196
324.478
1.892.298

654.094
967.997
265.742
1.887.833

98.867
98.487
-42.145
0
155.209

Financiële vaste activa
Het verloop van deze posten is als volgt:
Boekwaarde 1 januari
Investeringen
Boekwaarde einde boekjaar
Vorderingen
Debiteuren
Vooruitbetaalde pensioenpremies
Overlopende activa
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Liquide middelen
Kas
Banken

2.449
4.136.510
4.138.959

5.686
4.169.159
4.174.845

1.007.437
3.594.821
2.668.951
7.271.209

1.007.437
3.057.168
2.790.859
6.855.464

3.057.168
537.653
3.594.821

3.129.086
-71.918
3.057.168

633.391
335.560
700.000
1.000.000
2.668.951

755.299
335.560
700.000
1.000.000
2.790.859

Saldo 1 januari
Onttrekking
Saldo 31 december

SNG Faciliteiten
755.299
-121.908
633.391

Regiodrama
335.560
0
335.560

Saldo 1 januari
Onttrekking
Saldo 31 december

IONM
700.000
0
700.000

Calamiteiten
1.000.000
0
1.000.000

De stichting heeft de vrije beschikking over de liquide middelen.

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Risicoreserve
Bestemmingreserves

Het verloop van de risicoreserve is als volgt:
Saldo 1 januari
Mutatie
Saldo 31 december

Bestemmingsreserves
SNG Faciliteiten
Regiodrama
Innovatie Ontwikkeling Nieuwe Media (IONM)
Calamiteiten

Het verloop van de afzonderlijke bestemmingreserves is als volgt:
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Bestemmingsreserve SNG faciliteiten
Om kijkers volledig, snel en continue vanaf elke locatie in de provincie te kunnen informeren is het van belang
te kunnen beschikken over SNG-faciliteiten (satelliet news gathering). Voor de kosten voor aanschaf van SNG
faciliteiten en de jaarlijkse kosten voor onderhoud en satelliettijd is een bestemmingsreserve gevormd. De in
het verslagjaar gerealiseerde kosten ten bedrage van EUR 121.908 zijn onttrokken aan de
bestemmingsreserve.

Bestemmingsreserve regiodrama
Deze voorziening is in het verslagjaar niet gemuteerd. In de loop van 2011 wordt de bestemming van deze
voorziening duidelijk.
Bestemmingsreserve innovatie Ontwikkeling Nieuwe Media
Naast Radio en Televisie maakt het gebruik van nieuwe media zoals internet een grote ontwikkeling door. Om
te kunnen blijven voldoen aan de wensen van de kijkers en luisteraars moet RTV Oost mee in deze
ontwikkelingen. Ten behoeve van het verder ontwikkelen en in stand te houden van nieuwe media is deze
bestemmingsreserve gevormd. In het verslagjaar zijn in dit kader geen kosten geboekt.
Bestemmingsreserve calamiteiten
De begroting van RTV Oost voorziet in middelen voor de reguliere programmering. Maar jaarlijks doen zich
momenten voor dat de programmering wordt aangepast en extra middelen nodig zijn. Dat zijn wijzingen die
niet allemaal op voorhand zijn te voorzien. Om toch invulling te kunnen geven aan ingrijpende gebeurtenissen
die niet direct de status “calamiteit” krijgen maar de bevolking wel dermate aanspreken dat de omroep zich
genoodzaakt voelt er extra aandacht aan te besteden is een bestemmingsreserve calamiteiten gevormd. In
het verslagjaar hebben zich geen omstandigheden voorgedaan die een onttrekking aan de reserve
rechtvaardigt.

De provincie Overijssel heeft op 12 december 2006 schriftelijk ingestemd met de voornoemde
bestemmingsreserves.

2010
Voorzieningen
Voorziening jubileumuitkeringen
Voorziening groot onderhoud
Voorziening pensioenverplichting
Voorziening satellietkosten

2009

131.421
30.444
420.260
230.981
813.106

145.972
21.264
439.476
230.981
837.693

Saldo 1 januari
Toevoeging
Onttrekking
Saldo 31 december

Jubileumuitkering
145.972
18.499
-33.050
131.421

onderhoud
21.264
9.180
0
30.444

Saldo 1 januari
Toevoeging
Onttrekking
Saldo 31 december

Pensioenverplichting
439.476
0
-19.216
420.260

Satellietkosten
230.981
0
0
230.981

Het verloop van de afzonderlijke voorzieningen is als volgt:
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Voorziening jubileumverplichting
RTV Oost heeft met ingang van 2005 voor toekomstige jubileumuitkeringen ten gevolge van een langjarig
dienstverband een voorziening gevormd. In het verslagjaar is aan 5 medewerkers een jubileumuitkering
verstrekt. Deze middelen ten bedrage van € 33.050 zijn aan de voorziening onttrokken. In het verslagjaar is
EUR 18.499 aan de voorziening toegevoegd.
Voorziening groot onderhoud
Deze voorziening is bestemd voor periodiek groot onderhoud aan gebouwen en terreinen. Voor toekomstig
groot onderhoud is EUR 9.180 aan de voorziening toegevoegd. In 2011 wordt periodiek onderhoud uitgevoerd
op het schilderwerk binnen.
Voorziening pensioenverplichtingen
Ten gevolge van de nieuwe wet- en regelgeving heeft PNO Media de pensioenregeling per 1 januari 2006
gewijzigd en in overeenstemming gebracht met de Wet. In 2009 is verder invulling gegeven aan de
compensatieregeling. Deze regeling is van kracht voor alle medewerkers die vanaf 1 januari 1997
onafgebroken in dienst zijn geweest bij de Stichting RTV Oost of bij een andere instelling die bij PNO Media is
aangesloten. De regeling voorziet in de mogelijkheid voor deze groep medewerkers om voor de 65-jarige
leeftijd te stoppen met werken. De compensatieregeling past binnen de huidige wet- en regelgeving en
betekent voor de werkgever dat hij een eenmalige koopsom moet voldoen wanneer medewerkers hun recht
gaan uitoefenen. In het verslagjaar is geen recht uitgeoefend. Op basis van een opgave van het
pensioenfonds is € 19.216 onttrokken aan de voorziening.

Voorziening satellietkosten
Voor een lopende juridische procedure, via de Stichting ROOS is in het verleden een voorziening
satellietkosten getroffen. Er zijn geen actuele ontwikkelingen die een aanpassing van deze voorziening
rechtvaardigen.

2010
Langlopende schulden
Gemeente Hengelo

117.983

2009
117.983

Verplichting gemeente Hengelo
Bij verkoop van het pand Hazenweg 25 te Hengelo dient van de opbrengst EUR 117.983 te worden
afgedragen aan de gemeente Hengelo. Een en ander is vastgelegd in de eigendomsakte opgemaakt d.d. 6
november 1992. Voor deze lening zijn geen zekerheden gesteld en over de lening is geen rente verschuldigd.

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies
Overlopende passiva
Reservering vakantiedagen
Overige schulden

500.890
359.030
208.648
446.200
117.494
1.632.262
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269.599
561.856
225.982
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34.973
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Leaseverplichtingen
Ultimo 2010 zijn 31 leasecontracten gesloten voor auto’s. Deze contracten hebben over het algemeen een
looptijd van maximaal 4 jaar. Voor het komende jaar bedragen de hieruit voortvloeiende leaseverplichtingen
ongeveer EUR 320.000.
Distributie radiosignaal
Met ingang van 1 februari 2009 is - voor de duur van 6 jaar - met KPN een overeenkomst gesloten voor het
distribueren van het radiosignaal. De tijdens deze periode gelijkblijvende verplichting bedraagt jaarlijks
€ 150.000.
Investeringsverplichtingen
Ten behoeve van de vervanging van ICT middelen is de Stichting verplichtingen aangegaan ter waarde van
ongeveer € 50.000 (excl. BTW).
Distributie televisiesignaal
ROOS heeft mede namens RTV Oost met ingang van 1 december 2010 voor de duur van 50 maanden een
contract met M7 Group SA gesloten ter waarde van € 272.500 per jaar voor de distributie van het signaal van
RTV Oost via de satelliet.
Huurverplichtingen
Stichting RTV Oost heeft voor de vestigingen in Zwolle en Deventer een huurcontract afgesloten. De jaarlijkse
verplichting die hieruit voortvloeit bedraagt ongeveer EUR 48.000.
De huurovereenkomst voor het pand in Deventer heeft een looptijd van 5 jaar en expireert op 15 december
2013. Deze overeenkomst kan vervolgens worden voortgezet voor aansluitende perioden van telkens vijf jaar.
De huurovereenkomst voor het pand in Zwolle heeft eveneens een looptijd van 5 jaar en expireert op 31
januari 2014. Met de verhuurder is overeenstemming bereikt dat de huur tussentijds kan worden beëindigd. De
huurovereenkomst is inmiddels opgezegd per 31 januari 2011. We zijn op zoek naar nieuwe huisvesting in
Zwolle.
Overige verplichtingen
Met Right Marktonderzoek en Advies BV te Zwolle is een overeenkomst gesloten voor een aantal
opiniepeilingen rond de Provinciale Statenverkiezingen voor een tarief van € 1.350 per peiling. Het aantal
onderzoeken wordt in onderling overleg bepaald.
Bankgaranties
Ten behoeve van de huurpanden in Deventer en Zwolle is een tweetal bankgaranties afgegeven van ongeveer
EUR 8.000.
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TOELICHTING OP DE SAMENGEVOEGDE EXPLOITATIEREKENING STICHTING RTV OOST

Werkelijk
2010

Herziene
Begroting
2010

Werkelijk
2009

4.630.074
5.516.170
564.783
25.000
10.736.027

4.630.074
5.516.170
564.783
0
10.711.027

4.520.674
5.385.833
551.438
50.000
10.507.945

2.100.245
2.100.245

1.773.600
1.773.600

2.500.273
2.500.273

332.201
103.644
325.449
152.308
913.602

40.000
50.000
290.000
0
380.000

178.851
244.021
321.385
0
744.257

5.608.616
-33.110
-81.855
773.012
677.739
28.039
16.993
0
59.145
34.685
0
0
20.520
18.600
32.954
83.107
7.238.445

5.592.000
0
-73.500
780.000
742.000
30.000
20.000
0
60.500
51.000
0
5.000
22.000
16.500
24.200
55.500
7.325.200

5.470.134
-15.529
-113.715
725.484
690.533
25.881
20.614
1.257
58.881
51.155
1.431
0
21.755
0
24.800
78.166
7.040.847

BATEN
Omroepbijdragen
Exploitatiesubsidie radio
Exploitatiesubsidie televisie
Provinciale bijdragen Etherhandhaving
Bijdragen Provincie Algemene Middelen

Reclame-inkomsten
Netto reclame-inkomsten

Overige opbrengsten
Bijdragen van derden (model III)
Inkomsten uit nevenactiviteiten (model IV)
Inkomsten uit barteractiviteiten (model V)
Subsidie bevordering crossmediaal werken

LASTEN
Personeelskosten vast personeel
Salarissen
Vergoeding ziekengeld
Vergoeding salariskosten
Sociale lasten
Pensioenlasten
Ingeleende krachten
Stagiaires
Kosten kinderopvang
Reiskosten woon-werk
Opleidingen
Wervingskosten
Kosten personeelsadviezen
Representatiekosten
Kosten werkzekerheidsafspraken
Kosten loopbaantrajecten
Overige personeelskosten
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Personele bezetting

2010

2009

Het gemiddeld aantal personeelsleden in FTE 's over 2010 is in onderstaand overzicht weergegeven:
Omroepbedrijf
Reclamebedrijf
Totaal

101,02
8,65
109,67

100,66
9,50
110,16

Totaal

114
10
124

113
11
124

Per 31 december bedraagt het aantal medewerkers:
Omroepbedrijf
Reclamebedrijf

Bezoldiging bestuurders, directie en toezichthouders
Bezoldiging Raad van Toezicht

Soort vergoeding

Raad van Toezicht, zittende leden
Raad van Toezicht, vertrokken leden

Vergoeding

Vergoeding RvT
-

19.257
0

Vergoeding PBO
-

7.824
0

Bezoldiging leden Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO)
PBO, zittende leden
PBO, vertrokken leden
Bezoldiging Directie/bestuurder
In het kader van artikel 2:383 BW is een opgave van de bezoldiging van directie/bestuurder achterwege
gebleven aangezien de bezoldiging te herleiden is naar een persoon.
Er zijn geen structurele beloningen boven het gemiddelde ministersalaris die in het kader van de Wet
Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) gemeld moeten worden.
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Directe programmakosten
Inhuur faciliteiten
Inhuur freelancers
Productiekosten derden
Kosten regiosoap
Radio Nieuws Centrale
Rechten
BTW printprijsregeling
Programmakosten incidenteel
Programmaparticipaties
Meercameraproducties
Kosten regioned
Kosten SMS service
Kosten Internet
Overige directe programmakosten
Kosten crossmediaal werken

PR en promotie
Barterkosten
Promotiekosten
Campagne "Zet Oost op 11"

Technische kosten
Onderhoudskosten
Onderhoudskosten SNG faciliteiten
Leasekosten ENG wagens
Verzekering apparatuur
Registratiemateriaal
Overige technische kosten

Verbindingskosten
Inhuur verbindingen
Inhuur continue verbinding SNG wagen
Huur HF posten
Interstudioverbindingen
Surfnetverbindingen
Videoverbinding Hengelo-Zwolle
Zenderkosten radio
Satellietkosten
Etherhandhavingskosten
Verbindingskosten kabelexploitant
Dotatie voorziening satellietkosten

Werkelijk
2010

Herziene
Begroting
2010

Werkelijk
2009

36.863
1.103.148
556.154
0
59.946
225.557
22.317
268.401
11.164
158.860
13.018
4.671
29.935
144.416
148.682
2.783.132

37.000
1.100.000
475.000
0
71.000
276.650
22.500
200.000
12.000
145.000
20.400
5.000
25.500
120.500
0
2.510.550

31.967
1.158.530
719.270
767.469
54.052
279.333
22.095
215.011
40.029
136.417
16.921
6.896
12.035
146.222
0
3.606.247

325.449
385.714
118.737
829.900

290.000
399.330
225.000
914.330

321.386
358.193
141.136
820.715

23.903
6.704
50.711
8.898
3.810
29.287
123.313

25.000
10.000
68.500
10.000
15.000
24.000
152.500

21.350
9.622
46.088
8.686
7.843
21.150
114.739

7.451
33.475
1.917
32.871
32.358
6.145
149.386
286.944
31.637
6.961
0
589.145

4.590
35.000
2.500
33.000
33.000
6.200
150.000
300.000
25.000
10.000
0
599.290

5.983
56.151
2.822
32.434
32.262
28.682
182.384
291.953
31.001
0
230.981
894.653
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Huisvestingskosten
Huur pand Zwolle
Huur pand Deventer
Gas, energie en water
Onderhoud gebouw en terrein
Dotatie aan voorziening groot onderhoud
Belastingen en verzekeringen
Schoonmaakkosten
Overige huisvestingskosten

Afschrijvingen
Gebouw en terrein
Technische apparatuur
SNG Wagen (incl. toebehoren)
Inventarissen
Reportagewagen
ICT Middelen
Boekresultaat materiële vaste activa

Algemene kosten
Reis- en verblijfkosten
Kantoorkosten
Telefoonkosten
Overige kantoorkosten
Abonnementen en documentatie
Kosten Raad van Toezicht - PBO
Kosten ROOS
Kijk- en luisteronderzoeken
Kantinekosten
Afrekening omzetbelasting
Dubieuze debiteuren
Overige algemene kosten

Werkelijk
2010

Herziene
Begroting
2010

Werkelijk
2009

21.579
18.883
86.200
55.631
9.180
30.157
76.877
17.321
315.828

30.000
19.000
100.000
48.000
9.180
32.090
77.000
15.000
330.270

27.962
18.832
112.471
37.074
9.000
30.592
72.560
19.087
327.578

160.744
84.887
47.249
42.145
696
160.398
13.035
509.154

165.000
125.000
27.000
55.500
20.000
183.500
0
576.000

152.065
135.375
44.267
54.080
13.640
213.523
13.566
626.516

382.378
122.425
105.473
18.823
30.868
27.081
63.755
92.808
309
118.994
-36.123
113.726
1.040.517

399.000
116.500
120.710
20.500
32.600
28.000
50.000
70.000
0
135.000
0
141.574
1.113.884

369.658
139.792
106.276
11.918
29.181
25.068
47.173
55.494
1.067
165.000
35.798
105.560
1.091.985

95.306
95.306

86.000
86.000

139.657
139.657

-537.653
121.907
-415.746

61.397
510.000
571.397

71.918
559.230
631.148

Financiële baten en lasten
Saldo rente

Resultaatverdeling
Mutatie risicoreserve
Mutatie bestemmingreserves
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OVERIGE GEGEVENS
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Statutaire regeling omtrent winstbestemming Stichting RTV Oost

Artikel 12 lid 3, 4 en 7

Artikel 12 lid 3
Voor 1 september voorafgaande aan een nieuw boekjaar stelt het bestuur een beleidsplan, begroting en
investeringsplan voor het volgende boekjaar op en zendt deze stukken ter vaststelling aan de Raad van
Toezicht. De Raad van Toezicht stelt deze stukken voor de aanvang van het nieuwe boekjaar vast.

Artikel 12 lid 4
Door het bestuur wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en
lasten (jaarrekening) van de Stichting opgemaakt en op papier gesteld.

Artikel 12 lid 7
De jaarrekening wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht gaat niet eerder tot
vaststelling over dan na kennisname van de bevindingen en desgevraagd de controleverklaring van de
accountant.

Bestemming resultaat
Na een onttrekking aan de bestemmingsreserves van EUR 121.907 is een positief resultaat behaald van
EUR 537.653. De Raad van Toezicht heeft in haar vergadering van 21 maart 2011 besloten om dit bedrag toe te
voegen aan de risicoreserve en het bestuur te déchargeren voor het gevoerde beleid.
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SOCIAAL JAARVERSLAG 2010
Organisatiegegevens
Algemene informatie over de organisatie
Over het geheel genomen was 2010 wederom een redelijk stabiel jaar. Door verlaagde reclame-inkomsten zijn er
wel een aantal kostenmatigende maatregelen genomen maar deze lagen voornamelijk op het beheersen van de
externe kosten. Voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst heeft dit geen directe gevolgen gehad.
De samenwerking tussen RTV Oost, de Twentsche Courant Tubantia en, ondertussen ook, de Stentor heeft in
2010 langzaam wat meer vorm gekregen maar is nog volop in ontwikkeling. Het uitwisselen van het wederzijdse
personeel ter kennismaking en inspiratie heeft enige vertraging opgelopen maar zal begin 2011 alsnog
plaatsvinden. Nog steeds wordt al doende bekeken hoe de samenwerking tussen beide organisaties in de
komende jaren uitgebreid kan worden.
In 2010 zijn social media een grotere rol gaan spelen in het dagelijkse journalistieke proces. Vele medewerkers
communiceren al namens de organisatie via Twitter, Hyves, Linked In en andere nieuwe media. Eén medewerker
heeft extra tijd en ruimte gekregen om het werken met social media te onderzoeken, te coördineren en in de
praktijk te brengen.
Vanuit de afdeling P&O is in 2010 een freelancebeleid ontwikkeld. RTV Oost maakt structureel gebruik van de
inzet van freelancers omdat het de organisatie de mogelijkheid geeft flexibel in te spelen op pieken en dalen in de
werkzaamheden. Door het opstellen van een beleid hieromtrent is er meer eenduidigheid bij het maken van
afspraken met de freelancers.
Bij de afdeling Informatieve Programma’s is per maart voor het dagelijkse programma “En dan nog even dit” een
parttime eindredacteur aangesteld. Daarnaast is er per november bij het dagelijkse radioprogramma
“Goeiemorgen Overijssel” een nieuwe presentatrice aangesteld. Beide zijn werkzaam op freelance basis.
In het tweede kwartaal heeft de redactieraad een enquete gehouden onder de medewerkers van de redactie om
te onderzoeken hoe de redactie denkt over de organisatie en de manier van werken. De resultaten daarvan zijn
door de redactieraad geïnterpreteerd, voorzien van aanbevelingen en vervolgens met de hoofdredactie
besproken. Eventuele verbeterpunten zijn, waar mogelijk, aangepakt of zullen in de nabije toekomst aangepakt
gaan worden.
Vanaf de tweede helft van het jaar is er bij de redactie een nieuwe richting ingezet. We gaan ons meer
onderscheiden door vorm en inhoud, door het maken van aansprekende (nieuws)verhalen die aanvullend zijn op
het dagelijkse nieuws. In 2011 zal deze nieuwe manier van werken een meer concrete vorm gaan krijgen.
Bij RTV Oost Reclame is één van de accountmanagers per 1 april 2010 uit dienst getreden. Door de
werkzaamheden op deze afdeling anders in te richten was het niet noodzakelijk deze vacature op te vullen.

Personeelsgegevens
Het aantal medewerkers bleef constant. Op 31 december 2010 werkten bij RTV Oost 124 medewerkers (109,1 fte[1]) (2009: 124 m

De verdeling van de fte’s over de verschillende RTV Oost onderdelen is weergegeven in figuur 1. Hieruit blijkt dat
alleen de bezetting op de commerciële afdeling sterk is gewijzigd door het vertrek van 1 fulltime accountmanager.
De bezetting van de rest van de afdelingen is nauwelijks gewijzigd ten opzichte van vorig jaar.
-

redactie:
techniek:
reclame:
overig:

64,2 fte (2009: 63,8)
24,4 fte (2009: 24,6)
8,3 fte (2009: 9,5)
12,2 fte (2009: 11,9)

Redactie
Techniek
Commercie
Overig
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Figuur 1: Verdeling fte’s
1

Fte = Fulltime Equivalent

Op 31 december hadden 117 medewerkers van RTV Oost een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
volgens de proces-kern kwalificatie (94,4%) en 7 medewerkers een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
(5,6%). Van deze tijdelijke overeenkomsten waren er 6 ingevuld met een proces-flex kwalificatie en 1 met een
project-flex kwalificatie. Er waren geen medewerkers met een project-kern kwalificatie. Hiermee voldoet RTV Oost
aan de bandbreedte zoals deze is voorgeschreven in de CAO.
Van de 124 medewerkers bij RTV Oost zijn er 42 vrouwelijk (2009: 43). In totaal werken er 48 medewerkers in
deeltijd (2009: 45), waarvan 17 mannen (14,1 fte) en 31 vrouwen (18,8 fte). Tien medewerkers maakten in 2010
gebruik van de wettelijke ouderschapsverlofregeling.
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 43,1 jaar (2009: 42,6 jaar). De verdeling over de
leeftijdscategorieën is in het volgende figuur weergegeven:
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Figuur 2. Overzicht leeftijdsopbouw
Arbeidsvoorwaarden
Omroep CAO
De CAO voor het omroeppersoneel is per 31-12-2010 afgelopen. Medio februari 2011 zijn de CAO partners nog in
gesprek over een nieuwe CAO. Tot het moment dat er een akkoord is bereikt worden de afspraken uit de
geëxpireerde CAO gehanteerd.
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Verdeling over salarisklassen
Figuur 3 geeft de verdeling van de 109,1 fte weer over de verschillende salarisklassen.
Opvallend is dat 53,2% van het totale personeelsbestand is ingeschaald in salarisklasse G. 31,5% is ingeschaald
in salarisklasse C t/m F en 15,3% (overwegend leidinggevenden) is ingeschaald in salarisschaal H en hoger.
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0,00
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Figuur 3. Verdeling over de salarisklassen (in fte’s)
Op 31 december 2010 hadden 58 medewerkers (46,8%) het maximum van hun salarisschaal bereikt. Dertien
daarvan hebben ook al geprofiteerd van de 3 beschikbare uitloopperiodieken en zijn dus qua salarisniveau
volledig uitgegroeid.
Bedrijfsregelingen
Met uitzondering van een indexering van vergoedingsbedragen zijn de bedrijfsregelingen van RTV Oost in 2010
niet gewijzigd. In totaal maakten 7 medewerkers gebruik van de fietsregeling.

Arbeidsomstandigheden
Risico-inventarisatie & evaluatie per productie
Ook in 2010 is weer gewerkt aan een Arbocatalogus voor de gehele branche. De catalogus was al zo goed als af
maar is nog niet volledig goedgekeurd door de Arbeidsinspectie. Er zullen nog een aantal kleine aanpassingen
volgen. Zodra de catalogus wel goedgekeurd is zal deze officieel in gebruik worden genomen.
Naast de Arbocatalogus zijn wij nog steeds verplicht een eigen Risico Inventarisatie & Evaluatie te hebben op
bedrijfsniveau. In 2010 is daarom een hernieuwde RI&E uitgevoerd door de arbeidshygiënist van de ArboUnie en
naar aanleiding daarvan zal in het eerste kwartaal 2011 een aangepast Arbo-jaarplan worden opgesteld.
In 2008 was tijdens het gezamenlijk P&O overleg van de regionale omroepen besloten om in 2009 een
vereenvoudigde digitale applicatie te ontwikkelen waarmee goede Productie RI&E’s opgesteld kunnen worden.
Helaas heeft deze ontwikkeling wederom enige vertraging opgelopen waardoor het in 2010 nog niet mogelijk was
een RI&E per productie te ontwikkelen.
Ongewenst gedrag
In 2010 zijn er formeel geen klachten geuit over ongewenst gedrag door of aan het adres van RTV Oost
medewerkers.
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Ziekteverzuim en preventie
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over geheel 2010 is 2,08% voor RTV Oost en 2,11% voor RTV Oost
Reclame (gewogen gemiddelde). Dit is ver beneden de landelijke norm (sinds 2004 gemiddeld 4,3% op jaarbasis
volgens het CBS) en een daling ten opzichte van vorig jaar.
In totaal waren er 153 ziektegevallen over 2010.
RTV Oost
Kort verzuim
Middellang verzuim
Lang verzuim

Totaal 153 ziektegevallen
139 ziektegevallen
11 ziektegevallen
3 ziektegevallen

(< 1 week)
(1-6 weken)
(> 6 weken)

100%
90,85%
7,19%
1,96%

De gemiddelde verzuimduur was 5,16 kalenderdagen voor RTV Oost en 2,53 kalenderdagen voor RTV Oost
Reclame. Bedrijfsbreed waren 3 medewerkers langdurig (> 6 weken) ziek. Voor alle drie is in het kader van de
Wet Verbetering Poortwachter een plan van aanpak opgesteld waarin reïntegratieafspraken zijn vastgelegd.
In 2010 hebben 3 medewerksters zwangerschapsverlof opgenomen.
Voor de cameramensen van de afdeling TV Techniek is in 2010 een health-check uitgevoerd door een
bedrijfsfysiotherapeut. Elke cameraman heeft een persoonlijk advies met een rapportage ontvangen over de
status van zijn fitheid en gezondheid. Daarnaast zijn er een aantal algemene aanbevelingen gedaan die er voor
gezorgd hebben dat er een aantal arbo-technische aanpassingen voor deze medewerkers zijn doorgevoerd.

Beoordelen en opleiden
Resultaatgericht aansturen en beoordelen
In december 2010 zijn alle medewerkers, met uitzondering van degenen die nog geen ½ jaar in dienst waren,
wederom beoordeeld. De resultaten daarvan zijn:
0% te ontwikkelen;
96% conform de norm;
4,0% boven de norm;
0% ver boven de norm.
Opleidingen
Ook in 2010 is weer veel aandacht besteed aan diverse opleidingen en trainingen om de vaardigheden van de
medewerkers te verbeteren. Er zijn 43 medewerkers die een training hebben gevolgd. Meerdere personen
daarvan hebben meer dan één training gevolgd. In totaal is een bedrag van € 34.685 (2009: € 51.155)
geïnvesteerd waarvan het grootste deel is aangewend voor vakgerichte trainingen zoals camjo,
presentatietechnieken, stemgebruik en voice over.
Daarnaast heeft er, ter inspiratie voor de medewerkers, wederom een lezing plaatsgevonden in het voorjaar. Deze
lezing was ervoor bedoeld de medewerkers te inspireren om ook andere manieren van omgaan met nieuws te
bedenken en werd uitgevoerd door Henk ten Oever en Felix Meurders.
Stagiairs
In 2010 hebben in totaal 19 stagiaires stage gelopen bij RTV Oost, verdeeld over de volgende bedrijfssegmenten:
§
Redactie
10 stagiairs
(2009: 15)
§
Techniek
6 stagiairs
(2009: 9)
§
Overig
3 stagiairs
(2009: 5)
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SAMENSTELLING PROGRAMMABELEID BEPALEND ORGAAN (PBO)
Het Programmabeleid Bepalende Orgaan (PBO) was op 31 december 2010 als volgt samengesteld:
Mevrouw J. Lamberts-Grotenhuis

Mevrouw B. Groen-Mol
De heer J. Morsink
De heer S. Salikram
De heer P. de Noord
De heer R. van Kessel
De heer R.J. Telman
Mevrouw E.M. Kalsbeek
Mevrouw G. van Honk
De heer H. Rolloos

Voorzitter

Landbouw en plattelandsontwikkeling/
Politiek

Werkzaam bij
basisonderwijs
bedrijfsleven sales marketing
adv. onderwijsproj. o.a. UT
ROC Juventus onderwijs
Landstede Onderwijs
Stichting Philadelphia Zorg
bestuurskundige/
beleidsm. Prov, 1e Kamer
directeur schouwburg Odeon
Golf Media

Levensbeschouwelijke zaken
Economische zaken/sport
Migranten/allochtonen/politiek
Milieu/Natuur en Landschap/onderwijs
Sport/onderwijs/jeugd
Jeugd- en gehandicaptenzorg
Politiek/democratie/kunst
Cultuur
Journalistiek en Media

Het PBO vergaderde in 2010 4x.
In 2010 werd de vacature Jounalistiek en Media ingevuld door de heer H. Rolloos

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT (RvT)
De Raad van Toezicht (RvT) was op 31 december 2010 als volgt samengesteld:

De heer Dr. G.L. Sporre
De heer J.A. van den Berg
De heer Drs. F.J. Engel
De heer L.B. Kobes

Voorzitter
Vice voorzitter
Penningmeester
Lid

De RvT vergaderde in 2010 5 keer.
Daarnaast heeft de RvT 2x vergaderd met de Ondernemingsraad en heeft het jaarlijkse overleg met directie en
management plaatsgevonden.
In het verslagjaar is de samenstelling van de RvT niet gewijzigd.
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Verslag van het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO)
Terugkerende thema’s die werden besproken zijn:
-Samenwerking tussen omroep en regionale dagbladen. Het PBO staat achter de visie dat zo’n samenwerking
voordelig zou kunnen zijn. Bundeling van krachten kan programma’s beter maken en crossmediale aandacht kan
het bereik vergroten.
-Financiële situatie. Het teruglopen van commerciële inkomsten en de dreiging van korting op de publieke
financiering, heeft geleid tot zorg voor continuïteit en kwaliteit van programmering.
-Realisatie/ontwikkeling programmabeleid. Het vastgestelde programmabeleid is in zowel kwalitatieve als
kwantitatieve zin voortdurend geëvalueerd. Nieuwe inzichten zijn besproken en meegenomen in het voor 2011 vast
te stellen programmabeleid.
-Inzet sociale media. Internet heeft diverse toepassingen opgeleverd die met name van waarde zijn doordat ze de
interactie met het publiek sterk bevorderen. Het PBO onderschrijft het belang hiervan en heeft bij
directie/hoofdredactie bepleit te blijven innoveren.
Op 16 maart werd het rapport “RTV Oost beluisterd en bekeken” besproken. Het onderzoek bevestigt nog eens dat
het bereik van regionale televisie en radio onder druk staat. Door veranderend mediagebruik en door de
“onvindbare” plek van TV Oost op de digitale kabel.
Daar staat weliswaar een groeiend bereik van de website tegenover, maar daarmee is de terugloop van
commerciële inkomsten niet te compenseren.
Het PBO onderstreept de visie dat nieuwsconsumptie sterk is veranderd en dat die ontwikkeling vraagt om een
andere benadering van nieuws brengen op radio en tv. Het verhaal achter de feiten wordt voor de traditionele
media (krant, radio, televisie) belangrijker.
Directie/hoofdredactie kondigt aan met het oog op teruglopend inkomsten, in de zomer wat soberder te gaan
programmeren. Het PBO kan zich hierin vinden maar benadrukt het belang van blijvende vernieuwing (innovatie).
Op 30 juni worden de gewijzigde statuten vastgesteld. Verder ligt de notitie “Het nieuws opnieuw bekeken” voor ter
bespreking. Het betreft een notitie van een redactionele werkgroep onder voorzitterschap van Dhr. Oude
Wesselink. Het is een uitwerking van de visie die in de vergadering van 16 maart is besproken. Meer focus op de
verhalen achter het nieuws, meer inzet van sociale media. Consequentie is wel dat het aantal informatieve
programmaseries zal afnemen. De betreffende thema’s krijgen in reportagevorm een plaats in de
nieuwsuitzendingen. Het is een benadering die het PBO aanspreekt maar er is ook zorg dat kijkers van vaste
rubrieken gaan afhaken.
Op 8 september bespreekt het PBO de uitkomsten van een bereikonderzoek in opdracht van RTV Oost. Het
onderzoek bevestigt eerdere aannames/vermoedens ten aanzien van verminderd bereik en de veranderende
manier waarop mensen aan nieuws komen.
De resultaten vormen een onderbouwing voor het door dhr. Oude Wesselink voorgestelde programmabeleid 2011.
In de basis is het een voortzetting van de lijn die in 2010 werd ingezet. Het nieuws gaat meer ruimte krijgen voor
uitvoerige reportages, terwijl het aantal informatieve programma’s teruggaat van twee naar één per avond. Het
PBO stelt het programmabeleid 2011 vast, maar vraagt dhr. Oude Wesselink inzichtelijk te maken in welke mate
diverse thema’s in het nieuws aan bod komen.
Op 30 november bespreekt het PBO de plannen voor samenwerking met de landelijke omroep. Het nieuwe kabinet
heeft daarop aangedrongen in samenhang met een forse bezuiniging op de landelijke omroep. Behoud van
identiteit staat voorop. Het PBO wil hierover in overleg met de PBO’s van de overige regionale omroepen.
Het eigen functioneren komt vervolgens ter sprake. Tevredenheid overheerst. De communicatie met
directie/hoofdredactie is goed. Er zijn de laatste jaren goede stappen gezet, maar het PBO spreekt de behoefte uit,
nog explicieter te kunnen toetsen. Niet alleen de hoeveelheid sportprogrammering, maar ook de manier waarop het
publiek die waardeert, is voor het PBO van belang. Het contact met de achterban is minder intensief dan gewenst.
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Programmabeleid 2011
RTV Oost stelt zich ten doel nieuws, informatie en verstrooiing te brengen, afgestemd op Overijssel en daarmee
een zo breed mogelijk publiek te bereiken.
Het nieuws en de informatie hebben een maatschappelijke doelstelling: het verhogen van de maatschappelijke
betrokkenheid en binding. Journalistiek onafhankelijk en met oog voor de agenda van de burger. Eerlijk, authentiek,
vertrouwd, betrokken en verrassend.
Het programma aanbod is divers, geënt op de interesses en inzichten op maatschappelijk, cultureel en
levensbeschouwelijk gebied, en geeft op een evenwichtige wijze een beeld van wat er leeft in de Overijsselse
samenleving.
Teneinde een breed publiek te bereiken, maar ook bevolking- en leeftijdsgroepen van verschillende omvang en
samenstelling, zet RTV Oost haar mediatypen in op hun specifieke mogelijkheden:
Internet voor het bereiken van jongere leeftijdscategorieën. www.rtvoost.nl informeert continue en snel via
tekst/audio en video, biedt programmaondersteuning en is het platform voor interactie met het publiek. Website is
niet zozeer de etalage voor radio en televisie maar biedt meer op basis van eigen specifieke mogelijkheden. Met
name de communicatie met het publiek via social media krijgt aandacht.
Radio voor het bereiken van een breed en algemeen publiek. Radio is geschikt voor het brengen van relatief korte
informatie en heeft in die zin een signalerende nieuwsfunctie. Radio Oost brengt op werkdagen van 06.00 tot 23.00
uur en in het weekeinde tot 18.00 uur, elk uur regionaal nieuws naast het landelijke en internationale nieuws. Radio
Oost bericht daarnaast via diverse rubrieken over maatschappelijk, cultureel, levensbeschouwelijk gebied, alsmede
sport, de groene ruimte en het bedrijfsleven.
Televisie (teletekst) voor het bereiken van groepen met meer specifieke interesses. Televisie biedt meer
verdieping van nieuws en informatie en meer specifieke programmagenres. TV Oost brengt elke dag vanaf 08.00
uur nieuws in korte bulletins op het hele uur, vanaf 17.00 uur uitvoerig nieuws en actualiteiten en, verspreid over de
dagen, diverse informatieve programma’s met een specifieke Overijsselse insteek.
In geval van calamiteiten past RTV Oost de programmering aan om de bevolking op elk moment van informatie te
voorzien en service te verlenen. Ze stelt de rampenstaf in de gelegenheid rechtstreeks te communiceren met de
bevolking, zonder daarbij de eigen journalistieke verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen.
RTV Oost besteedt ruime aandacht aan grote publieksevenementen die kunnen rekenen op brede interesse in de
samenleving. Dat gebeurt met een gecombineerde inzet van internet/radio/tv/mobiele ontvangers. De mate waarin
is afhankelijk van bijdragen van organisatoren en/of derden.
In 2011 zal er speciaal aandacht zijn voor de verkiezingen van Provinciale Staten. Verklarend en inzichtgevend in
de aanloop, analyserend en duidend na afloop. Daarbij wordt samenwerking gezocht met de regionale krant(en).
RTV Oost kiest in 2011 qua nieuwsbenadering voor radio en televisie niet voor volume (volledigheid/alles willen
brengen) maar voor onderscheid door vorm en inhoud. De term “nieuws” wordt niet zozeer geassocieerd
met/vertaald naar de dagelijkse feitenstroom, het zogenaamde “harde nieuws”. We gaan naar aansprekende
(nieuws)verhalen. Eigen verhalen die aanvullend zijn op de dagelijkse feitenstroom en die insteken op de zaken die
mensen in het dagelijks leven generiek bezig houden. Verbindende verhalen die breed aanspreken, verwonderen,
verontwaardigen. Verhalen die, behoudens “breaking news”, gepland worden. Focus op general interest! Lokale
nieuwtjes zijn vooral lokaal interessant en geschikt voor m.n. de website.
Ontwikkelingen op diverse themagebieden krijgen daarmee een plek in de nieuwsuitzendingen en minder in
specifieke programmaseries. De hoofdredactie biedt het PBO periodiek een overzicht van behandelde
onderwerpen om de uitvoering te kunnen monitoren.
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Programmathema’s
Radio Oost brengt een basis van verstrooiing met regionaal nieuws zodra het zich aandient, structureel in bulletins
op het hele uur en op prime time met toelichting en reacties. Op werkdagen is er dagelijks thematisch aandacht
voor respectievelijk maatschappelijk debat, de invulling van de groene ruimte, sport, kunst en cultuur en
sociaal/bedrijfseconomisch nieuws. In het weekend is er speciale aandacht voor streekcultuur, sport,
levensbeschouwing (kerkelijk/humanistisch) , maatschappelijke stromingen (homobeweging/minder validen).
TV Oost brengt dagelijks regionaal nieuws, op werkdagen gecombineerd met actualiteiten. Verder is er op
werkdagen een breed maatschappelijk georiënteerde, entertainende talkshow van 35 minuten.
Daarnaast:
1. Sport (zowel populaire als breedtesport, zowel profs als amateurs)
Structureel dagelijks in de nieuwsbulletins; structureel in combinatie met nieuws op zaterdag en zondag.
2. Kunst&Cultuur (populaire muziek, beeldende kunst, theater, streek, architectuur)
Beeldende kunst structureel wekelijks in 18 minuten programma; streekcultuur geïntegreerd in diverse
programma’s.
3. Geschiedenis
Minimaal 13 weken in een 18 minuten programma.
4. Landelijke gebied
Natuur en landschap, landbouw, recreatie en wonen zijn belangen die samenkomen in het landelijke gebied.
Minimaal 20 weken een 18 minuten programma.
5. Leefstijl (gezond leven, levensopvatting -kerkelijk en niet-kerkelijk-)
Gezond leven structureel wekelijks in 18 minuten programma; levensopvatting minimaal 13 weken in 18 minuten
6. Samenleving (portretten, maatschappelijke stromingen/structuren, bedrijfsleven)
Portretten Overijssels inwoners structureel wekelijks in 18 minuten programma; bedrijfsleven minimaal 13 weken in
18 minuten programma; maatschappelijke stromingen/structuren minimaal 13 weken in 18 minuten programma.
7. Educatie
In samenwerking met E-TV, het Deltioncollege uit Zwolle, het ROC Aventus uit Apeldoorn en het ROC van Twente,
dagelijks een uur programma over taal, werk en samenleving.
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Verslag van de ondernemingsraad
In het jaar 2010 heeft de ondernemingsraad zich gebogen over diverse vraagstukken. We hebben een aantal
kernpunten uit onze vergaderingen op intranet vermeld, zodat de achterban weet waar de OR mee bezig is.
Speerpunten van ons overleg waren het afgelopen jaar de personele bezetting op de redactie. Om meer
flexibiliteit te behouden, worden er meer freelancers ingezet, maar de continuïteit moet wel gewaarborgd blijven.
Verder was er onduidelijkheid op het gebied van de beloning van de freelancers, die leek niet eenduidig. De OR
heeft hier met een aantal freelancers over gesproken en dit weer besproken met de P&O-adviseur. Voor meer
duidelijkheid, heeft de P&O-adviseur een freelancerbeleid geschreven, waar de OR zich in kan vinden.
Aangezien Social Media in opkomst is, heeft RTV Oost een richtlijn opgesteld voor met name het gebruik van
Twitter. Ook de diverse samenwerkingsprojecten met bijv. De Twentsche Courant Tubantia en De Stentor, het
leeftijdsbewust personeelsbeleid en een aantal wijzigingen in regelingen en protocollen zijn het afgelopen jaar
de revue gepasseerd. In 2011 wil RTV Oost de loonstroken digitaal gaan aanbieden; dit werd aan de OR
voorgelegd.
Afgelopen jaar is de OR niet op cursus geweest, maar dit staat op de planning voor 2011, evenals verkiezingen
voor de OR.
De OR vergadert gemiddeld één keer in de twee weken en één keer in de zes weken is er een
overlegvergadering met directeur/hoofdredacteur. Ook hebben we twee keer per jaar een vergadering met de
Raad van Toezicht, over de algemene gang van zaken. In 2010 hebben we 17 interne vergaderingen gehad en
één extra ingelaste vergadering voor overleg met onze P&O adviseur, negen overlegvergaderingen en twee
vergaderingen met de Raad van Toezicht. De OR van RTV Oost heeft ook overleg gehad met de OR van de
Twentsche Courant Tubantia, over de samenwerking tussen beide organisaties.
Samenstelling ondernemingsraad op 31 december 2010
* Corine Reerink, voorzitter
* Corine Engelbarts, secretaris
* Hubert Hofman, vice-voorzitter
* Peter Bussmann, vice-secretaris
* Ruud Dilling, lid
* Sander Jongsma, lid
* Ryan Klok, lid
* Herman Loohuis, lid

Verslag van de Redactieraad (RR)

De redactieraad heeft begin 2010 een enquête gehouden onder alle leden van de redactie. Daaruit bleek dat
veel mensen het nog steeds leuk vinden om bij RTV Oost werken, maar dat er wel heel veel kan worden
verbeterd. De redactieraad is in overleg met de hoofdredactie en met de eindresultaten aan de slag gegaan om
die punten op te pakken. Gevolg daarvan is dat er verschillende initiatieven zijn genomen. Er komen
maandelijkse evaluatieavonden en er is een werkgroep gekomen die zich op de ontwikkeling van een nieuw
nieuwsprogramma heeft gestort.
De redactieraad heeft zich daarnaast hardgemaakt voor meer kwaliteit. Zo zijn er discussies geweest over de
journalistieke inhoud, het checken van bronnen en de kwaliteit van nieuwsuitzendingen. De dialoog die de
redactieraad met de hoofdredactie daarover is aangegaan heeft erin geresulteerd dat in de notulen van de
redactieraad een helder beeld wordt geschetst van de eisen die RTV Oost aan het product stelt.
De redactieraad is in 2010 behoorlijk van samenstelling gewisseld. Twee leden namen afscheid; Jilco Duindam
en Inga Tjapkes. We kregen er drie nieuwe leden bij; Tom van ’t Einde, Pepijn Bolscher en Jauke Boerdam.
Samen met Hans Meijer, Temmo de Hek en Mirjam Haven is de redactieraad compleet en klaar om ook in 2011
weer flink aan de slag te gaan.
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Programmaschema Radio Oost 2010
werkdagen
00.00-06.00
06.00-08.00
08.00-08.30
08.30-11.00
11.00-13.00
13.00-13.30
13.30-16.00
16.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-23.00
23.00-24.00

De nacht van Oost
Klaar wakker
Regio Nieuws Central
Goeiemorgen Overijssel
Het Overijssels Hart
Regio Nieuws Central
Goeiemiddag Overijssel
Afslag Oost
diverse rubrieken
Regio Nieuws Central
De avond van Oost
Met het Oog op Morgen

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

17.30 uur
17.30 uur
17.30 uur
17.30 uur
17.30 uur

zaterdag

00.00-06.00
06.00-07.00
07.00-08.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-12.00
12.00-13.00
13.00-16.00
16.00-18.00
18.00-19.00
19.00-24.00

zie werkdagen
non stop muziek
Klaar Wakker
Jetzt geht's los
Ochtendhumeur
Harms Farms
Accent
Toppers van Toen, Treffers van Nu
Zaterdagsport
Even Uitblazen
zie werkdagen

00.00-06.00
06.00-07.00
07.00-08.00
08.00-08.30
08.30-10.00
10.00-12.00
12.00-13.00
13.00-16.00
16.00-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-19.30
19.30-20.00
20.00-24.00

zie werkdagen
non stop muziek
geestelijke muziek
Hoogtij
Muziekpalet
Verzoekplaten
Sterrenparade
Overijssels Glorie
Zondagsport
Uit de Weg
Roze Golf
Voor de muziek uit
Een half uur Humanisme
zie werkdagen

zondag

non stop muziek
nieuws en actualiteiten uit eigen regio
nieuws en actualiteiten uit binnen - en buitenland
muziek met lichte informatie
nieuws en actualiteiten uit eigen regio
nieuws en actualiteiten uit binnen - en buitenland
muziek met lichte informatie
nieuws en actualiteiten uit eigen regio
thematisch zie onder
nieuws en actualiteiten uit binnen - en buitenland
non stop muziek
actualiteiten uit binnen - en buitenland

forumdiscussie over maatschappij en politiek
informatief magazine over de groene ruimte
forumdiscussie over sport
informatief magazine over kunst en cultuur
sociaal economische actualiteitenrubriek

nieuws en actualiteiten uit eigen regio
muziek uit de Alpen landen
gast geeft zijn/haar visie op actualiteit
piratenmuziek
magazine over streektaal en streekcultuur
muziek uit de jaren 60&70 gecombineerd met sportverslagen
sportmagazine
blaasmuziek

kerkelijk magazine
klassieke muziek, musicals
Volkse muziek
lichte muziek gecombineerd met sportverslagen
sportmagazine
magazine voor mensen met een beperking
homomagazine
harmonie, fanfare, brass
levensbeschouwlijk magazine
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PROGRAMMASCHEMA TELEVISIE 2010

16.00
16.07
16.09
16.18
16.20
16.38
16.56
17.00
17.07
17.09
17.18
17.20

ma t/m vr
nws/weer
reclame
uit de regio Nederland
reclame
informatief 1
informatief 2
reclame
nws/weer
reclame
uit de regio Nederland
reclame
Edned

17.57
18.00
18.07
18.09
18.18
18.20

reclame
nws/weer
reclame
uit de regio Nederland
reclame
Edned

18.57
19.00
19.07
19.09
19.18
19.20

reclame
nws/weer
reclame
uit de regio Nederland
reclame
Edned

19.57
20.00
20.07
20.09
20.18
20.20

reclame
nws/weer
reclame
uit de regio Nederland
reclame
Edned

20.57
21.00
21.12
21.14
21.29
21.31
21.49
21.58
22.00
22.12
22.14
22.29
22.31
22.49
22.58
23.00
23.12
23.14
23.29

reclame
nws/weer
reclame
actualiteiten
reclame
informatief 1
uit de regio Nederland
reclame
nws/weer
reclame
actualiteiten
reclame
informatief 1
uit de regio Nederland
reclame
nws/weer
reclame
actualiteiten
reclame

maandag - vrijdag
16.00

reclame
informatief 2
informatief 2
reclame
nws, sport

reclame
informatief 1
informatief 2
reclame
nws,sport

17.18
17.20
17.38

reclame
informatief 2
informatief 2

reclame
informatief 1
informatief 2

18.18
18.20
18.38

ververst
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zondag
nws
sport

16.18
16.20
16.38
16.56
17.00

17.57
18.00

ververst

zaterdag
nws
sport

reclame
nws, sport

reclame
informatief 2
informatief 2

reclame
nws,sport

reclame
informatief 1
informatief 2

18.57
19.00

reclame
nws, sport

reclame
nws,sport

19.18
19.20
19.38
19.58
20.00

reclame
informatief 2
informatief 2
reclame
nws, sport

reclame
informatief 1
informatief 2
reclame
nws,sport

20.18
20.20
20.38

reclame
informatief 2
informatief 2

reclame
informatief 1
informatief 2

20.57
21.00

reclame
nws, sport

reclame
nws,sport

21.29
21.31
21.49
21.57
22.00

reclame
Heracles TV
uit de regio Nl
reclame
nws, sport

reclame
FC Twente TV
uit de regio Nl
reclame
nws,sport

22.29
22.31
22.49
22.58
23.00

reclame
Heracles TV
uit de regio Nl
reclame
nws, sport

reclame
FC Twente TV
uit de regio Nl
reclame
nws,sport

23.29

reclame

reclame

PROGRAMMASCHEMA TELEVISIE 2010

23.31
23.49
23.58
00.00
00.12
00.14
00.29
00.31
00.49
00.57
01.00
01.12
01.15
01.29
01.31
01.49
01.58

ma t/m vr
informatief 1
uit de regio Nederland
reclame
nws/weer
reclame
actualiteiten
reclame
informatief 1
uit de regio Nederland
reclame
nws/weer
reclame
actualiteiten
reclame
informatief 1
uit de regio Nederland
reclame

maandag - vrijdag
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23.31
23.49
23.47
00.00

zaterdag
Heracles TV
uit de regio Nl
reclame
nws, sport

zondag
FC Twente TV
uit de regio Nl
reclame
nws,sport

00.29
00.31
00.49
00.57
01.00

reclame
Heracles TV
uit de regio Nl
reclame
nws, sport

reclame
FC Twente TV
uit de regio Nl

01.29
01.31
01.49
01.58

reclame
Heracles TV
uit de regio Nl
reclame

reclame
FC Twente TV
uit de regio Nl
reclame

nws,sport

Nieuwe producties
Dagelijks bracht TV Oost het nieuws, in het weekeinde gekoppeld aan sport en op werkdagen aan de
actualiteitenrubriek In de Wandelgangen en het praatprogramma En Dan Nog Even Dit. Ook was er dagelijks
het door de gezamenlijke regionale omroepen geproduceerde RegioNed met bijzondere reportages uit alle
windstreken van het land. Verder waren er tal van nieuwe producties.
1. Nachtbrakers. Wat speelt zich allemaal af in Overijssel als de meesten van ons in bed liggen? Wie is er ‘s
nachts zoal actief en waarmee?
2. De Meiden van Twente. Het vrouwenelftal van FC Twente wordt op de voet gevolgd in deze serie. De
dagelijkse werkzaamheden van de speelsters en natuurlijk hun sportieve prestaties.
3. Proost. Een rondreis langs Overijsselse wijnboeren die hun heil hebben gezocht in Duitsland, Italië, Frankrijk
en Spanje.
4. Dagboek van een wijkzuster. Wijkverpleegkundige Ellis Marie Alten wordt gevolgd bij haar dagelijkse
werkzaamheden. Uitvalsbasis is het kantoor van Carint in Hengelo. Een beeld van verpleegkundigen, patiënten,
hun verhalen, problemen en vrolijke momenten.
5. Over mijn Lijf. Wekelijks programma over gezond leven en gezond blijven. Met een conditietest voor
bekende en onbekende Overijsselaars en aandacht voor trends.
6. Vrouwen. Serie portretten van vrouwen die zich ergens met hart en ziel voor inzetten, iets bijzonders
hebben bereikt of zich door een moeilijke situatie hebben weten te knokken. Met andere woorden: vrouwen die
hun mannetje staan.
7. Plattelandsleven. Een serie
plattelandsgebruiken en –beroepen.

over

de

passie

voor

het

platteland.

Met

typisch

plattelanders,

8. Typisch Overijssel. Een duik in de geschiedenis van onze provincie aan de hand van specifieke plaatsen
en gebeurtenissen.
9. Tijd voor Theater. Wekelijks presenteert Peter Schoof in het oog springende kunst- en cultuuruitingen.
10. Lieder,Land & Leute. Muziek, landschappen en mensen uit de Alpenlanden. 'Lieder, Land & Leute'
combineert de top van de Volkstümliche muziekgroepen en artiesten met adembenemende landschappen en
humor.
11. Spiel mir einer. Idem.
12. De Sterrenparade. Artiesten uit de Sterrenparade treden voor publiek live op in de foyer van RTV Oost.
13. Miss Overijssel. Vanaf de eerste casting volgen we de kandidates op weg naar de finale. Wie wordt dit jaar
gekozen tot de mooiste van Overijssel?
14. Buitenbeentje. Een serie over de groene ruimte, over natuur en landschap en over het boerenbedrijf. De
“verzorgers” van het landschap worden gevolgd en we krijgen antwoord op tal van vragen.
15. Jumping Trophy Overijssel. In zes afleveringen worden regionale rijverenigingen gevolgd in hun poging
een startbewijs te bemachtigen voor de hoofdarena van het CSI Twente. Aandacht voor paardensport in de
breedste zin van het woord.
16. Een Bult te Doen. Acht afleveringen lang worden Marga Bult en haar gezin gevolgd. Aanleiding is haar 40jarig jubileum als artiest en de serie wordt dan ook afgesloten met een registratie van het gala dat wordt
gehouden op het centrumplein in Denekamp.
17. Tussen kerk en kroeg. Een kroniek van het dagelijks leven in een Overijsselse gemeenschap. Dit keer het
dorp Buurse.
18. Made in Overijssel. De kijker maakt kennis met bedrijven die hard werken aan vernieuwingen en mede
daardoor stevig zijn verankerd in de Overijsselse economie. Een beeld van ondernemers en bedrijven om trots
op te zijn.
19. Amsterdam Oost. Presentatrice Leonie ter Baak, zelf afkomstig uit Buurse en woonachtig in Amsterdam,
bezoekt markante provinciegenoten die in de hoofdstad terecht zijn gekomen.
20. ’t Natuurhuus. Een serie over duurzaam en ecologisch verantwoord leven en wonen. Met het in Raalte
gebouwde Natuurlijk Huus als voorbeeld.
21. Werken aan Werk. Zes werkeloze Overijsselaars worden begeleid in het vinden van een nieuwe baan.
Allerlei tips passeren de revue.
22. Rijssens Stille Oorlog. Een documentaire over de maatschappelijke, politiek en religieuze verhoudingen in
Rijssen. Volgens één van de hoofdpersonen is er sprake van een stille oorlog tussen moslims en refo’s.
23. Zolang het maar zwart is. Een documentaire over 100 jaar Sportclub Enschede. Legendarische
wedstrijden, vele titels waaronder het landskampioenschap en legendes als Abe Lenstra en Helmut Rahn
passeren de revue.
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24. Twente Fashion. Een korte serie over een wedstrijd waarin ROC-studenten ieder een kledingontwerp
maken dat de Twentse textielhistorie symboliseert.
25. Overboard. Een documentaire over het project waarin kunstenaar Flip Jonker van karton een boot bouwt en
daarmee naar Engeland vaart.
Het nieuws van 2010, een chronologische terugblik
Januari
03/01: TV Oost registreert in de Stiftskerk bij Weerselo de eredienst voor Anne van der Meiden. Er wordt
herdacht dat Van der Meiden een halve eeuw geleden begon met het verzorgen van Kerkdiensten in het dialect.
09/01: Sfeerbeelden van de Zwartemeer Kadoelentocht, een schaatstocht op natuurijs, live via TV Oost en
ondersteunende reportages via Radio Oost.
10/01: Uitreiking van de Overijsselse sportprijzen in de studio van RTV Oost. Schaatser Wouter Olde Heuvel
(Losser) wordt verkozen tot sportman, zwemster Hinkelien Schreuder (Goor) tot sportvrouw en FC Twente tot
sportploeg. Triatlete Rachel Klamer (Denekamp) wordt uitgeroepen tot sporttalent en de prijs voor sportieve
promotie van Overijssel gaat naar Greta Smit (Rouveen).
11/01: Erben Wennemars neemt afscheid tijdens het NK Kortebaan schaatsen in zijn woonplaats Dalfsen. RTV
Oost brengt het kampioenschap en aansluitend de huldiging van Wennemars live op televisie.
23/01: Lezers van TCTubantia schaatsen op de Plansee in Oostenrijk. TV Oost komt de dag er voor, voor het
eerst in zijn bestaan met een live tv-uitzending uit het buitenland. De wedstrijd zelf wordt integraal op TV Oost
uitgezonden en ‘s avonds is er opnieuw live tv vanuit de feestzaal.
27/01 Start van de dagelijkse rtv-rubriek Stemmingmakerij waarin de komende verkiezingen voor de
gemeenteraden centraal staan.
Februari
08/02: Start van Nog Efkes, een serie waarin TV Oost dagelijks een beeld geeft van hoe Overijssel zich
voorbereidt op het komende carnaval.
14/02: De Grote Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal trekt live voorbij op TV Oost.
16/02: We sluiten het schaatsseizoen af met live beelden en reportages van de Dorpentocht Giethoorn.
22/02: Een nieuwe tv-serie gaat van start: “De meiden van Twente”, waarin we het damesteam van FC Twente
volgen.
Maart
03/03: Verkiezing gemeenteraad. We brengen op de verkiezingsdag sfeer en voorzichtige inschattingen. Laat op
de avond en ’s nachts publiceert de redactie de uitslagen per gemeente.
04/03: ’s Morgens live radio- en tv-uitzending met uitslagen, reacties en analyses. In samenwerking met
TCTubantia en de Stentor geschakelde uitzendingen vanuit de foyer van RTV Oost in Hengelo en de redactie
van De Stentor in Zwolle.
04/03: De voetbalderby Go Ahead Eagles – FC Zwolle live op TV Oost.
20/03: Olympisch kampioen Mark Tuitert wordt in Holten gehuldigd en RTV Oost brengt het in beeld en geluid
live in de huiskamer.
25/03: Start van de nieuwe tv-serie Miss Overijssel.
26/03: RTV Oost en Omroep Gelderland lanceren samen de internet radiozender Alles Plat met uitsluitend
streekmuziek.
April
02/04: Sail Kampen gaat van start. RTV Oost zoomt het hele Paasweekeinde in op het evenement.
10/04: Een fenomeen neemt afscheid. Harm oet Riessen met zijn wekelijkse radioprogramma. Geheel in zijn stijl
niet na 25 jaar, maar een half jaar eerder. Een afscheid dat ook via televisie te volgen is.
12/04: Start van een serie Bevrijdingsjournaals ondersteund met een speciale webpagina. Het is 65 jaar geleden
dat Overijssel werd bevrijd.
25/04: De Enschede marathon. TV Oost brengt de marathon live in beeld. De voorgaande week ingeleid met
speciale dagjournaals.
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Mei
01/05: De Ronde van Overijssel is via Radio Oost te volgen. s‘Avonds een special op TV Oost.
02/05: FC Twente wordt landskampioen. RTV Oost gaat volledig crossmediaal. Radio Oost brengt een live
verslag van de wedstrijd en TV Oost voegt daar beelden aan toe vanuit het stadion én de stad waar supporters
de wedstrijd volgen via grote beeldschermen. Aan die combinatie voegt de website een live-blog toe. Het wordt
een monsteruitzending vanuit de foyer van RTV Oost. Van 13.30 uur tot ’s avonds 22.00 uur als de bus met
Twentespelers stapvoets vanaf de A1/A35 in Enschede is gearriveerd. De tv-uitzending trekt 757.000 kijkers.
03/05: The day after! Een geweldige mensenmassa huldigt het team bij het stadion. RTV Oost doet opnieuw live
verslag via website/radio/tv.
04/05: Dodenherdenking. Er vinden twee herdenkingen plaats die beide door RTV Oost worden geregistreerd en
live uitgezonden. ‘s Morgens op de Canadese begraafplaats in Holten, ‘s avonds op de Markelose Berg bij het
provinciale Verzetsmonument.
05/05: Bevrijdingsfestival Zwolle. Radio Oost brengt de gehele dag impressies, TV Oost komt met twee live
uitzendingen.
06/05: In aanloop naar de herdenking van de vuurwerkramp Enschede, start TV Oost met een vijfdelige
reportageserie over de ramp en de nasleep. Naar aanleiding hiervan wordt later opnieuw een onderzoek
ingesteld door justitie.
13/05: 10 jaar na dato. RTV Oost is ‘s middags live bij de officiële herdenking. TV Oost komt in de vooravond
met de documentaire “De verdwenen straat” waarin een beeld wordt geschetst van het Roombeek van voor de
ramp. ’s Avonds een reconstructie van de ramp en de nasleep in “Terug naar 13 mei 2000”. Vanuit Hellendoorn
brengen we die avond ook impressies van Dauwpop.
15/05: Opnames van de theatershow van Höllenboer. De show zal einde jaar op TV Oost te zien zijn.
24/05: TV Oost vertoont de in haar opdracht gemaakte documentaire “Zolang het maar zwart is”. Hierin trekt de
geschiedenis van het roemruchte SC Enschede voorbij.
25/05: Op TV Oost de eerste aflevering van een serie debatten met lijsttrekkers voor de Tweede Kamer. De
debatten zijn georganiseerd door en worden gehouden op de redactie van de TCTubantia.
28/05: Petra Smits uit Borne wordt verkozen tot Miss Overijssel van 2010. Live op tv vanuit Go Planet in
Enschede.
30/05:Leontiens Ladies Ride. Een totaal verregende zondag met beelden rechtstreeks vanuit het centrum in
Zwolle. Vijfduizend dames trotseren de regen, fietsen door het Vechtdal en zorgen uiteindelijk voor wat sfeer op
de Melkmarkt.
31/05: RTV Oost trapt af voor de tweede jaargang van de Zet ‘m op 11 Tour. We doen 65 plaatsen aan in
Overijssel. Elke werkdag aandacht voor bijzonderheden in diverse plaatsen via radio, televisie en internet.
31/05: De nieuwe tv-serie Jumping Trophy Overijssel gaat van start. Regionale rijverenigingen strijden om een
plek op het CSI Twente, het grootste paardensportevenement van Overijssel.
Juni
06/06: De finale van het project Twente Fashion op TV Oost. De ROC Twente en Kledingzaak Roetgerink uit
Enter organiseerden de competitie voor studenten om te komen met een kledinglijn die de Twentse
textielindustrie symboliseert.
08/06: Prins Willem Alexander opent het nieuwe kantoor van Reggefiber in Rijssen. RTV Oost komt met een
ruime reportage.
09/06: Verkiezing 2de Kamer. RTV Oost brengt sfeer, prognoses en eerste uitslagen.
10/06: Voor een speciale live verkiezingsuitzending treffen Overijsselse politiek kopstukken elkaar in de foyer
van RTV Oost.
12/06: RTV Oost verzorgt een drie uur durende live uitzending via radio en tv van het Halve Marathon Festival
Zwolle. Een technisch hoogstandje met inzet van twee helicopters om de verbindingen tot stand te brengen.
30/06: Vijf uur lang is de Triathlon Holten live te volgen via TV Oost.
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Juli
11/07: Vanaf 12.00 uur ‘s middags doet RTV Oost zes uur lang live verslag van twee publieksevenementen in
de provincie. Er wordt geschakeld tussen het CSI Twente in Geesteren en de Open dag van FC Twente in
Enschede.
16/07:Eerste aflevering van “Een Bult te doen” een real life serie rond Marga Bult en haar familie.
18/07:Open dag Heracles Almelo. Van 12.00 tot 16.00 uur live op Radio Oost en TV Oost.
23/07: FC Twente oefent in Zwitserland tegen Deportive La Coruna. Live te zien op TV Oost. Eerder die dag ook
een live verslag van de intocht van de Nijmeegse Vierdaagse. Met dank aan de collega’s van Omroep
Gelderland.
31/07:Go Ahead Eagles zet de poorten open voor belangstellenden. RTV Oost doet verslag op radio en
televisie. Van 12.00 uur tot 16.00 uur.
Augustus
01/08: 22ste editie Deventer Boekenmarkt. TV Oost is er van 11.00-13.00 uur live bij en verzorgt ‘s avonds een
round up.
07/08: Open dag FC Zwolle. Van 12.00 tot 16.00 uur live op Radio Oost en TV Oost.
17/08: In Steenwijk gaat de Eneco Wielertour van start met een proloog. Van 14.40 tot 17.00 uur kunnen de
kijkers naar TV Oost alles volgen. Radio Oost komt met nieuwsflitsen.
20/08: Sint Jansklooster trekt veel publiek met het jaarlijkse Theatercorso. TV Oost laat de thuisblijvers
meekijken.
21/08: Het centrumplein van Denekamp stroomt vol voor een wervelende show van Marga Bult en collegaartiesten. TV Oost zendt later de registratie uit.
31/08: De derby Excelcior-HHC in de Topklasse is s'avonds live te volgen via TV Oost en Radio Oost.
September
02/09: De commissie Lemstra die zich opnieuw heeft gebogen over de gang van zaken rond de besproken
neuroloog Jansen-Steur presenteert haar bevindingen. TV Oost doet live verslag.
03/09: Start van een nieuwe tv-serie die het dagelijks leven in het dorp Buurse volgt.
09/09: Start van een nieuwe tv-serie Lieder, Land und Leute met muziek uit de Alpenlanden.
20/09: Start van een nieuwe tv-serie Made in Overijssel waarin innovatieve bedrijven over het voetlicht worden
gebracht.
23/09: Een primeur in radioland. Radio Oost presenteert, samen met de kranten Stentor en TC Tubantia
alsmede zeven Overijsselse schouwburgen, UITRadio. Een avond lang live bijdragen uit de diverse theaters.
Oktober
03/10: TV Oost doet speciaal verslag van de Motorcross van European Nations in Markelo
09/10: Heracles TV en FC Twente TV, de programma’s die worden gemaakt voor Eredivisie live zijn vanaf
vandaag ook op TV Oost, te bekijken voor kijkers die geen abonnee zijn.
09/10: Rijssens Stille Oorlog op TV Oost, de documentaire die vooraf veel stof heeft doen opwaaien. Hij
schetst het beeld van de verhoudingen tussen gereformeerd Rijssen en de moslims die er wonen.
10/10: Aftrap van de maand van het Oosten. In samenwerking met BravaNL en het Orkest vh Oosten is er op
TV Oost vier zondagen lang aandacht voor opera en klassieke muziek uit Overijssel.
13/10: Start van de nieuwe tv serie Amsterdam Oost. Hierin worden Overijsselaars geportretteerd die in Mokum
succesvolle carrières hebben.
16/10: TV Oost verzorgt een “monsteruitzending” van de Military Boekelo. Van ‘s morgens 09.00 uur tot ‘s
middags 17.00 uur is de cross country live te volgen.
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November
05/11: Prins Willem Alexander bezoekt de Universiteit Twente. RTV Oost doet verslag.
06/11: TV Oost vertoont de documentaire “Overboard”. Het verhaal van kunstenaar Flip Jonker die een boot van
karton bouwde en er mee naar Engeland voer. TV Oost was mee aan boord.
09/11: Prinses Maxima bezoekt Hardenberg. RTV Oost is ook hier bij en doet live verslag op radio en televisie.
17/11: Tijdens de door de TCTubantia georganiseerde Business Meeting Twente, wordt de Beste Werkgever
Award uitgereikt. TV Oost doet voor de tweede keer in successie live verslag van deze uitreiking.
21/11: Go Ahead Eagles en FC Zwolle treffen elkaar voor de tweede keer dit jaar. RTV Oost brengt de wedstrijd
live vanuit de Adelaarshorst in Deventer.
28/11: Start van de documentaireserie Regiodoc. Een samenwerkingsverband van regionale omroepen die
zondags elkaars beste documentaires uitzenden.
29/11: Radio Oost brengt met Marisa Heutink een nieuw geluid op de zender. De geboren Enschedese
presenteert vanaf vandaag Goeiemorgen Overijssel.
December
05/12: Start nieuwe serie Spiel mir einer met beelden en muziek uit de Alpenlanden.
07/12: De sportredacties van TCTubantia, de Stentor en RTV Oost maken bekend wie genomineerd zijn voor de
jaarlijkse Overijsselse sportprijzen. De winnaars zullen op 2 januari bekend worden gemaakt tijdens de
nieuwjaarsbijeenkomst in de foyer van RTV Oost.
10/12: Start van de nieuwe tv-serie Natuurlijk Huus waarin vele vormen van duurzaamheid de revue passeren.
Centraal staat het in Raalte gebouwde Natuurlijk Huus.
13/12: Vanuit de Ola ijsfabriek in Wilp brengt TV Oost live de uitreiking van de prijs voor Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen. Het is een prijs van de Kamer van Koophandel Oost Nederland.
18/12: Oud Kampen is in Kerstsfeer en TV Oost doet live verslag van het evenement. De beelden worden later
nog eens in samenvatting gebracht tijdens de Kerstdagen.
19/12: In Ootmarsum worden tv-opnamen gemaakt van de jaarlijkse Kerstdienst in de streektaal. De dienst
wordt op Kerstavond uitgezonden door TV Oost.
20/12: Op Radio Oost gaat de Sterrenparade top 100 van start. Een week lang komen voorkeursnummers van
luisteraars voorbij.
20/12: De nieuwe tv-serie Werken aan Werk gaat van start. In dit programma worden mensen begeleid op hun
zoektocht naar werk.
21/12: In Blokzijl wordt de Merentocht verreden. RTV Oost is er de hele dag bij met radio en tv.
23/12: In Wanneperveen wordt het NK marathon op natuurijs verreden. De NOS volgt de wedstrijd. RTV Oost
het randgebeuren.
24/12: Start van een serie dagelijkse portretten van bekende Overijsselaars.
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