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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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SAMENVATTING
Het jaar 2011 stond voor RTV Oost in het teken van succesvolle programmatische en technische innovaties.
De bezoekersaantallen van onze website en mobiele nieuwsdragers groeiden spectaculair. De mobiele site
kreeg in de loop van het jaar “concurrentie” van de rtvoost-applicaties voor smartphones, te weten Iphone en
Androidtoestellen. Deze apps werden in 2011 al meer dan 65.000 keer gedownload. Internet staat centraal in de
eerste lijns nieuwsvoorziening. RTV Oost heeft de inzet van haar media daar verder op aangepast. Een continu
innovatief proces, waarvoor ons mediabedrijf voortdurend wordt aangepast. De Raad van Toezicht ondersteunt
deze eigentijdse bedrijfsvoering van harte.
Radio Oost en TV Oost blijven zeer belangrijke bronnen voor 96% van de Overijsselse bevolking die regelmatig
tot onregelmatig gebruik maken van onze media. Het aantal gebruikers van buiten onze provincie is substantieel.
Het nieuws op televisie kreeg de titel Overijssel Vandaag en richt zich meer op aansprekende nieuwsverhalen en
de wereld van sport en society. Het decor is vernieuwd en er is gekozen voor dubbelpresentatie. Voorts werden 1minuut journaals geintroduceerd, die onder meer te zien zijn in bioscopen.
Radio Oost heeft de studio voor programma’s Goeiemorgen Overijssel en Goeiemiddag Overijssel gepimpt en
er een combinatie van radio, televisie en social media van gemaakt. Deze vorm van kijkradio trekt veel extra
publiek.
In het voetbalseizoen zenden we live wedstrijden uit van de topklasse en het vrouwenvoetbal.
In het verslagjaar is een begin gemaakt met de opnames voor de regio-comedy Groote Markt 30, waarvoor een
speciaal grand cafe is gebouwd in een van onze studio’s. De eerste uitzending van dit bijzondere programma is
gepland op werkdagen vanaf begin april 2012.
Ook vernieuwend is de vergaande samenwerking tussen de regionale Wegener-dagbladen en de regionale
omroep rtv oost. In 2012 wordt onder de naam OverUit een gezamenlijke website met apps, krantenbijlage en rtvprogramma gelanceerd.
Het bedrijfsfonds voor de pers heeft hiervoor een aanloopsubsidie beschikbaar gesteld.
De programmatische vernieuwingen moeten worden ondersteund door adequate technische faciliteiten.
Regieruimten zijn vernieuwd, samen met Landstede roc Zwolle is een nieuwe rtv-studio ingericht, tv-apparatuur is
geschikt gemaakt voor HD-kwaliteit en is er een eigen newsroomsysteem ontwikkeld. Dit stelt de redactie in staat
alle nieuws- en sportitems, inclusief foto’s, audio en video overal en snel beschikbaar te stellen voor een breed
Overijssels publiek.
In financieel opzicht heeft rtv oost het boekjaar 2011 met een bescheiden winst afgesloten. Het reclamebedrijf
kende in 2011 een prima start, maar de meeromzet verdween snel toen na de zomer de recessie overal
zichtbaar werd. Het netto rendement bleef 6,2 % achter bij de begroting. De ontwikkeling van de omzet in 2012 is
ongewis. Op de publieke financiering die via het provinciefonds loopt zou vanaf 2013 mogelijk gekort kunnen
worden. Wij zijn van mening dat op grond van de in 2004 gemaakte kwalitatieve en kwantitatieve afspraken met
de provincie er niet op de regionale omroep mag worden bezuinigd.
RTV Oost is een financieel gezond mediabedrijf, maar moet in de toekomst rekening houden met teruglopende
inkomsten. Door samen te werken met andere mediapartijen, zoals de regionale dagbladen en landelijke
publieke omroepen, moeten we zoeken naar compensatiekansen.
RTV Oost telt 122 medewerkers. Dat aantal daalde opnieuw licht. Het ziekteverzuim was 2,78% en lag opnieuw
ver beneden het landelijke gemiddelde.
Veel zorg werd weer besteed aan opleidingen en trainingen.
Het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO), de Ondernemingsraad en de Redactieraad leverden opnieuw
een positief kritische bijdrage aan het bedrijfsproces.
Er zijn kansen en bedreigingen voor de omroep, maar een ding staat voor ons allen vast: we kunnen trots zijn op
onze regionale zender.

Dr. G.L. Sporre
Voorzitter Raad van Toezicht
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DIRECTIEVERSLAG
PROGRAMMATISCHE ONTWIKKELINGEN
Mediabedrijf
“Ik lees het nieuws in de krant, ik hoor het op de radio en ik zie het op tv”, is voor velen veranderd in “ik lees het
nieuws op internet, ik hoor het op internet en ik zie het op internet”. Nieuwsfuncties van krant, radio en televisie zijn
op internet samengebracht, én overal en altijd beschikbaar. De rol van de nieuwsmedia is daardoor aan het
verschuiven. RTV Oost heeft de inzet van haar media daar het afgelopen jaar verder op aangepast.
De website (en mobiele afgeleiden) staat centraal in de eerstelijns nieuwsvoorziening én de interactie met het
publiek, radio brengt verstrooiing en attendeert bondig op nieuws, televisie focust meer op duiding van het nieuws
en live registraties van breed in de belangstelling staande evenementen.
Dat werpt zijn vruchten af. Ruim 3,6 miljoen bezoekers bezochten in 2011 de website van RTV Oost en zorgden voor
15 miljoen bezoeken, een stijging van 13,6% ten opzichte van 2010.

Bezoekers en bezoeken www.rtvoost.nl (bron Google analytics)
De onderwerpen die via website en app’s met name veel werden bekeken:
-26/04 Explosie in centrum van Zwolle.
-08/05 Winst bekerfinale FC Twente.
-15/05 Kampioenswedstrijd FC Twente en rondrit door stad.
-03/06 Brand in natuurgebied Aamsveen.
-07/07 Instorten dak nieuwbouw Grolsch Veste
-05/10 Groot ongeluk A1 met 3 vrachtwagens en een auto. Snelweg was hele dag dicht.
-18/11 Doden bij massaal ongeval over grens bij Gronau.
-06/12 Brand centrum Kampen.
-09/12 Doden bij schietpartij winkelcentrum Schelfhorst in Almelo.

Spectaculair is de stijging van de mate waarin gebruik is gemaakt van de mobiele nieuwsvoorziening van RTV Oost.
Het aantal bezoeken aan de mobiele site steeg met 189% naar ruim 1,8 miljoen. Het aantal bezoekers dat daarvoor
zorgde groeide met 216% tot 465.000. Daarbij kan nog worden aangetekend dat de mobiele site in de loop van het
jaar “concurrentie” kreeg van de rtvoost-apps voor smartphones (Iphone en Androïdtoestellen). Deze apps werden in
2011 ruim 65.000 keer gedownload en noteerden in de maand december alleen al 1,1 miljoen bezoeken. Mobiel
bezoek kreeg daarmee een aandeel van 47% van het totale internetbezoek. In 2012 zullen de mobiele bezoeken de
normale bezoeken voorbijstreven.
Het succes van de online activiteiten ging enigszins ten koste van de traditionele media televisie en radio. Immers,
waar het eerste lijns nieuws altijd en overal is te vinden op internet, is de noodzaak daarvoor radio en televisie in te
schakelen minder.
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TV Oost bereikte niettemin 96% van de Overijsselse bevolking en gemiddeld keken ze 75 keer. Dag-, week- en
maandbereik in Overijssel daalden enigszins. Over heel Nederland gemeten bereikte TV Oost ruim 5,6 miljoen
mensen.

Bereik TV Oost (%) (bron Intomart)

Radio: luisterdichtheid (%ld), marktaandeel (markt) en bereik 7 - 19 uur (bron Intomart)

Redactioneel en programmatisch werden in 2011 diverse ingrijpende wijzigingen doorgevoerd.
Vanaf februari brengt TV Oost het nieuws in korte journaals van één minuut die op de website, op tv én in de
bioscoop worden getoond. Het is de bedoeling ze verder aan te bieden voor narrow casting.
In mei kreeg het nieuws op televisie onder de noemer Overijssel Vandaag een andere benadering. Minder inhakend
op de waan van de dag, strevend naar eigen, aansprekende nieuwsverhalen en meer ruimte voor de wereld van
sport en society.
Na de zomer is gestart met extra aandacht voor de wedstrijden in de topklasse van de voetbalamateurs en de
vrouwen van FC Twente. Allebei competities die nergens op televisie te zien zijn en dus toegevoegde waarde
hebben.
In het najaar is er rond de radio programma’s Goedemorgen Overijssel en Goedemiddag Overijssel een combinatie
gemaakt van radio, televisie en social media.

5

TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN
Algemeen
De afdeling techniek is allereerst ingericht op het leveren van de dagelijkse AV- faciliteiten, het bedienend personeel
en het continu operationeel houden van de (ICT-) technische infrastructuur. Dit vraagt om goed gekwalificeerd
personeel en een alert beleid om mogelijke problemen te voorkomen en/of op te lossen. Daarbij is er een goede
balans tussen een hoogwaardige en innovatieve dienstverlening aan de ene kant en kostenbeheersing aan de
andere kant.
De Zwolse redactie gaat in februari 2012 verhuizen naar geheel vernieuwde ruimten in een vestiging van de
Landstede ROC aan het Dokterspad in Zwolle. De voorbereidingen hiervoor zijn in 2011 opgestart. Zo is een
verhuisplan met bijbehorende begroting gemaakt.
De technische afdeling is als adviseur betrokken geweest bij de opstart van OverUIT, het samenwerkingsverband
tussen TCTubantia en RTV Oost.
Er werd een belangrijke bijdrage geleverd aan de ROOS-NPO werkgroep ‘Techniek&Distributie’ waarin de
technische mogelijkheden zijn uitgewerkt voor samenwerking tussen de regionale- en landelijke omroepen.

Radio
De jingle productieruimte (JPR) wordt ingrijpend gewijzigd en aangepast aan de gewijzigde behoefte. Daarvoor is de
grote oude analoge Sony mengtafel verkocht, waardoor fysiek ruimte vrijkwam voor een nieuwe digitale Soundcraft
productiemengtafel. Deze wordt begin 2012 geïnstalleerd. Tevens wordt de ruimte en de overige apparatuur
aangepast.
Met Vitens, de eigenaar van de watertoren bij Tuk (gemeente Steenwijkerland), is overeenstemming bereikt over het
plaatsen van een hoogfrequent ontvangstinstallatie op deze toren. Hiermee wordt het HF-calamiteitennetwerk in
Overijssel verbeterd.
In één van de radiostudio’s zijn camera’s geplaatst. Hiermee kunnen de radio-programma’s ‘Goedemorgen
Overijssel’ met Marisa Heutink en Bert van Losser en ‘Goedemiddag Overijssel’ met Marcel Spijkerman ook op
televisie worden uitgezonden. De studio wordt hiervoor wekelijks door een luisteraar ‘gepimpt’, zodat de
presentatoren steeds in een nieuw decor werken.

Televisie
Nadat eind 2010 twee regieruimten geheel zijn vernieuwd, kon vanaf 2011 ook het studioprogramma EDNED geheel
in eigen beheer technisch worden verzorgd.
De meeste apparatuur is geschikt om alle programma’s in HD kwaliteit te produceren en uit te zenden. Om intern
helemaal over te gaan naar HD was het nodig om de ENG camera’s, diverse monitoren en players evenals alle
grafische apparatuur te vervangen. Deze apparatuur is inmiddels geïnstalleerd of besteld waardoor we in het
voorjaar van 2012 in principe over kunnen schakelen op deze verbeterde uitzendkwaliteit.
Helaas is het nog niet mogelijk om dit HD signaal in een groot deel van de Overijsselse huiskamers te kunnen
aanbieden. Het netwerk van Ziggo de grootste distributeur van CAI signalen in onze provincie, heeft hiervoor
onvoldoende capaciteit. Met Reggefiber, Cogas en KPN zijn gesprekken over de doorgifte van het TV Oost signaal
in HD, over hun (fiber-to-the-home) glasvezel infrastructuur, waarop veel meer bandbreedte beschikbaar is.
Studio B is voorzien van een nieuw decor. Er is gekozen voor één totaaldecor ten behoeve van de programma’s
‘Overijssel Vandaag’, de nieuwsbulletins, de sportprogramma’s en voor ‘Onder de Loep’. Door slim gebruik te maken
van ledlicht, kleurwisselingen en tv schermen in het decor blijft dat ieder programma en eigen sfeer behoudt. Het
ontwerp is gemaakt door de eigen afdeling vormgeving en gemaakt door ‘UBF Decor’, tegenwoordig ‘Hollandse
Handen’.
In november zijn de opnamen gestart voor de nieuwe TV Oost comedy ‘De Groote Markt 30’. Hiervoor zijn in ‘studio
A’ een café- en een keukendecor gebouwd. Op de parkeerplaats zijn portacabins geplaatst ten behoeve van de
visagie, kleding, productie en catering. Het programma EDNED wordt dit seizoen naar aanleiding hiervan vanuit de
foyer uitgezonden.
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ICT
In het verslagjaar werden applicaties (App’s) ontwikkeld voor de Apple iPhone en de Android smartphones. Hiermee
zijn alle nieuws- en sportitems, inclusief foto’s, audio en video overal, eenvoudig en snel beschikbaar.
Verder zijn er applicaties ontwikkeld voor de zogenaamde ‘connected TV’s’, zoals de Philips NetTV en de Sony
Bravia iTV. Dit zijn tv toestellen met een internet aansluiting. Hierdoor zijn mensen in staat om onze
televisieprogramma’s en nieuwsitems ‘on-demand’ te bekijken op hun toestel thuis
In samenwerking met SandersMaatsoftware is, met behulp van de zgn. ‘Plasterk subsidies’, een eigen
Newsroomsysteem ontwikkeld. Binnen dit systeem hebben redacteuren en verslaggevers toegang tot alle benodigde
‘tools’ zoals een tekstverwerker, agenda’s, draaiboeken en nieuws feeds. Verder wordt de gehele ‘flow’ vanaf het
begin van de productie van een bericht, item of programma, tot het einde, binnen het Newsroompakket gedaan. Het
Newsroomsysteem is in september door de redactie in gebruik genomen. De ICT afdeling heeft de ontwikkeling
begeleid en heeft de software, in nauwe samenwerking met de redactie, uitgebreid getest, verbeteringen
aangebracht en in gebruik genomen.
Met de komst van het Newsroomsysteem is het cross-mediaal produceren van nieuwsitems eenvoudiger geworden.
Het systeem is webbased, zodat verslaggevers vanaf iedere locatie met een internetverbinding kunnen werken.
De ISDN-30 telefooncentrale is ook geschikt gemaakt voor IP-telefonie. Hierdoor kan de Zwolse redactie na de
verhuizing, via een breedbandige verbinding, worden aangesloten op de telefooncentrale in Hengelo. Dit vergt een
eenmalige investering, maar bespaart op de service en gesprekskosten.
Met de toename van (vaak ook externe-) laptop-, smartphone en tablet gebruikers is het noodzakelijk om een
professioneel WIFI-netwerk in het Hengelose studiogebouw te installeren. Deze draadloze infrastructuur is
aangesloten op een verbeterde 2e internetverbinding, waardoor we tevens een back-up oplossing kregen voor de
hoofd internetverbinding van Surfnet.
Voor het plannen van personeel, technische ruimten en apparatuur is bij RTV Oost het planningsprogramma Prompt
in gebruik. Hiervan is in het verslagjaar een nieuwe versie in gebruik genomen. Deze nieuwe versie werkt met een
SQL database, waardoor we koppelingen kunnen maken met andere systemen, zoals Newsroom. Tevens is het
onderhoud en het maken van back-up’s, beter te doen.
Chefs van afdelingen kunnen met deze verbeterde versie, zelf alle gegevens checken en goedkeuren.

COMMERCIELE ONTWIKKELINGEN
In 2011 kende het reclamebedrijf een mooie start. Halverwege het jaar was er een flinke plus omzet gerealiseerd
ten opzichte van 2010. Deze meer-omzet verdween echter als sneeuw voor de zon toen na de zomer de recessie
zichtbaar werd. Door teruglopende consumentenbestedingen daalde het vertrouwen bij adverteerders waardoor de
bestedingen sterk terugliepen. Met name het laatste kwartaal, traditiegetrouw een belangrijke omzetperiode, was
slecht. Uiteindelijk bleef de totale netto reclameomzet 6,2% achter bij de begroting en 7,3% onder het niveau van
2010.
De verwachting voor 2012 is somber. Er zijn nog geen signalen van economisch herstel waarbij meespeelt dat
Overijssel een provincie is die verhoudingsgewijs sterk gerelateerd is aan de bouwsector, die het extra moeilijk heeft.
Veel adverteerders van RTV Oost zijn aan deze bouwbranche gelieerd (bijv. woninginrichting, keukens, badkamers,
detailhandel, etc.) en hebben te maken met teruglopende consumentenbesteding. Dat zal naar verwachting ook
consequenties hebben voor de reclamebestedingen.
In 2011 werd het commercieel-redactioneel samenwerkingsplan met uitgever Wegener geëffectueerd. Onder de
merknaam “OverUIT” werd een volledig nieuw cross mediaal product ontwikkeld voor de sector Cultuur en Uitgaan.
“OverUIT” is een combinatie van een krantenbijlage, een tv-programma en een online-portal (website en apps)
waarbij inwoners van Overijssel op alle mogelijke manieren worden geïnformeerd over wat er te beleven is in hun
directe omgeving. De reclameafdelingen van TC Tubantia en RTV Oost werken samen om de UIT-sector met
nieuwe commerciële producten te bedienen om zodoende nieuwe omzetten aan te boren. Organisatorisch worden
drie (part time) medewerkers van RTV Oost Reclame gedetacheerd naar het “OverUIT”-project.
Indien het project slaagt biedt het mogelijkheden voor verder gaande samenwerking op andere thema’s.
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FINANCIELE ONTWIKKELINGEN
Het geconsolideerd operationeel resultaat over 2011 is uitgekomen op een positief resultaat van € 91.514. Door de
ontwikkeling van de kosten in het verslagjaar was een onttrekking aan de bestemmingsreserves niet noodzakelijk.
De totale inkomsten zijn in het verslagjaar € 120.478 lager dan begroot. De totale uitgaven zijn € 208.222 lager dan
begroot Opvallend is dat alle kostensoorten (ruimschoots) binnen de begroting zijn gebleven. Ten opzichte van het
voorgaande verslagjaar zijn de totale bedrijfskosten met 0,5% gedaald. Op basis van een tussenvonnis is de
voorziening satellietkosten verlaagd en vastgesteld op € 120.000. De vrijval van bijna € 111.000 is verantwoord
onder de verbindingskosten. De opbrengst van financiele baten en lasten was € 3.770 hoger dan begroot.
De reclameopbrengsten zijn fors lager dan begroot (6,2%) en substantieel lager dan vorig jaar (7,3%). Dat wordt
met name veroorzaakt door een daling van de regionale omzet. De daling van de landelijke omzet was marginaal.
Dat de economische crisis waarin we op dit moment verkeren hiervan de oorzaak is moge duidelijk zijn. Ook het
perspectief voor 2012 is op dit moment slecht. De ontwikkelingen zullen in 2012 nauwgezet worden gevolgd en als
de situatie daartoe aanleiding geeft zullen de bedrijfsactiviteiten worden aangepast.
In 2011 heeft de provincie Overijssel op basis van voorschot een subsidiebedrag beschikbaar gesteld van
€
10.883.475. Aanvullend heeft de provincie Overijssel een eenmalige subsidie beschikbaar gesteld van € 22.500 voor
het televisieprogramma "Duurzame Dorpen Overijssel". De subsidie wordt definitief toegewezen na goedkeuring van
het jaarverslag 2011.
Bij brief van 29 juni 2011 heeft de provincie Overijssel de jaarrekening 2010 van RTV Oost goedgekeurd en de
subsidie over het verslagjaar 2010 definitief toegewezen.
Wat de balansposten betreft kan worden opgemerkt dat de vorderingen substantieel hoger zijn omdat een deel van
de productiekosten voor de in bewerking zijnde regio comedy vooruit zijn betaald. Daarnaast zijn de vorderingen op
handelsdebiteuren hoger dan het voorgaande jaar. De daling van de voorzieningen wordt veroorzaakt door een
onttrekking aan de voorzieningen groot onderhoud (€ 25.130) en overig (€ 110.981) en een toevoeging aan de
voorzieningen jubileumuitkering (€ 36.291) en pensioenverplichting (€ 71.154).

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)

€
€
€
€

7.362.723
9.663.726
0,76
4.800.172
4,43
0,47
91.514
719.568

B. Afhankelijkheid subsidieverstrekker
Provinciale basissubsidie
Extra provinciale bijdrage
Reclame-inkomsten

€
€
€

10.883.475
22.500
1.947.380

Overige inkomsten
Bijdragen van derden
Inkomsten uit nevenactiviteiten
Inkomsten uit barters

€
€
€

144.721
65.899
295.021

C. Personeel
Leeftijdsopbouw
15 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 64
Totaal

Man
1
13
28
26
13
81
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Vrouw
0
8
20
8
5
41

Totaal
1
21
48
34
18
122

Personeelsleden verdeling naar functiegroepen en geslacht
Schaal
Man
A-B
0
C-D
2
E-F
17
G-H
55
J-K
5
L-M
2
Totaal
81
Fte's verdeling naar afdeling
Techniek
Redactie
Reclame
Overhead
Totaal

Vrouw
0
6
13
22
0
0
41

23,9
63,9
7,8
11,6
107,2

Personeelskosten naar afdeling
Omroep
Reclame
Totaal

€
€
€

6.929.372
567.383
7.496.755

Freelance kosten
Techniek
Redactie
Overhead
Totaal

€
€
€
€

343.932
835.946
41.764
1.221.642

Verhouding indirect/totaal
Gemiddelde personeelskosten per fte
Percentage ziekteverzuim

18,10%
69.299
2,78%

€

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

Ja
Deels
Ja

Afschrijvingspercentages per rubriek
Gebouwen
Technische apparatuur
Kantoorinventaris
Reportagewagens
ICT-middelen
Drempelbedrag investeringen

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

1.500

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

Totaal
0
8
30
77
5
2
122

RTV Oost Groep

JAARREKENING
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RTV Oost Groep

SAMENGEVOEGDE BALANS STICHTING RTV OOST PER 31 DECEMBER 2011
(Na resultaatbestemming)

Activa
2011

2010

3.449.974
15.000
3.464.974

3.788.303
15.000
3.803.303

652.557
1.052.780
596.542
2.301.879

596.624
971.196
324.478
1.892.298

3.896.873

4.138.959

9.663.726

9.834.560

Stichtingskapitaal
Risicoreserve
Bestemmingreserves

1.007.437
3.686.335
2.668.951
7.362.723

1.007.437
3.594.821
2.668.951
7.271.209

VOORZIENINGEN

784.440

813.106

117.983

117.983

371.409
281.227
236.275
509.669
1.398.580

500.890
359.030
208.648
563.694
1.632.262

9.663.726

9.834.560

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

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 2011

Werkelijk
2011

Herziene
Begroting
2011

Werkelijk
2010

10.905.975
1.947.380
505.641
13.358.996

10.883.474
2.075.000
521.000
13.479.474

10.736.027
2.100.245
913.602
13.749.874

7.496.755
2.538.233
810.373
129.580
533.764
335.619
628.054
890.374
13.362.752

7.499.474
2.533.000
815.000
144.000
629.500
340.000
682.500
927.500
13.570.974

7.238.445
2.783.132
829.900
123.313
589.145
315.828
509.154
1.040.517
13.429.434

Bedrijfsresultaat

-3.756

-91.500

320.440

Financiële baten en lasten

95.270

91.500

95.306

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

91.514

0

415.746

-91.514
0

0
0

-537.653
121.907

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

Resultaatverdeling
Mutatie risicoreserve
Onttrekking bestemmingsreserves
Saldo na resultaatverdeling
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SAMENGEVOEGD KASSTROOMOVERZICHT STICHTING RTV OOST 2011

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN
2011
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutatie voorzieningen
Veranderingen in het werkkapitaal
Vorderingen
Kortlopende Schulden

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen rente
Kasstroom uit operationele activiteiten (A)

2010

-3.756

320.440

619.036
-28.666
586.614

509.154
-24.587
805.007

-409.581
-233.682
-643.263

-4.465
120.380
115.915

-56.649

920.922

95.270
38.621

95.306
1.016.228

-308.777
28.070
-280.707

-1.052.114
0
-1.052.114

0

0

-242.086

-35.886

3.896.873
4.138.959
-242.086

4.138.959
4.174.845
-35.886

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
Investeringen in materiële vaste activa
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (B)
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
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 had 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. Vorderingen worden genomen voor
voordelen die ten gunste komen van de Stichting.
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 29 juni 2011 heeft de Provincie Overijssel de jaarrekening 2010 van de Stichting 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 2011
2011

2010

2.274.707
803.275
133.094
33.325
205.573
3.449.974

2.380.734
970.848
155.209
81.188
200.324
3.788.303

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

Gebouwen en
terrein
2.380.734
59.184
-165.211
0
2.274.707

Technische
apparatuur
970.848
86.771
-233.579
-20.765
803.275

Cumulatieve afschrijvingen

2.482.236

2.208.724

595.499

Reportagewagen
81.188
5.029
-49.792
-3.100
33.325

ICT Middelen
200.324
145.290
-140.041
0
205.573

Totaal
3.788.303
308.777
-619.036
-28.070
3.449.974

305.791

1.889.293

7.481.543

15.000
0
15.000

15.000
0
15.000

652.557
1.052.780
300.000
296.542
2.301.879

596.624
971.196
0
324.478
1.892.298

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

Inventarissen
155.209
12.503
-30.413
-4.205
133.094

Financiële vaste activa
Het verloop van deze posten is als volgt:
Boekwaarde 1 januari
Investeringen
Boekwaarde einde boekjaar
Vorderingen
Debiteuren
Vooruitbetaalde pensioenpremies
Vooruitbetaalde programmakosten
Overlopende activa
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2011

2010

1.166
3.895.707
3.896.873

2.449
4.136.510
4.138.959

1.007.437
3.686.335
2.668.951
7.362.723

1.007.437
3.594.821
2.668.951
7.271.209

3.594.821
91.514
3.686.335

3.057.168
537.653
3.594.821

633.391
335.560
700.000
1.000.000
2.668.951

633.391
335.560
700.000
1.000.000
2.668.951

Saldo 1 januari
Onttrekking
Saldo 31 december

SNG Faciliteiten
633.691
0
633.691

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

Liquide middelen
Kas
Banken

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. In het
verslagjaar zijn geen middelen aan deze reserve onttrokken.
Bestemmingsreserve regiodrama
Deze voorziening is in het verslagjaar niet gemuteerd. In 2012 wordt deze bestemmingsreserve ingezet voor
de financiering van de door BING Film en TV Producties te produceren regio-comedy.
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.

2011
Voorzieningen
Voorziening jubileumuitkeringen
Voorziening groot onderhoud
Voorziening pensioenverplichting
Voorziening overig

2010

167.712
5.314
491.414
120.000
784.440

131.421
30.444
420.260
230.981
813.106

Saldo 1 januari
Toevoeging
Onttrekking
Saldo 31 december

Jubileumuitkering
131.421
36.291
0
167.712

onderhoud
30.444
9.276
-34.406
5.314

Saldo 1 januari
Toevoeging
Onttrekking
Saldo 31 december

Pensioenverplichting
420.260
71.154
0
491.414

Satellietkosten
230.981
0
-110.981
120.000

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 zijn geen uitkeringen verricht. De verplichtingen
zijn in het verslagjaar toegenomen met EUR 36.291.
Voorziening groot onderhoud
Deze voorziening is bestemd voor periodiek groot onderhoud aan gebouwen en terreinen. Voor toekomstig
groot onderhoud is in het verslagjaar EUR 9.276 aan de voorziening toegevoegd. In verband met periodiek
schilderwerk is € 34.406 aan de voorziening onttrokken.
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. Door de lage rentestand is op basis van een
opgave van het pensioenfonds € 71.154 aan deze voorziening toegevoegd.
Voorzieningen overig
Onder de overige voorzieningen is opgenomen een voorziening voor de schadestaatprocedure 442092 inzake
een lopende juridische procedure bij negen regionale omroepen. De omvang van de voorziening bestaat uit de
beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn voor de te verwachten afwikkeling. Het opgenomen
bedrag bedraagt één negende van de totale door de tegenpartij ingediende vordering bij de rechtbank. Over
de periode vanaf 2007 tot en met 2011 is voor rentekosten een gemiddelde wettelijke rente gehanteerd van
8%. Daarnaast is rekening gehouden met proceskosten per omroep.

2011
Langlopende schulden
Gemeente Hengelo

117.983

2010
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

371.409
281.227
236.275
444.261
65.408
1.398.580

21

500.890
359.030
208.648
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NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Leaseverplichtingen
Ultimo 2011 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 330.000.
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 en televisie-apparatuur is de Stichting verplichtingen
aangegaan ter waarde van ongeveer € 286.000 (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.
Deze huurovereenkomst wordt niet verlengd en is opgezegd. Voor de redactie in Deventer wordt andere
huisvesting gezocht.
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 over een nieuwe ruimte in het pand van
Landstede gelegen aan het Doksterspad in Zwolle. De verhuizing zal in het 1e kwartaal van 2012
plaatsvinden. De nieuwe huurrpijs is gelijk aan de huidige huurprijs.
Overige verplichtingen
Voor de producties van televsieprogramma's is de Stichting met verschillende productiebedrijven
verplichtingen aangegaan met een totale waarde per balansdatum van totaal EUR 593.000
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
2011

Herziene
Begroting
2011

Werkelijk
2010

4.704.619
5.604.980
573.876
22.500
10.905.975

4.704.618
5.604.980
573.876
0
10.883.474

4.630.074
5.516.170
564.783
25.000
10.736.027

1.947.380
1.947.380

2.075.000
2.075.000

2.100.245
2.100.245

144.721
65.899
295.021
0
505.641

171.000
100.000
250.000
0
521.000

332.201
103.644
325.449
152.308
913.602

5.647.166
-34.594
-17.602
781.854
777.592
33.749
18.017
58.842
72.840
0
0
21.496
23.900
17.000
96.495
7.496.755

5.753.974
-30.000
-23.000
785.000
710.000
20.000
25.000
58.500
59.000
10.000
10.000
20.000
23.500
17.000
60.500
7.499.474

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

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 A en B)
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
Reiskosten woon-werk
Opleidingen
Wervingskosten
Kosten personeelsadviezen
Representatiekosten
Kosten werkzekerheidsafspraken
Kosten loopbaantrajecten
Overige personeelskosten
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Personele bezetting

2011

2010

Het gemiddeld aantal personeelsleden in FTE 's over 2011 is in onderstaand overzicht weergegeven:
Omroepbedrijf
Reclamebedrijf
Totaal

100,18
8,00
108,18

101,02
8,65
109,67

Totaal

112
10
122

114
10
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
-

19.156
0

Vergoeding PBO
-

8.728
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
Radio Nieuws Centrale
Rechten
BTW printprijsregeling
Programmakosten incidenteel
Programmaparticipaties
Meercameraproducties
Kosten regioned
Kosten SMS service
Kosten Internet
Kosten decor
Kosten samenwerking uitgever
Overige directe programmakosten
Kosten crossmediaal werken

Werkelijk
2011

Herziene
Begroting
2011

Werkelijk
2010

14.217
1.221.642
412.331
46.835
194.524
21.828
347.310
0
0
15.030
3.000
12.976
63.846
36.927
147.767
0
2.538.233

37.000
1.200.000
450.000
72.000
255.000
22.500
250.000
0
0
22.000
5.000
26.000
60.000
0
132.000
1.500
2.533.000

36.863
1.103.148
556.154
59.946
225.557
22.317
268.401
11.164
158.860
13.018
4.671
29.935
9.179
0
135.237
148.682
2.783.132

295.021
410.772
104.580
810.373

250.000
403.000
162.000
815.000

325.449
385.714
118.737
829.900

14.465
15.043
49.899
0
9.125
5.473
35.575
129.580

25.000
11.000
40.000
13.000
10.000
10.000
35.000
144.000

23.903
6.704
50.711
0
8.898
3.810
29.287
123.313

14.512
38.485
2.017
31.668
29.868
6.145
167.921
313.843
32.521
7.765
-110.981
533.764

15.000
40.000
2.000
32.000
30.000
6.000
168.000
305.000
25.000
6.500
0
629.500

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

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

Technische kosten
Onderhoudskosten
Onderhoudskosten SNG faciliteiten
Leasekosten ENG wagens
Overige kosten actuawagens
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
Mutatie voorziening satellietkosten
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Werkelijk
2011

Herziene
Begroting
2011

Werkelijk
2010

27.389
19.072
107.614
44.362
9.276
28.297
82.844
16.765
335.619

27.500
19.000
104.000
48.000
9.500
30.000
85.000
17.000
340.000

21.579
18.883
86.200
55.631
9.180
30.157
76.877
17.321
315.828

165.211
233.579
49.096
30.413
696
140.041
9.018
628.054

165.000
266.000
50.000
31.500
15.000
155.000
0
682.500

160.744
84.887
47.249
42.145
696
160.398
13.035
509.154

417.071
129.931
80.469
12.430
32.101
27.884
17.698
46.105
2.401
-6.359
0
130.643
890.374

397.500
118.500
103.000
16.000
33.000
28.000
60.000
50.000
500
0
0
121.000
927.500

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

95.270
95.270

91.500
91.500

95.306
95.306

-91.514
0
-91.514

0
0
0

-537.653
121.907
-415.746

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

Financiële baten en lasten
Saldo rente

Resultaatverdeling
Mutatie risicoreserve
Mutatie bestemmingreserves
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OVERIGE GEGEVENS

28

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
onafhankelijk accountant.

Bestemming resultaat
De Raad van Toezicht heeft in haar vergadering van 23 maart 2012 besloten om het positieve resultaat van
€ 91.514 toe te voegen aan de risicoreserve en het bestuur te déchargeren voor het gevoerde beleid.
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SOCIAAL JAARVERSLAG 2011
Organisatiegegevens
Algemene informatie over de organisatie
2011 was een jaar met veel activiteiten voor het personeel in het algemeen en de redactie in het bijzonder. Om de
samenwerking met de Twentsche Courant Tubantia tot stand te laten komen hebben diverse medewerkers van
RTV Oost de mogelijkheid gekregen enkele dagen tot een week mee te lopen bij de Twentsche Courant Tubantia
en omgekeerd. Op deze manier kon men wederzijds met elkaar en elkaars manier van werken kennis maken. De
samenwerking tussen beide organisaties en de Stentor zal in 2012 verder worden geconcretiseerd.
Vanuit de CAO is in het kader van mobiliteitsafspraken vastgelegd dat medewerkers die op een
arbeidsovereenkomst werkzaam zijn het recht hebben om eens in de vijf jaar een loopbaantraject te volgen op
kosten van de werkgever. In 2011 zijn we hiermee actief aan de slag gegaan en inmiddels hebben 55
medewerkers een loopbaantraject of een ontwikkelassessment gevolgd.
In mei zijn het Nieuws en het programma In de Wandelgangen samengevoegd tot het programma Overijssel
Vandaag. De nieuwsuitzendingen op de televisie kregen hiermee een andere vorm. In plaats van alleen gebruik te
maken van de waan van de dag is er nu het streven naar aansprekende (nieuws)verhalen. Eigen verhalen die
aanvullend zijn en die insteken op zaken die de mensen in het dagelijks leven bezig houden. Om de
redactiemedewerkers te ondersteunen in deze andere manier van denken heeft het grootste deel van hen de
training “Creatief denken voor redacteuren” gevolgd. Deze training bestond uit twee verschillende dagen waarin de
medewerkers technieken hebben geleerd waarmee ze los kunnen komen van hun bestaande denkpatronen. Met
deze technieken kunnen ze te allen tijde op nieuwe, originele ideeën en invalshoeken komen, ook onder de druk
van deadlines en de waan van de dag.
Social media en internet blijven een prominente rol innemen. Naast een medewerker die vanaf vorig jaar extra
ruimte en tijd heeft gekregen om het werken met social media te coördineren is er in het afgelopen jaar ook een
medewerker vrij gemaakt om taken als webredacteur in te kunnen vullen.
Voor de redactie in Zwolle is een nieuwe locatie geregeld. De verwachting is dat de redactiemedewerkers in
februari 2012 hun intrek kunnen nemen in de nieuwe vestiging van het Landstede ROC te Zwolle.
Om studenten van relevante opleidingen enthousiast te maken voor het werken bij een (regionale) omroep in het
algemeen en RTV Oost in het bijzonder is in 2011 een start gemaakt met het organiseren van voorlichtingsdagen.
Deze dagen worden georganiseerd door de afdeling PR in samenwerking met de afdeling P&O. Het afgelopen
jaar zijn voorlichtingsdagen gehouden in februari en in juni. De reacties van de deelnemers zijn zeer positief. In
2012 zal dit initiatief worden voortgezet.
Bij de afdeling TV Techniek hebben we per 1 december 2011 afscheid genomen van één medewerker. Dit werd
deels veroorzaakt door het vervallen van een aantal werkzaamheden. Door de overige werkzaamheden op deze
afdeling anders in te richten was het niet noodzakelijk deze vacature op te vullen.

Personeelsgegevens
Het aantal medewerkers is licht gedaald. Op 31 december 2011 werkten bij RTV Oost 122 medewerkers (107,2
fte[1]) (2010: 124 medewerkers - 109,1 fte). In het verslagjaar zijn 2 medewerkers vertrokken. Er zijn geen nieuwe
medewerkers aangenomen.
De verdeling van de fte’s over de verschillende RTV Oost onderdelen is weergegeven in figuur 1. Hieruit blijkt dat
de bezetting op alle afdelingen licht is gedaald.
-

redactie:
techniek:
commercie:
overig:

63.9 fte (2010: 64,2)
23.9 fte (2010: 24,4)
7.8 fte (2010: 8,3)
11.6 fte (2010: 12,2)

[1] Fulltime equivalenten
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Redactie
Techniek
Commercie
Overig

Figuur 1: Verdeling fte’s
Op 31 december hadden 117 medewerkers van RTV Oost een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd volgens
de proces-kern kwalificatie (95.9%) en 5 medewerkers een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (4.1%). Van
deze tijdelijke overeenkomsten waren er 4 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 122 medewerkers bij RTV Oost zijn er 41 vrouwelijk (2010: 42). In totaal werken er 48 medewerkers in
deeltijd (2010: 48), waarvan 16 mannen (13.6 fte) en 32 vrouwen (19,7 fte). Dertien medewerkers maakten in 2011
gebruik van de wettelijke ouderschapsverlofregeling.
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 43,9 jaar (2010: 43,1 jaar). De verdeling over de leeftijdscategorieën
is in het volgende figuur weergegeven:
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Figuur 2. Overzicht leeftijdsopbouw
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55-64

Arbeidsvoorwaarden
Omroep CAO
Halverwege 2011 bereikte de publieke omroep met de werknemersorganisaties een akkoord over een nieuwe
CAO met een looptijd van 24 maanden (1 januari 2011 t/m 31 december 2012). In het kader van deze CAO
werden de volgende afspraken geeffectueerd: een salarisverhoging van 1% met terugwerkende kracht vanaf 1
januari 2011 en een eenmalige uitkering van 0,5% over het salaris van oktober x 12 maanden.
Verdeling over salarisklassen
Figuur 3 geeft de verdeling van de 107,2 fte weer over de verschillende salarisklassen. Van het totale
personeelsbestand per 31-12-2011 is 31,1% ingeschaald in salarisklasse C t/m F, 53,3% in salarisklasse G, en
15,6% (overwegend leidinggevenden) is ingeschaald in salarisklasse H en hoger.
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Figuur 3. Verdeling over de salarisklassen (in fte’s)

Op 31 december 2011 hadden 70 medewerkers (57,4%) het maximum van hun salarisschaal bereikt. Zeventien
daarvan hebben ook al geprofiteerd van de 3 beschikbare uitloopperiodieken en zijn dus qua salarisniveau volledig
uitgegroeid.
Bedrijfsregelingen
Er zijn in 2011 geen wijzigingen geweest op de bedrijfsregelingen van RTV Oost (m.u.v. indexering van bedragen).
In totaal maakten 9 medewerkers gebruik van de fietsregeling.

Arbeidsomstandigheden
Risico-inventarisatie & evaluatie per productie
Ook in 2011 is vanuit de omroepen weer gewerkt aan een Arbocatalogus voor de gehele branche. De catalogus is
sinds het einde van het jaar compleet en goedgekeurd door de Arbeidsinspectie. In het eerste kwartaal van 2012
zal deze officieel in gebruik worden genomen.
Daarnaast zal er in het eerste kwartaal van 2012 een eigen Arbo-jaarplan worden opgesteld naar aanleiding van
de bestaande Risico Inventarisatie & Evaluatie voor onze eigen organisatie.
Ongewenst gedrag
In 2011 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 2011 is 2,78% (2010: 2,08) voor RTV Oost en 3,49% (2010:
2,11) voor RTV Oost Reclame (gewogen gemiddelde). Het is een verhoging ten opzichte van vorig jaar maar het
blijft nog steeds ver beneden het landelijk gemiddelde dat volgens de statistieken van het CBS sinds jaren varieert
rond de 4,3% op jaarbasis.
In totaal waren er 158 ziektegevallen over 2011 (2010: 153). Er was een lichte afname van het kort verzuim maar
een toename van het middellang en lang verzuim. De langdurige verzuimgevallen waren geen van allen
arbeidsgerelateerd.
Totaal RTV Oost
Kort verzuim
Middellang verzuim
Lang verzuim

(0 t/m 7 dagen)
(8 t/m 42 dagen)
(42+ dagen)

158 ziektegevallen
129 ziektegevallen
19 ziektegevallen
10 ziektegevallen

100,00%
81,64%
12,03%
6,33%

De gemiddelde verzuimduur was 9,44 kalenderdagen voor RTV Oost en 7,24 kalenderdagen voor RTV Oost
Reclame. Bedrijfsbreed waren 10 medewerkers langdurig (42+ dagen) ziek. Voor zeven van hen is in het kader
van de Wet Verbetering Poortwachter een plan van aanpak opgesteld waarin reïntegratieafspraken zijn
vastgelegd.
In 2011 hebben 2 medewerksters zwangerschapsverlof opgenomen.

Beoordelen en opleiden
Resultaatgericht aansturen en beoordelen
In december 2011 zijn alle medewerkers, met uitzondering van degenen die nog geen ½ jaar in dienst waren,
wederom beoordeeld. De resultaten daarvan zijn:
0 personen (0,0%) te ontwikkelen;
110 personen (90,16%) conform de norm;
11 personen ( 9,02%) boven de norm;
1 persoon (0,82%)ver boven de norm.
Opleidingen
In 2011 is ruim aandacht besteed aan opleidingen en trainingen om de vaardigheden van de medewerkers te
verbeteren. Om aan te sluiten bij de nieuwe manier van werken op de redactie is sterk ingezet op het thema
creativiteit. De tweede helft van het jaar heeft voor de redactiemedewerkers in het teken gestaan van de training
“Creatief denken voor redacteuren”. In totaal hebben 33 redactiemedewerkers, 6 leidinggevenden en de adjuncthoofdredacteur deze training in 2 dagen gevolgd. Daarnaast hebben nog 28 medewerkers over de gehele
organisatie één of meerdere trainingen gevolgd. In totaal is een bedrag van € 63.011 (2010: € 34.685)
geïnvesteerd. Daarnaast is er nog een bedrag van € 9.829 op opleidingen geboekt vanwege extra kosten rondom
de organisatie van de assessments en de loopbaantrajecten.
Ook hebben er wederom lezingen plaatsgevonden ter inspiratie van alle medewerkers. Dit jaar zijn er twee
lezingen geweest; één van Jan Willem Alphenaar over het gebruik van sociale media in organisaties en één van
Gert de Graaff over beeldgrammatica.
Stagiairs
In 2011 hebben in totaal 21 stagiairs stage gelopen bij RTV Oost, verdeeld over de volgende afdelingen:
12 stagiairs
(2010: 10)
 Redactie
7 stagiairs
(2010: 6)
 Techniek
2 stagiairs
(2010: 3)
 Overig
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SAMENSTELLING PROGRAMMABELEID BEPALEND ORGAAN (PBO)
Het Programmabeleid Bepalende Orgaan (PBO) was op 31 december 2011 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
De heer J. van den Born
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
Hoftheater Raalte
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 2011 4x.
In 2011 werd de vacature Cultuur ingevuld door de heer J. van den Born.

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT (RvT)
De samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) was op 31 december 2011 als volgt :

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 2011 6 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)
Het Programma Beleid bepalend Orgaan nam begin 2011 afscheid van mevr. G. van Honk en begroette dhr. J. van
den Born die haar vervangt op de portefeuille cultuur. De overige PBO-leden werden herbenoemd.
Het PBO kent daarmee de volgende samenstelling:
Mevr. J. Lamberts-Grotenhuis (vz)
Mevr. B. Groen-Mol
Mevr. E. Kalsbeek
Dhr.J. van den Born
De heer J. Morsink
De heer S. Salikram
De heer P. de Noord
De heer R. van Kessel
De heer R. Telman
De heer H. Rolloos

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

Het PBO kwam in 2011 vier keer bijeen. In alle gevallen in aanwezigheid van de heren H.Th. Everts(
directeur/hoofdredacteur) en/of M.G.J. Oude Wesselink (plv. directeur/adj. hoofdredacteur). Het PBO stelt zich
onafhankelijk op, maar koppelt dat aan betrokkenheid bij het bedrijf. De contacten met andere gremia in het bedrijf
worden onderhouden door vertegenwoordigers van ondernemingsraad, redactieraad en raad van toezicht uit te
nodigen bij vergaderingen. Op 29 juni schoof een vertegenwoordiging van de redactieraad aan; op 21 september
was dhr. G. Sporre, voorzitter van de Raad van Toezicht aanwezig; op 30 november vertelde eindredacteur
Monique Sleiderink over de afwegingen achter de keus voor gasten in het dagelijks praatprogramma En Dan Nog
Even Dit
Centrale thema’s die het afgelopen jaar aan bod kwamen waren, naast het monitoren van het programmabeleid, de
gesprekken over samenwerking tussen de landelijke en de regionale omroep en de samenwerking met de
Twentsche Courant Tubantia.
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 PBO is tot de constatering gekomen dat in 2011 voldaan is aan deze programmatische uitgangspunten. Eén
kanttekening: levensbeschouwing zou wat meer aandacht mogen krijgen.
Daarnaast kwam in de vergaderingen het volgende aan bod:
16 maart 2011
Het PBO spreekt haar zorg uit over de standpunten die de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) inneemt bij de
gesprekken over samenwerking met de regionale omroep. Ze hamert op het belang, bestuurlijk en programmatisch
autonoom te blijven. Een voorwaarde om de regionale omroeptaken naar behoren te kunnen vervullen. Het PBO
stelt voor met de gezamenlijke PBO’s van de dertien regionale omroepen bij elkaar te komen om een signaal af te
kunnen geven. Besloten wordt het verloop van de gesprekken tussen NPO en ROOS nog even af te wachten.

29 juni 2011
Het PBO bespreekt het rapport van het kwalitatieve onderzoek naar de nieuwe benadering van nieuws in
Overijssel Vandaag. In een viertal groepsdiscussies lag de focus op de manier waarop RTV Oost het nieuws op
televisie brengt, maar ook de berichtgeving via de andere media kwam aan bod.
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21 september 2011
Het PBO bespreekt het voorgestelde programmabeleid voor 2012. Centraal staat de visie dat de nieuwsfunctie van
de traditionele media radio en televisie aan het verschuiven is en dat internet centraal komt te staan in het brengen
van het zogenoemde “eerste lijn nieuws”.
Televisie wordt meer ingezet bij het live verslaan van evenementen die breed maatschappelijk de aandacht
trekken. Thema’s als onderwijs, gezondheid, cultuur, levensbeschouwing krijgen meer aandacht in het nieuws in
plaats van in programmaseries. Het PBO constateert dat levensbeschouwing op het moment onderbelicht is en
vraagt daarvoor aandacht van de hoofdredactie. Met die kanttekening wordt het programmabeleid voor 2012
vastgesteld.
30 november 2011
Het PBO neemt kennis van een aantal nieuwe programma’s dat in voorbereiding is. Het beëindigen van
betrokkenheid bij het ondernemerscafé Memphis, is aanleiding te wijzen op het belang aandacht voor ondernemers
c.q. het bedrijfsleven. De hoofdredactie geeft aan op zoek te zijn naar een nieuwe vorm. Het PBO spreekt zijn
waardering uit voor het toesturen van de wekelijkse column van de hoofdredactie waardoor ze goed op de hoogte
blijft van de programmatische en redactionele afwegingen en zaken die spelen in het bedrijf.
Programmabeleid 2012
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 sociale 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 de vijf 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 16.00
uur nieuws in een kort 1 minuut bulletin en brengt vanaf 17.00 uur uitvoerig nieuws en actualiteiten. Daarnaast,
verspreid over de dagen, diverse informatieve programma’s met een specifieke Overijsselse insteek.
Waar de mogelijkheid on demand te kijken voor een deel het oude televisiekijken vervangt, blijven live uitzendingen
voorlopig HET unique sellingpoint voor televisie. RTV Oost zet daarom specifiek met televisie sterk in op het
verzorgen van live registraties van publieksevenementen (sport en cultuur) en bijzondere gebeurtenissen.
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.
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RTV Oost kiest in 2012 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 brengen 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.
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 aandacht speciale aandacht voor streekcultuur, sport,
levensbeschouwing (kerkelijk/humanistisch) , maatschappelijke stromingen (homobeweging/minder validen)
TV Oost brengt op werkdagen, naast het nieuws een breed maatschappelijk georiënteerde, entertainende
talkshow van 35 minuten. Eens per week zal daarin in samenwerking met de Twentsche Courant Tubantia uitgaan
centraal staan. Verder op werkdagen één vers informatief programma..
Daarin wekelijks aandacht voor:
1. Kunst&Cultuur (populaire muziek/ beeldende kunst/ theater/ streek/ architectuur) en/of
2. Samenleving (portretten, culturen/levensopvatting/geestelijk leven) en/of
3. Stad en Land ( inrichting stad en land/ bouwprojecten,/natuur- en landbouw) en/of
4. Bedrijfsleven (ondernemers/ ondernemingen)
Verder krijgt sport (zowel populaire als breedtesport, zowel profs als amateurs) brede aandacht. Structureel
dagelijks in de nieuwsbulletins; structureel in combinatie met nieuws op zaterdag en zondag; structurele live
registratie van derby’s in de top van het amateurvoetbal; structurele live registratie van de thuiswedstrijden van het
vrouwenteam van FC Twente.
Voor streekcultuur is er de website Alles Plat en “last but not least” is er in 2012 regiocomedy. Na het succesvolle
streekdrama Van Jonge Leu en Oale Groond is er Groote Markt 30. Een comedy in 60 afleveringen waarin de
oostelijke humor centraal zal staan.
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Verslag van de ondernemingsraad
Doelstelling en ambities
De OR behartigt de belangen van het bedrijf vanuit het personeel gezien, met een positief kritische houding. Het is
een orgaan, tussen directie en personeel. We zien erop toe dat de voor RTV Oost geldende voorschriften
(bedrijfsregelingen, arbeidsvoorwaarden, CAO, wet) worden nageleefd.
Overleggen
In het jaar 2011 heeft de OR diverse overleggen gehad. Zo zitten we twee keer per jaar aan tafel met de Raad
van Toezicht, om de algemene gang van zaken te bespreken. Verder heeft de OR ook overleg met de directie, dit
jaar 8 keer. De OR zelf heeft 16 keer vergaderd.
Uitgebracht advies/instemmingen
De OR heeft zich afgelopen jaar onder andere laten informeren en haar mening gegeven over de diverse
samenwerkingen van RTV Oost met andere bedrijven, waaronder mogelijk een samenwerking met de NPO. Deze
ontwikkelingen blijven we nauwgezet volgen in 2012. Alle bedrijfsregelingen hebben we tegen het licht gehouden.
Speciale aandacht heeft het fietsplan en de regeling woon- werkverkeer gehad om te kijken of hier mogelijke
verbeteringen in konden komen voor de medewerkers.
Verkiezingen
In het jaar 2011 heeft de ondernemingsraad verkiezingen georganiseerd. Bij aanvang van de verkiezingen
bestond de OR uit 8 leden. Eigenlijk mag de OR van RTV Oost uit 7 leden bestaan, maar door gelijke stemmen
twee jaar eerder was er, in overleg met de bestuurder, een uitzondering gemaakt. Nu zitten we weer op 7 leden.
Vier leden waren aftredend, twee leden van de OR gaven aan te stoppen met de OR werkzaamheden en twee
leden hebben zich herkiesbaar gesteld. Na een oproep op intranet, hebben zich twee nieuwe kandidaten gemeld,
waardoor er dus verkiezingen moesten komen. De stembus werd uiteindelijk al een week eerder geplaatst dan de
eigenlijke stemweek, maar we zijn erg blij met alle medewerkers die stemmen en daarom hebben we hen de
mogelijkheid geboden hun stem eerder te kunnen uitbrengen.
Achterban
We informeren de medewerkers van RTV Oost over lopende zaken via een vlugschrift op intranet. Ook kunnen
we hier om de mening van de achterban vragen, over belangrijke zaken.
Scholing
De OR van RTV Oost is in mei 2011 twee dagen op cursus geweest om zich beter op de hoogte te stellen van de
mogelijkheden van een OR, maar ook over de nieuwe regels in WOR land.
De OR bezocht met twee mensen de OR-dag van de NVJ in het voorjaar en in het najaar zijn we met 4 personen
naar de NVJ dag geweest. Op deze dagen is een afvaardiging van alle ondernemingsraden van de regionale
omroepen aanwezig.
Samenstelling ondernemingsraad op 31-12-2011
Corine Reerink, voorzitter
Corine Engelbarts, secretaris
Hubert Hofman, vicevoorzitter
Peter Bussmann, vicesecretaris
Sander Jongsma, lid
Ryan Klok, lid
Mark Bakker, lid
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Verslag van de Redactieraad (RR)
Voor de nieuwsredactie was het een jaar met een aantal grote veranderingen. De programma's Vandaag de Dag
en en In de Wandelgangen werden samengevoegd tot Overijssel Vandaag, wat een nieuwe manier van werken
met zich mee heeft gebracht voor de redactie. We kijken op een andere manier naar nieuws, gaan meer de diepte
in en proberen vaker eigen verhalen te brengen. Ook willen we onze onderwerpen creatiever benaderen. De
Redactieraad is nauw betrokken geweest bij de invoering van Overijssel Vandaag. Mirjam Haven en Hans Meijer,
beiden lid van de redactieraad, hebben meegedacht over de vorm van het nieuwe programma en ook na de
invoering, houdt de Redactieraad een vinger aan de pols . Hoe is de kwaliteit van de programma's ? Voldoet het
programma nog steeds aan de eisen die er vooraf aan gesteld zijn ?
In dat kader is op initiatief van de Redactieraad filmmaker Gert de Graaff een avond bij RTV Oost geweest om
met ons van gedachten te wisselen over de kwaliteit van onze nieuwsuitzendingen. Gert de Graaff is onder meer
werkzaam geweest als editor bij het NOS-journaal, heeft documentaires gemaakt en evalueert ook
nieuwsuitzendingen van de NOS, Omroep Gelderland en andere omroepen. Hij gaf aan dat wij het zo slecht nog
niet doen in vergelijking met andere nieuwsprogramma's. UIteraard is er altijd ruimte voor verbetering. Op een
bevlogen en toegankelijke manier heeft hij een aantal reportages van ons geanalyseerd en laten zien hoe hij denkt
over montage en het vertellen van een beeldverhaal. Een avond die zeker een paar eye-openers kende en waar
wij als Redactieraad, maar ook de andere aanwezigen, met veel plezier aan terugdenken. Gert de Graaff zal
zeker terugkeren, maar wij zullen in 2012 ook andere mensen uitnodigen die allemaal vanuit een andere
invalshoek onze nieuwsuitzendingen kunnen beoordelen en op een hoger peil kunnen brengen.
Een tweede grote wijziging is de invoering van het redactiesysteem Newsroom geweest. De complete manier van
werken zoals we dat gewend waren, is overboord gezet. Dat vergde aanpassingsvermogen van iedereen die
dagelijks met het systeem te maken heeft. De introductie van Newsroom is lang niet altijd even soepel verlopen,
maar gelukkig stellen de meeste mensen zich open voor het systeem en zijn we er intussen goeddeels aan
gewend.
Op initiatief van de Redactieraad hebben we op een andere manier gekeken naar onze inzendingen voor de NLAwards. Bij RTV Oost maken we genoeg mooie programma's en reportages die een nominatie waard zijn, maar
het kwam nogal eens voor dat het niet eens tot een nominatie kon komen omdat de repo of het programma niet
was ingestuurd door de hoofdredactie. Door de NL-Awards nadrukkelijker op de agenda te zetten hebben we
beter nagedacht over onze inzendingen. Rechtstreeks gevolg daarvan is dat inzendingen nu worden voorzien van
een argumentatie door de makers zelf. Dit komt de inzending ten goede, denken wij.
De redactieraad heeft gepleit voor de invoering van een producer die eindredactie en redactie een boel logistiek
regelwerk uit handen kan nemen. Taken als het regelen van cameramensen, vastleggen van radiostudio's voor
gasten en het regelen van accreditaties worden sinds kort uitgevoerd door Peter Busmann, bijgestaan door het
directiesecretariaat. Daardoor wordt vooral de eindredactie minder vaak lastig gevallen met logistieke vragen
waardoor zij zich meer kunnen richten op hun eigenlijke taak. Het maken van nieuwskeuzes en het aansturen van
de redactie.
De bezetting van de Redactieraad is in 2011 opnieuw gewijzigd door het vertrek van Temmo de Hek. Voor
vervanging wordt gezorgd.
De Redactieraad is tevreden over de prettige manier waarop wij met de adjunct hoofdredacteur Marcel Oude
Wesselink in gesprek zijn over zaken die van belang zijn voor de redactie. Voor het komende jaar blijven er
voldoende onderwerpen om met elkaar over van gedachten te wisselen.
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Programmaschema Radio Oost 2011
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

09.00
11.00
11.35
12.00
12.01
12.35
13.00
13.01
13.35
14.00
14.01
15.00
15.01

maandag t/m vrijdag
Goedemorgen Overijssel live radio
Edned Higlights- hh
Informatief 1
Nieuws in 1 minuut
Edned Higlights- hh
Informatief 1
Nieuws in 1 minuut
Edned Higlights- hh
Informatief 1
Nieuws in 1 minuut
Goedemiddag Overijssel live radio
Nieuws in 1 minuut
Goedemiddag Overijssel live radio

zaterdag
Dag TV / Webcam
Edned vrijdag
Informatief 1
Nieuws in 1 minuut
Edned vrijdag
Informatief 1
Nieuws in 1 minuut
Edned vrijdag
Informatief 1
Nieuws in 1 minuut
Dag TV / Webcam
Nieuws in 1 minuut
Dag TV / Webcam

16.00
16.05
16.10
16.18
16.20
16.40
16.56
17.00
17.07
17.10
17.18
17.20

Nieuws in 1 minuut
Edned uitgelicht
RegioNed
reclame
informatief 1
informatief 2
reclame
Overijssel Vandaag
reclame
RegioNed
reclame
En Dan Nog Even Dit

Overijssel Vandaag

17.57
18.00
18.07
18.10
18.18
18.20

reclame
Overijssel Vandaag
reclame
RegioNed
reclame
En Dan Nog Even Dit

reclame
Overijssel Vandaag

18.57
19.00
19.07
19.10
19.18
19.20
19.40
19.57
20.00
20.18
20.20

reclame
Overijsssel Vandaag
reclame
RegioNed
reclame
informatief 1
informatief 2
reclame
Overijsssel Vandaag
reclame
En Dan Nog Even Dit

reclame
nws, sport

RegioNed
reclame

reclame
nws, sport

10.00
10.01
10.35
11.00
11.01
11.35
12.00
12.01
12.35
13.00
13.01
13.35
14.00
14.01
14.20
14.35
15.00
15.01
15.20
15.35
16.00

zondag
Weekoverizcht in 1 minuut
Lieder, Land, Leute
Sterrenparade
Weekoverzicht in 1 minuut
Edned Highlights
Hier Hulzebosch
Weekoverzicht in 1 minuut
Edned Highlights
Hier Hulzebosch
Weekoverzicht in 1 minuut
Lieder, Land, Leute
Sterrenparade
Weekoverzicht in 1 minuut
TV Oost sport
Heracles TV
FC Twente TV
Weekoverzicht in 1 minuut
TV Oost Sport
Heracles TV
FC Twente TV
Overijssel Vandaag

16.10
16.18
16.20
16.40

RegioNed
Reclame
Informatief 1
Informatief 2

17.00

Herhaling 16.00 - 17.00

18.00

Overijssel Vandaag

18.20
18.40

Informatief 1
Informatief 2

19.00

Herhaling 18.00 - 19.00

reclame
Edned

reclame
Edned

reclame

reclame
nws, sport
reclame
Edned
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PROGRAMMASCHEMA TELEVISIE
20.57
21.00
21.18
21.20
21.40
21.58
22.00
22.12
22.20
22.40
22.58
23.00
23.12
23.20
00.00

reclame
Overijssel Vandaag
reclame
Informatief 1
Informatief 2
reclame
Overijssel Vandaag
reclame
Informatief 1
Informatief 2
reclame
Overijssel Vandaag
reclame
En dan Nog Even Dit
Herhalingen

reclame
nws, sport

reclame
reclame
nws, sport

reclame
reclame
nws, sport

nws, sport
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Overijssel Vandaag

21.30
21.50
22.00

Sport op zondag
FC Twente TV
RegioNed
Herhaling 21.00 - 22.00

NIEUWE PRODUCTIES 2011
Werken aan werk
een 12-delige serie tv-programma’s waarin inwoners van Overijssel weer aan het werk worden geholpen. Het
gaat hierbij voornamelijk om mensen met een uitkering, maar ook een zelfstandig ondernemer of een
werkstudent kan worden ondersteund. Het programma is een productie van Say Yeah Motion Media
ondersteund door de Kamer van Koophandel en het Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI).
Tijd voor Theater
Wekelijks duikt programmamaker Peter Schoof in de wereld van kunst en cultuur in de brede zin van het woord.
Musea, theater, beeldende kunst, muziek, en amateurtoneel.
Made in Overijssel
Meer dan honderd Overijsselse bedrijven zijn de afgelopen jaren in beeld geweest in het TV Oost programma
‘Made in Overijssel’. De aandacht ging daarbij vaak uit naar innovatieve ontwikkelingen. In een nieuwe serie
afleveringen gaat ‘Made in Overijssel’ vanaf maandag 4 april ook aandacht besteden aan sterke merken uit onze
provincie. Ook de soms indrukwekkende historie van bedrijven komt aan bod. Presentatrice Dorothée Loorbach
laat de kijker in dertien afleveringen kennismaken met bijzondere ondernemers en bedrijven waar Overijssel
trots op mag zijn.
Hier Hulzebosch
De goed van de tongriem gesneden oud-marathonschaatser en entertainer heeft in het nieuwe TV Oost
programma ‘Hier Hulzebosch’ verrassende ontmoetingen met Overijsselse sporters. Erik krijgt slechts een adres
en een naam en gaat vervolgens op pad. Op die manier ontmoet hij diverse sportmensen, die hij op zijn eigen
typerende wijze interviewt. Erik ondergaat tevens een spoedtraining in de sport in kwestie, waarna zijn
kwaliteiten op de proef worden gesteld.

Groeten uit Assendorp
Direct ten zuiden van de historische binnenstad van Zwolle ligt de negentiende-eeuwse volksbuurt Assendorp.
Zo’n 12.000 mensen van uiteenlopende pluimage leven hier samen op drie vierkante kilometer.
Programmamaker Willem Alkema maakte voor TV Oost de 12-delige serie ‘Groeten uit Assendorp’, een
‘caleidoscopisch portret’ van dit befaamde stadsdorp. Tientallen buurtbewoners gunnen de kijker een blik achter
hun voordeur en vertellen daarbij over hun dagelijks leven en beslommeringen. Het resultaat is een unieke
dwarsdoorsnede van de wijk, waarbij de kijker kennis maakt met paradijsvogels, verzamelaars, pensionado’s,
vrijwilligers en kleine ondernemers.

Een dorp vol passie
Het Twentse plaatsje Hertme is in de ban van de passiespelen, die voor het eerst in veertig jaar weer worden
opgevoerd. Waren de passiespelen vroeger vooral een zaak van de kerk; nu zijn het enthousiastelingen uit het
dorp en wijde omgeving die het dramatische verhaal van het lijden en sterven van Jezus ten tonele willen
brengen. Programmamaker Ina Brouwer volgde de dorpelingen de afgelopen maanden bij de voorbereiding op
dit mega-evenement.
Groeten uit Koekstad
Na het succes van het TV Oost programma ‘Groeten uit Assendorp’, waarin inwoners van de gelijknamige
Zwolse volkswijk werden geportretteerd, richten programmamakers Willem Alkema, René Eijsink en Arnold Kijk
in de Vegte hun blik nu op Deventer. In de nieuwe serie ‘Groeten uit Koekstad’ worden vanaf vrijdag 17 juni de
inwoners gevolgd van Deventer volkswijken als het Rode Dorp, Voorstad, Zandweerd en de Rivierenwijk. Zij
openen hun deuren en gunnen de kijker een blik in hun dagelijks leven en beslommeringen.
Zomerse ontmoetingen
een programma waarin bijzondere inwoners uit Overijssel centraal staan. Het programma is samengesteld uit
reportages uit de RTV Oost ‘Zet ‘m op 11 Tour’ van 2010. Te zien zijn gesprekken met mensen met opmerkelijke
hobby’s, beroepen of sporten. Ook is er aandacht voor allerlei mooie plekjes in onze provincie.
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INZGT
In deze serie wordt de kijker een blik gegund in de belevingswereld van medewerkers en patiënten van de
Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), met vestigingen in Almelo en Hengelo. In ‘INZGT’ zijn situaties te zien waar de
meeste mensen nooit bij aanwezig zijn.
Kilometervreters
Vrachtwagens en hun chauffeurs. We komen ze dagelijks tegen, maar hoe een doorsnee werkdag van een
truckchauffeur er uitziet blijft voor de meeste mensen onzichtbaar. TV Oost brengt hier verandering in met de
nieuwe serie ‘Kilometervreters’, waarin Overijsselse truckchauffeurs op de voet worden gevolgd bij hun
dagelijkse werkzaamheden. Programmamaakster Jauke Boerdam rijdt in elke aflevering mee met een drietal
chauffeurs en praat met ze over hun werk, hun belevenissen, ergernissen en liefhebberijen.
Upper East
Hoe gaat het er aan toe in de ‘betere kringen’ is vanaf woensdag 20 juli bij TV Oost te zien in een nieuwe serie
afleveringen van het programma Upper East. Esther Rikken bezoekt VIP-ruimtes, feestjes en recepties waar de
Overijsselse ‘society’ zich ophoudt en gaat op een ongedwongen manier in gesprek met de aanwezigen.

Duurzaam Dorp Overijssel
Zeventien dorpen, wijken en buurten reageerden dit jaar op een oproep van de Provincie Overijssel om mee te
doen aan de competitie. Door een vakjury zijn acht dorpen genomineerd: Broekland, Delden, Dwarsgracht,
Hellendoorn, Laag Zuthem, Lettele, Olst en Vasse. Bij TV Oost is in ‘Duurzaam Dorp Overijssel’ te zien hoe
daaruit vier finalisten en uiteindelijk de winnaar worden gekozen. De inwoners van Overijssel kunnen via de
website www.jijenoverijssel.nl een stem uitbrengen. Het publiek kiest één van de vier finalisten en de winnaar
van de publieksprijs.
Groeten uit de Kop
Na het succes van de TV Oost programma’s ‘Groeten uit Assendorp’ en ‘Groeten uit Koekstad’, waarin inwoners
van respectievelijk Zwolle en Deventer werden geportretteerd, richten programmamakers Willem Alkema, René
Eijsink en Arnold Kijk in de Vegte hun blik nu op Noordwest Overijssel. In de nieuwe serie ‘Groeten uit de Kop’
worden vanaf vrijdag 2 december de inwoners gevolgd van dorpen en steden als Tuk, Kallenkote, Steenwijk,
Vollenhove en Blokzijl. Mensen openen hun deuren en gunnen de kijker een blik in hun dagelijks leven en
beslommeringen.
Sterrenparade
Omroepvereniging TROS startte met een nieuw muziekprogramma waarin tal van bekende Nederlandse
artiesten op zal treden. De naam van het programma wordt De Sterrenparade, met speciale toestemming van
RTV Oost. De omroep voor Overijssel heeft al enkele jaren een gelijknamige hitlijst en is eigenaar van de naam.
Als tegenprestatie kan RTV Oost telkens met 35 kijkers/luisteraars de opnamen bijwonen. Vier Overijsselaars
krijgen een exclusieve 'meet & greet' met de artiesten. RTV Oost krijgt de beschikking over het beeldmateriaal
van de TROS. Samen met het eigen materiaal wordt daarvan een wekelijks tv-programma gemaakt voor de
zondagochtend.
Maaikes Mannen
Maaike Heethaar gaat op zoek naar Overijsselse mannen die een rolmodel zijn of die een bepaalde uitstraling of
uitgesproken karakter hebben. In elke aflevering van 'Maaikes Mannen' maken we kennis met twee mannen, van
wie er minstens één een bekende Overijsselaar is. Maaike neemt een kijkje op zijn werk maar zeker ook bij hem
thuis. Wat doet hij in de badkamer aan zijn uiterlijk en hoe ziet de inhoud van zijn klerenkast eruit? Maar ook
wordt gesproken over zaken als het combineren van werk en kinderen en vrijetijdsbesteding.

Het Hiernumaals
Programmamaakster Ina Brouwer haalt Overijsselaars voor de camera die vrijuit vertellen over hun
levensovertuiging. In elke aflevering staan twee personen centraal.
In de serie staan mensen centraal die heel bewust leven vanuit hun overtuiging. Dat hoeft niet perse een
religieuze overtuiging te zijn. Centraal staat de vraag wat ze bezig houdt, wat hun drijfveren zijn, waar ze afstand
van hebben gedaan, wat ze koesteren, wat ze ergert en waar ze heilig in geloven, bijvoorbeeld een leven vóór
de dood.
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Tante Roosje
Op de dag dat Nederland de doden uit de Tweede Wereldoorlog herdenkt, brengt TV Oost een bijzondere
documentaire op het scherm over ‘Tante Roosje’, een jonge joodse vrouw die op miraculeuze wijze de
verschrikkingen van de Holocaust overleeft. Programmamaker Peter Schoof reisde samen met schrijver Paul
Glaser naar Polen, Duitsland en Zweden en reconstrueerde haar dramatische levensverhaal.

Oecumenische dienst in streektaal
Voor het tiende achtereenvolgende jaar organiseert RTV Oost een kerstnachtdienst in de streektalen van
Overijssel, deze keer in samenwerking met de Stichting Twentaal. De TV-opnamen daarvoor vinden plaats in de
Hervormde Kerk in Holten. Voorgangers zijn ds. Klaas van der Kamp, predikant van de Protestantse Kerk
Nederland en secretaris van de Raad van Kerken en vicaris Ronald Cornelissen van het aartsbisdom Utrecht.
'Vreemdelingen en Bijwoners'
TV Oost brengt de tv-première van 'Vreemdelingen en Bijwoners' , een documentaire van Geertjan Lassche
waarin een beeld wordt geschetst van de opvang van Molukkers in het voormalige Kamp Conrad bij Rouveen.
Het is een zowel indrukwekkend als pijnlijk verhaal over drieëntwintig Molukse gezinnen die tijdens de
kampperiode (1954 – 1966) nauwelijks contact hadden met de bevolking.
Groote Markt 30
In de studio van RTV Oost gaan de opnames van start van de regiocomedy Groote Markt 30. Een serie van 60
afleveringen die zich afspeelt in een Overijsselse kroeg. De rol van kroegbaas Geert zal worden vertolkt door
Laus Steenbeeke, bekend van ‘Het Klokhuis’ en ‘'t Schaep met de 5 pooten’. Zijn tegenspeelster is Ilse Warringa
in de rol van barjuffrouw Hanna. Jan Riesewijk (bekend als ‘Mans’ uit de succesvolle regiosoap ‘Van Jonge Leu
en Oale Groond’) en de uit Hengelo afkomstige stand-up comedian Jeffrey Spalburg spelen de vaste klanten
Wilco en Wesley. Andere rollen worden vertolkt door Karlijn Koel (Geerts dochter Mireille), Wim Schluter
(raadslid Sjak Balvert), Toos Ligtenberg (echtgenote Simone Balvert) en Magda Nij Bijvank (Suus, de zus van
Hanna).
Groote Markt 30’ is een productie van BingFilm.
UitFestival
Onder de noemer UITfestival Overijssel presenteren Overijsselse theaters en andere culturele instellingen zich
voor de eerste keer gezamenlijk aan het publiek. RTV Oost besteedt ruim aandacht aan deze opening van het
culturele seizoen. Bij Radio Oost wordt gedurende de middag in live flitsen verslag gedaan van diverse
voorstellingen en evenementen. 's Avonds verzorgt TV Oost van 20.10 tot 22.30 uur een live tv-uitzending van
het UITfestival Overijssel. Vanuit de studio van RTV Oost wordt live overgeschakeld naar Zwolle, Deventer en de
binnenstad van Hengelo.
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EEN CHRONOLOGISCHE TERUGBLIK
Januari
02/01: Nieuwjaarsbijeenkomst RTV Oost, gekoppeld aan verkiezing van de sportman, sportvrouw en sportploeg
van het jaar. Zwemster Hinkelien Schreuder prolongeert haar titel sportvrouw van het jaar, Mark Tuitert wordt
sportman en FC Twente wordt opnieuw sportploeg van het jaar. Wereldkampioen BMX superfietscross Merle van
Benthem krijgt de talenten trofee uitgereikt en Erben Wennemars die voor degene die Overijssel in sportieve zin
heeft gepromoot.
12/01: Verslaggevers van RTV Oost laten zich in de buurtschap Fortmond samen met de bewoners insluiten door
het wassende water. Een vorm van participerende journalistiek. De radiowagen zal later slechts met behulp van
de genie weer aan de wal gebracht kunnen worden.
22/01: Radio en televisie doen een dag lang verslag van de schaatstocht die lezers van de Twentsche Courant
Tubantia en De Stentor maken op de Reschensee in Noord Italië/ Zuid Tirol.
028/01: Start van de serie Groeten uit Assendorp, een caleidoscopisch beeld van een authentieke Zwolse buurt.

Februari
01/02: RTV Oost start met1 minuut bulletins voor op de website, op televisie, op de mobiele telefoon, in de
bioscoop, én voor narrow casting. Te beginnen op de website.
02/02: Start van de serie Hier Hulzebosch waarin Erik Hulzebosch sporters bezoekt die weliswaar uitblinken,
maar weinig bekendheid genieten.
07/02: Het 1 minuut bulletin is nu ook op de mobiele telefoon te zien.
10/02: Start van een serie met portretten van dertien lijsttrekkers voor de komende provinciale verkiezingen.
13/02: Live tv-uitzending van de IJsselderby FC Zwolle-GA Eagles
16/02: Première van het 1minuut bulletin in de bioscoop. Een wereldprimeur en die krijgt de nodige mediaaandacht.
28/02: Start van de serie Efkes Nog waarin we dagelijks vooruit kijken naar het carnaval.
Maart
01/03: Vanuit de eigen foyer een verkiezingsdebat live op televisie.
02/03: Provinciale verkiezingen staan centraal bij radio, tv en website.
06/03: De Grote Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal live op televisie.
14/03: De inschrijving voor de verkiezing van het leukste dorp van Overijssel gaat van start. RTV Oost werkt
hierin samen met de Stentor en de Twentsche Courant Tubantia.
20/03: RTV Oost lanceert in samenwerking met enkele andere regionale omroepen app’s voor Iphone en
Androïdtoestellen.
April
04/04 Start van een nieuwe serie Made in Overijssel met daarin dit keer speciale aandacht voor sterke merken uit
Overijssel.
17/04: Bij gebrek aan middelen geen live registratie van de Enschede Marathon op televisie maar een uitvoerige
samenvatting.
22/04: De competitie in de Jupiler League nadert zijn ontknoping. Kampioenskandidaat FC Zwolle speelt thuis
tegen RKC en TV oost zendt deze wedstrijd live uit.
26/04: De Zwolse binnenstad wordt opgeschrikt door een explosie in een winkelpand. RTV Oost komt met
ingelaste nieuwsuitzendingen.
29/04: Ook de thuiswedstrijd van FC Zwolle tegen FC Den Bosch is live op TV Oost te zien.
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Mei
04/05: Live registratie op radio en tv van de Dodenherdenking bij het provinciale monument in Markelo
05/05: Live impressies van het bevrijdingsfestival in Zwolle op zowel radio als televisie
06/05: De derde wedstrijd van FC Zwolle op rij die RTV Oost live op televisie brengt. Dit keer tegen SC Cambuur.
06/05: Start van de serie Dorp met Passie waarin TV Oost de inwoners van Herthme volgt, die zich voorbereiden
op de Passiespelen in hun dorp.
07/05: Op TV Oost een special van de Ronde van Overijssel
08/05: RTV Oost en FC Twente slaan de handen ineen bij de registratie van de gebeurtenissen rond de
bekerfinale tegen Ajax. Bij gebrek aan rechten voor het uitzenden van wedstrijdbeelden een beproefde
combinatie waarin de beleving van supporters in het centrum van Enschede en het stadion van FC Twente wordt
gecombineerd met het wedstrijdverslag op radio en social media. FC Twente wint de beker en dat leidt tot een
geweldig onthaal van de spelers dat tot laat in de nacht via RTV Oost is te volgen. TV Oost bereikt 750.000
kijkers, de website krijgt 110.000 bezoekers.
12/05: Live tv-registratie van de voetbalwedstrijd tussen de vrouwen van FC Twente en die van Willem II. De
vrouwen van FC Twente behalen het kampioenschap in de eredivisie.
15/05: RTV Oost verslaat de kampioenswedstrijd tegen Ajax in Amsterdam zoals dat een week eerder gebeurde.
Het wordt ondanks een wedstrijd die verloren gaat, een mega happening die via RTV Oost tot ‘s nachts 02.00 uur
is te volgen.
16/05: Live verslag van de huldiging van FC Twente op radio en tv , ondersteund door inzet van social media.
23/05: Overijssel Vandaag beleeft zijn première op TV Oost. Een nieuwsconcept met veel aandacht voor vorm en
presentatie, ruimte voor de wereld van sport en society én met een focus op eigen, aansprekende
nieuwsverhalen, los van de waan van de dag.
29/05: FC Zwolle is het kampioenschap misgelopen maar kan via de nacompetitie alsnog promoveren. TV Oost
doet vanuit de koel in Venlo live verslag van de allesbeslissende wedstrijd tegen VVV Venlo
Juni
02/06: Op Hemelvaartsdag live impressies van Dauwpop op zowel radio als televisie.
03/06: Het Aamsveen bij Enschede brandt. RTV Oost komt met ingelaste uitzendingen.
17/06: De programmaserie Groeten uit Assendorp krijgt een vervolg. Dit keer worden buurten uit Deventer
geportretteerd onder de titel Groeten uit Koekstad.
18/06: Op TV Oost een drie uur durende live registratie van het Zwolse Halve Marathon festival.
19/06: Een twee uur durend live verslag van de Autorodeo Hengevelde op TV Oost.
25/06: NK wielrennen Ootmarsum
26/06: Impressies van het CSI Twente op zowel radio als televisie. Presentator Bastiaan Cats is na twaalf jaar
voor het laatst op de zondag bij Radio Oost te horen in Muziekpalet. Cats nam de presentatie in 1999 over toen
zijn voorganger Rinus Luttikhuis plotseling stierf.
Juli
04/07: De Zet’ m op 11 tour gaat van start. Dit keer twee maanden lang. Elke werkdag doet RTV Oost een dorp,
wijk of stad aan. Daaronder de genomineerden voor de verkiezing Leukste Dorp van Overijssel.
07/07: In Enschede stort een dak in aanbouw van de Grolsch Veste in. RTV Oost komt met extra uitzendingen.
09/07: de Triatlon Holten. TV Oost concentreert zich op de liefhebbers en zendt hun binnenkomst twee uur lang
op de buis
16/07: FC Zwolle heeft als eerste betaald voetbal organisatie in Overijssel de open dag. Vanuit de Oosterenk live
radio en televisie een zaterdagmiddag lang.
17/07: Gisteren de open dag van FC Zwolle, vandaag die van FC Twente, van 12.00 tot 16.00 uur op radio en tv.
22/07: TV Oost neemt de registratie van de intocht van de Nijmeegse Vierdaagse over van Omroep Gelderland.
Verslaggever Jaap Even heeft meegelopen en deed dagelijks verslag op radio en website.
24/07: SC Heracles opent de poorten voor het publiek en Radio en TV Oost zijn aanwezig.
30/07: Go Ahead Eagles sluit de rij van open dagen en ook hier zijn radio en TV Oost aanwezig.
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Augustus
07/08: Deventer staat in het teken van de Boekenmarkt. TV Oost doet tussen de middag twee uur lang verslag.
21/08: Nederland discussieert over het jaarlijkse zwientie tikken in Luttenberg. Voor RTV Oost aanleiding het
evenement op tv te tonen, opdat mensen zich een beeld kunnen vormen.
27/08: Een integrale registratie van het Vechtfestival Ommen live op TV Oost. Een zaterdagavond lang.
30/08: Live verslag van de derby in de topklasse van het zaterdagvoetbal tussen SVZW en SC Genemuiden. Het
is de aftrap voor een seizoen waarin TV Oost al de derby’s in de topklasse van de zaterdag- én zondagamateurs
live gaat brengen.
September
03/09: HHC treft SVZW in de topklasse zaterdagamateurs, RTV Oost brengt de wedstrijd op tv
05/09: Start van het nieuwe seizoen. Het dagelijkse praatprogramma En dan Nog Even Dit (Edned) begint aan de
vijfde jaargang. RTV Oost komt met een 1-minuut nieuwsbulletin voor doven en slechthorenden op televisie en de
radioprogramma's Goeiemorgen Overijssel en Goeiemiddag Overijssel zijn vanaf nu ook via televisie te volgen
06/09: De nieuwe tv-serie INZGT gaat van start. De serie geeft een kijkje in de keuken van de regionale
ziekenhuizen in Almelo en Hengelo
09/09: RTV Oost brengt dit seizoen de thuiswedstrijden van de vrouwen van FC Twente op televisie. Vandaag de
eerste en wel die tegen FC Utrecht
09/09: De nieuwe tv-serie Kilometervreters gaat van start en laat ons meekijken in het leven van Overijsselse
truckers
10/09: RTV Oost pakt fors uit met de opening van het nieuwe culturele seizoen in Overijssel. Met schakelingen
tussen Zwolle, Deventer en Hengelo is het UITfestival live te volgen op zowel radio als televisie.
17/09: In een geschakelde live uitzending tussen Hengelo, Borne, Zalk en Broekland brengt TV Oost de finale
van de verkiezing Leukste Dorp van Overijssel. Borne wint.
24/09: De derde derby in de topklasse SVZW-Excelsior is op TV Oost te zien
25/09: Op TV Oost een special van de Motorcross Markelo
28/09: De vrouwen van FC Twente spelen Champions League in Deventer tegen het Russische Rossiyanka en
TV Oost zendt de wedstrijd uit.
Oktober
01/10: Opnieuw een derby in de topklasse van het zaterdagvoetbal op TV Oost. Dit keer Genemuiden-HHC
02/10: na de wedstrijden in de topklasse van het zaterdagvoetbal, nu één uit de topklasse van het zondagvoetbal,
HSC-Quick
05/10: Een zwaar ongeval blokkeert de A1 voor langere tijd. RTV oost komt met ingelaste uitzendingen.
08/10: Na de goede ervaringen met vorig jaar, pakt RTV Oost opnieuw uit rond de Military van Boekelo. Een hele
dag televisie en via radio korte bijdragen.
11/10: TV Oost brengt de wedstrijd tussen de vrouwen van FC Twente en Telstar
27/10: Nog een keer vrouwenvoetbal op TV Oost. Dit keer de interland Nederland-Engeland vanuit het Oosterenk
stadion in Zwolle
29/10: Nog een keer live voetbal op TV Oost. Dit keer topklasse Excelsior-HHC
November
05/11: Genemuiden-Excelsior, opnieuw een derby in de topklasse van de zaterdagamateurs. TV Oost zendt hem
live uit.
11/11: Opnieuw de vrouwen van FC Twente op TV Oost. Dit keer tegen Heerenveen.
21/11: De provincie Overijssel heeft de competitie Duurzaamste dorp van Overijssel uitgeschreven. RTV Oost
heeft er een tv-serie aan gekoppeld en zendt vanavond de finale live uit vanuit het Deltion College in Zwolle.
23/11: De uitreiking van de Beste Werkgever Award is live te volgen op TV Oost. De competitie is georganiseerd
door de Twentsche courant Tubantia.
28/11: De nieuwe serie Maaikes Mannen gaat van start. Maaike Heethaar portretteert in het oog springende
Overijsselse mannen.
29/11: In de nieuwe tv-serie Het Hiernumaals brengt TV Oost de levensbeschouwing van meer en minder
opvallende provinciegenoten
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December
02/12: De vrouwen van FC Twente treden aan tegen VVV Venlo en TV Oost doet verslag.
02/12: Het succes van Groeten uit Assendorp en Groeten uit Koekstad krijgt vanavond een vervolg met Groeten
uit de Kop
06/12: In het historisch centrum van Kampen staat een pand in brand. RTV Oost komt met extra uitzendingen.
09/12: In een Almeloos winkelcentrum wordt inde vooravond een kassière doodgeschoten. RTV Oost komt met
ingelaste uitzendingen.
10/12: Live verslag op Tv Oost van het historisch schouwspel Goddeloos Den Ham.
13/12: In Almelo is een stille tocht ter herdenking van de vrijdag doodgeschoten 18 –jarige Ashana. TV Oost doet
live verslag
16/12: De vrouwen van FC Twente treden aan tegen streekgenoot FC Zwolle. TV Oost doet verslag.
17/12: RTV Oost registreert voor de tiende achtereenvolgende keer een Kerstdienst in het dialect. Dit keer in de
Hervormde Kerk in Holten
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