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MISSION STATEMENT

RTV Oost voorziet in een onafhankelijke berichtgeving en een
inzet van media (internet, radio, tv), die beantwoorden aan de
belevingswereld van de Overijsselse bevolking en die zich
onderscheiden van wat andere media brengen. Daarmee stimuleert
ze de politieke en maatschappelijke discussie en draagt zodoende
bij aan de opinievorming.
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VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT
2012 was een jaar vol beweging voor het (regionale, publieke) mediabestel.
Zo was er discussie over een aangekondigde korting op de bekostiging door de provincie. Waar dat in diverse
provincies tot rechtszaken leidde, is daar in Overijssel in goed overleg overeenstemming over bereikt. Zowel RTV
Oost als de provincie hechten aan het behoud van de goede relatie.
Het nieuwe kabinet verraste met het plan de financiering van de regionale omroepen per 2014 bij de provincies
weg te halen, de regionale omroep per 2016 te integreren met de landelijke publieke omroep (NPO), en daar
meteen een efficiency taakstelling van 25 miljoen euro aan toe te voegen.
RTV Oost boog zich intern over aanpassing van beleid aan nieuwe omstandigheden en de opvolging van
directeur/hoofdredacteur Henny Everts die met pensioen ging. Marcel Oude Wesselink werd per 1 december
benoemd als zijn opvolger.
Het jaar begon met een prijzenregen. Tijdens het jaarlijkse congres van de gezamenlijke regionale omroepen
kregen we voor twee programma’s de prijs voor de beste productie in hun genre. Aanvullend werd één van die
programma’s, de registratie van de ontvangst van FC Twente na de verloren wedstrijd om de landstitel, verkozen
tot beste productie van een regionale omroep in 2011. Hetzelfde programma kreeg in mei in Malmö een Prix
Circom als beste crossmediale programma van de regionale televisiestations in Europa.
Gezien de sterk stijgende nieuwsconsumptie via (mobiel) internet, is de online berichtgeving in 2012 tot
speerpunt gemaakt. Met resultaat! De bezoekcijfers van onze onlinediensten boekten nieuwe records. Het totale
online bezoek verdubbelde ten opzichte van 2011. De totale groei is vooral te danken aan de groei van het
bezoek via mobiele apparaten. Dat bezoek steeg met maar liefst 286 procent ten opzichte van 2011.
In 2012 zijn diverse maatregelen getroffen om de online berichtgeving te versterken. Er is een chef nieuwe
media benoemd die er op toeziet dat de berichtgeving via (mobiel) internet centraal komt te staan. Verder is een
redacteur social media aangenomen die met name de berichtgeving en interactie met het publiek via twitter en
facebook sterk heeft verbeterd. Samen met de collega regionale omroepen werden nieuwe app’s gelanceerd en
al bestaande doorontwikkeld.
Naast (mobiel)internet zijn de radiobulletins centraal komen te staan in de snelle berichtgeving. Radio
combineerde snelle berichtgeving met lichte informatie en verstrooiing met een sterk regionale identiteit. Het
resulteerde in behoud van marktaandeel.
Televisie verlegde het accent van het nieuws van de dag naar onderscheidende verhalen, creatieve reportages
en beeldgebruik. Waar het nieuwsprogramma Overijssel Vandaag de zakelijke insteek koos, werd in het
dagelijkse praatprogramma Edned het persoonlijke verhaal achter het nieuws gezocht. Televisie behield
daarmee het totaalbereik, zag de frequentie van kijken toenemen en ook werd er langer gekeken.
2012 bracht ook teleurstelling. De hooggespannen verwachtingen van de regiocomedy “De Groote Markt 30”
werden niet waargemaakt. Daarnaast werd gedurende het jaar steeds duidelijker dat er bezuinigd moest worden.
De commerciële inkomsten liepen als gevolg van de economische crisis terug en de provincie ontvouwde
plannen te bezuinigen op de subsidie voor de regionale omroep.
De veranderde mediaconsumptie en het zicht op noodzakelijke bezuinigingen, hebben geleid tot nieuw
mediabeleid. Onderdeel daarvan is dat met instemming van het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) de
televisieprogrammering werd gehalveerd.
De wens de bedrijfsstructuur aan te passen aan de wensen van de toekomst, én de financiële horizon waren
aanleiding te komen tot een plan van herstructurering. Het vertrek van algemeen directeur/hoofdredacteur Everts
die met pensioen ging, is aangegrepen om het management in te krimpen. Verder zijn er in de redactionele
organisatie diverse aanpassingen verricht.
In technisch opzicht lag het accent voor wat betreft radio op vervanging van studioapparatuur en het verbeteren
van het hoogfrequent netwerk ten behoeve van live verslaggeving. Voor televisie werd het proces om het gehele
traject van registratie (camera’s) tot uitzending in High Definition uit te voeren afgerond. TV Oost is via het
glasvezelnetwerk van Ziggo inmiddels in HD te ontvangen. Kabelexploitant Ziggo heeft daarvoor niet de
benodigde bandbreedte beschikbaar (gesteld). Reggeborg wel.
Commercieel gezien was 2012 een moeilijk jaar. De reguliere omzet daalde met 13% als gevolg van de
economische malaise die in Overijssel met grote bouwsector extra voelbaar is. Samen met Wegener werd de
crossmediale samenwerkingsvorm “OverUit” gelanceerd. Het platform voorziet in een aanbod op het gebied van
uitgaan en cultuur. Het maakte een goeie start, maar zal zich de komende jaren moeten bewijzen.
De diverse ontwikkelingen vertaalden zich in een negatief financieel bedrijfsresultaat. Met het oog op een
inmiddels met de provincie Overijssel overeengekomen korting op de bekostiging en een somber commercieel
perspectief is het zaak de komende jaren een strak beleid van budgettering en controle te voeren.
Dr. G.L. Sporre
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VERSLAG BESTUUR
PROGRAMMATISCHE ONTWIKKELINGEN
Mediabedrijf
De basis van publieke regionale nieuwsvoorziening bestaat anno 2013 uit (mobiel) internet met een combinatie van
tekst, audio en video. Radio en televisie zijn aanvullend daaraan. RTV Oost heeft daarom in 2012 zijn rtv-redactie
omgevormd in een redactie die primair online werkt en daarnaast reportages voor radio en televisie levert. Er is een
nieuwe media redacteur toegevoegd en een redacteur die focust op social media als twitter en facebook. Met
resultaat!
2012 was voor RTV Oost een succesvol jaar als het gaat om het online bezoek. In 2011 steeg dat bezoek al
explosief, in 2012 steeg het nog harder. Het totale online bezoek verdubbelde zelfs ten opzichte van 2011.

De totale groei is vooral te danken aan de groei van het bezoek via mobiele apparaten. Dat bezoek steeg met maar
liefst 286 procent ten opzichte van 2011. Het bezoek via de mobiele applicaties en de mobiele website was in heel
2012 zelfs groter dan het bezoek aan de website. Gemiddeld over 2012 kwam 64 procent van het totale bezoek via
een mobiel apparaat. In december was het aandeel mobiel zelfs 72 procent.
Van al het mobiele bezoek is het bezoek via Android-smartphones het hardst gestegen. Ook niet zo vreemd, want het
aandeel Android-smartphones is in Nederland in 2012 enorm gegroeid. Ten opzichte van 2011 kwamen bijna 400
procent meer bezoeken via de app voor Android-smartphones en inmiddels krijgt RTV Oost al meer bezoek via
Android smartphones dan via de gewone website. Het bezoek aan de mobiele site verdubbelde bijna en via de
iPhone-app kwam er ruim 200 procent meer bezoek.
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Cumulatief online bezoek website RTV Oost

De onderwerpen die via de website en de app’s met name veel werden bekeken zijn:
1. 'Pijpmondjes' op gangen Zwols MBO (50.991x)
2. Tent Dicky Woodstock Festival ingestort (50.050x)
3. Grote brand in restaurant De Lutte (40.226x)
4. Discussie over pesten na schokkende rouwadvertentie (38.696x)
5. Auto's te water na ongeluk A35 bij Bornerbroek (38.413x)
6. Restaurant Pan in De Lutte in vlammen op (37.994)
7. Helikopter stort neer bij De Lichtmis (36.823x)

De verschillen in marktaandeel radio zijn in Overijsel de afgelopen jaren genivelleerd. Er is een drietal bepalende
zenders, te weten Radio Oost, 3FM, Radio2. Sky Radio lijkt zich daar aan het eind van 2012 bij aan te sluiten. Radio
Oost heeft het afgelopen jaar het marktaandeel weten te behouden, luisterdichtheid en bereik stonden onder druk.
Dagelijks luisterden er gemiddeld 114.000 Overijsselaars terwijl het landelijk bereik per week op 250.000 lag.

Radio: luisterdichtheid (%ldh) marktaandeel (markt) en bereik 7 -19 uur (bron Intomart)
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Het televisieaanbod is het afgelopen jaar op werkdagen teruggebracht van twee uur na één uur dagelijks. Aanleiding
daartoe is deels financieel van aard. De economische crisis gaat ten koste van de commerciële inkomsten en
daarnaast heeft de provincie een korting op de bekostiging in het vooruitzicht gesteld. Het is ook zo, dat de zender na
het verschuiven naar het digitale kanaal 30 voor de kijker een andere functie heeft gekregen. Het publiek zoekt de
zender, anders dan in het analoge domein waarin de kijker meerder keren per avond langs zapte, gericht op en kiest
gericht een programma. Daarbij past een beperkt en overzichtelijk programma-aanbod. RTV Oost legt het accent
sinds de zomer op nieuws met aanvullend een talkshow die nauw gelieerd is aan het nieuws.
TV Oost bereikt opnieuw 96% van de Overijsselse bevolking en gemiddeld keken ze 86 keer. Dat is ruim meer dan in
2011. Over heel Nederland gemeten bereikte TV Oost ruim 5,8 miljoen mensen. Daaruit valt de conclusie te trekken
dat zo’n 5 miljoen mensen van buiten Overijssel hebben gekeken.

Bereik TV Oost (in %) (bron Intomart)

TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN
Algemeen
In verband met de bezuinigingen en de daaraan gekoppelde herstructurering, is de technische afdeling per 1 januari
2013 omgevormd tot een facilitaire afdeling. De huishoudelijke dienst, de restauratieve medewerkers, de fulltime
regisseur en de afdeling visagie werden hierin ondergebracht. Daarmee komt het totaal aantal facilitaire
medewerkers met een vast dienstverband op 31 personen.
Het jaar begon met de verhuizing van de Zwolse redactie van het Oosterenk gebouw naar geheel vernieuwde ruimten
in een vestiging van de Landstede ROC aan het Dokterspad in Zwolle. Een goed verhuis- en inrichtingsplan was de
basis voor een succesvolle overgang. De redacteuren hebben in Zwolle naast een goede werkplek ook de
beschikking over radio- en televisie montagefaciliteiten.
De samenwerking met ROC Landstede kreeg verder vorm doordat verschillende afleveringen en de finale van de AB
Oost voetbalkwis in het schooltheater werden opgenomen en uitgezonden.
In november werd RTV Oost wederom geconfronteerd met een inbraak. Inmiddels zijn er verschillende extra inbraak
werende maatregelen genomen en is de inbraakinstallatie aangepast.
De samenwerking tussen dagblad ‘de Twensche Courant Tubantia’ en RTV Oost kreeg gestalte door het oprichten
van v.o.f. ‘Over-UIT’. ‘Over-UIT’ richt zich middels een website en apps voor de smartphone en tablets, op het thema
‘uitgaan in Overijssel’, waaronder ook kunst en cultuur. De 6 medewerkers van Over-UIT werden gehuisvest bij RTV
Oost. Daarvoor is de telefonie- en ICT infrastructuur uitgebreid en was een interne verhuizing noodzakelijk. De
werkzaamheden werden in eigen beheer uitgevoerd.

Radio
De radioreportagewagen (Mercedes A140) met standplaats Zwolle, is gebouwd in 2002 en aan vervanging toe.
Hiervoor is inmiddels een Renault Kangoo aangekocht. In het voorjaar van 2013 wordt de wagen omgebouwd tot
reportagewagen, waarbij de meeste HF-apparatuur kan worden overgebouwd en hergebruikt.
In 2012 werd de Jingle Productie Ruimte (JPR) aangepakt. Door apparatuur te vernieuwen en het software pakket
ProTools te upgraden, is de ruimte beter geschikt gemaakt voor audio nasynchronisatie en het maken van promo’s
en jingles voor RTV Oost.
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De analoge Sony audiomengtafel (MXP 3000) is vervangen door een digitale Soundcraft VI 1 tafel. Deze tafel kan
middels MADI gekoppeld worden aan de DHD infrastructuur bij RTV Oost.
Eind 2011 is bij wijze van experiment begonnen met ‘kijkradio’. Met enkele schakelbare camera’s in de radiostudio
worden de dagelijkse radio-uitzendingen van ‘Goedemorgen-‘ en ‘Goedemiddag Overijssel’, live op TV Oost getoond.
Dit heeft zich bewezen. Met name in de ochtenduitzending met duo presentatie en vele gasten is radiokijken een
mooie aanvulling van ons aanbod. Hiervoor zijn nieuwe HD robot camera’s geïnstalleerd, waardoor de technische
kwaliteit van de uitzending verder is verbeterd.
Het HF netwerk, dat dagelijks wordt gebruikt voor live radioverslaggeving en bij calamiteiten, is van groot belang
voor een ongestoorde verbinding tussen de verslaggever op locatie en onze studio. In de ‘kop van Overijssel’ liet de
‘hoogfrequent-dekking’ te wensen over. Om dit te verbeteren is een nieuwe ontvangpost op de watertoren van Vitens
bij Steenwijk gerealiseerd.

Televisie
Eind 2011 begon productiebedrijf BING-film met de opnamen van de 60-delige regiocomedy ‘De Groote Markt 30’.
De opnamewerkzaamheden liepen door tot april 2012. Hiervoor werd studio A in Hengelo, omgebouwd tot een echt
café met bijbehorende keuken. Op het parkeerterrein werd een ‘compound’ ingericht van porta-cabins, waarin
productie, visagie, kleding en catering waren ondergebracht.
Vanaf april werd de serie op TV Oost uitgezonden en via teletekst pagina 888 ondertiteld. De ondertiteling is ook
gebruikt voor de DVD serie die werd uitgebracht. De ondertiteling en de DVD zijn in eigen beheer gemaakt.
In 2011 werd de televisie infrastructuur nagenoeg geheel HD (High-Definition) geschikt gemaakt. Inmiddels zijn ook
nieuwe ENG camera’s en lenzen in gebruik genomen, waardoor het gehele opname-, montage- en uitzendtraject in
HD is. Tevens werd de vormgeving en de bijbehorende software hiervoor aangepast.
Helaas kan en wil de grootste kabelexploitant Ziggo, het signaal van TV Oost niet in HD kwaliteit uitzenden. Haar
coax CAI netwerk heeft hiervoor niet voldoende capaciteit.
Glasvezel kent deze bandbreedte beperking niet. Via het Reggefiber glasvezelnetwerk is TV Oost vanaf medio 2012
wel in HD te ontvangen en de regiocomedy is in hun Video-on-Demand (VOD) platform in HD opgenomen.

ICT
In het verslagjaar werd een deel van ICT infrastructuur en software, waaronder de firewall, vervangen.
Na het succes van de iPhone en Android apps die in 2011 werden gelanceerd, zijn in 2012 ook app’s voor de iPad en
Adroid tablets ontwikkeld en in gebruik genomen. Nieuws en Video-on-Demand zijn daarbij de belangrijkste
onderdelen.
Het gebruik van smartphones, tablets en app’s neemt steeds grotere vormen aan. Voor een mediabedrijf als RTV
Oost is het van het grootste belang deze ontwikkelingen nauwkeurig te volgen en daarop in te spelen. We willen en
moeten voor ons publiek, overal en altijd beschikbaar zijn.
Een groot deel van onze medewerkers heeft daarom de beschikking gekregen over een smartphone, waardoor ze
onder meer in staat zijn om op locatie berichten en foto’s op onze internetsite, onze app’s en op teletekst te plaatsen.
Het Newsroomsysteem is hiervoor aangepast.
De zogenaamde ‘connected TV’, televisietoestellen met een internetaansluiting, is in opmars. TV Oost werkt al ruim
een jaar samen met leveranciers van deze toestellen. Hierdoor kunnen kijkers ook VOD programma’s en
nieuwsitems van TV Oost bekijken. Bekendste fabrikanten van deze toestellen zijn Philips (NetTV) en Sony (Bravia
TV). Op beide platformen is TV Oost aanwezig.
De ISDN-30 telefooncentrale is geschikt gemaakt voor IP-telefonie. In Zwolle wordt vanaf de verhuizing naar de
nieuwe redactie, gewerkt met IP-toestellen.

Onderhoud en ontwikkeling
Het noodstroomaggregaat (NSA) is sinds 2000 in gebruik. Een NSA is voor RTV Oost noodzakelijk om de continuïteit
van alle kantoorautomatisering en productie- en uitzendprocessen, m.n. bij calamiteiten te garanderen. Destijds was
de grootte van dit aggregaat voldoende om het totale benodigde vermogen te leveren.
Doordat de capaciteit inmiddels onvoldoende is voor de sterk toegenomen energiebehoefte en het oude NSA
afgeschreven was, is deze vervangen door een nieuw aggregaat.
Aan diverse koel- en verwarmingssystemen is in 2012 groot onderhoud gepleegd. Tevens werd hiervoor een nieuw
en verbeterd onderhoudscontract afgesloten.
In het studiogebouw in Hengelo werden de verwarmingsketels vervangen en de ketelruimte is daarbij door middel
van bouwkundige aanpassingen geschikt gemaakt voor de hedendaagse regelgeving.
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Planning
In 2011 is het planningsysteem Prompt vervangen voor een nieuwe versie. Deze nieuwe versie werkt met een SQL
database, waardoor koppelingen gemaakt konden worden met andere systemen, zoals Newsroom. In 2012 zijn
meerdere medewerkers en afdelingen opgenomen in het planningssysteem.
Een langgekoesterde wens van de nieuwsredactie is dat men de beschikking krijgt over een producer. Deze producer
is de schakel tussen de redactie en de (week-) planning. De producer bekijkt of er, met de beschikbare faciliteiten,
ruimte te vinden is voor additionele (vaak incidentele) klussen. Vooralsnog is er logischerwijze voor gekozen om de
productietaak bij de planners neer te leggen. In de loop van 2013 beslissen we of dit de beste oplossing is.

COMMERCIELE ONTWIKKELINGEN
De omzetcijfers van het reclamebedrijf laten een groei zien ten opzichte van 2011. Dit geeft echter een ietwat
vertekend beeld van de slechte marktomstandigheden want de plus wordt veroorzaakt door:
-

Incidentele inkomsten uit verkoop van de regiocomedy Groote Markt 30

- Groei van de omzet uit de landelijke markt via Omroep Reclame Nederland.
De verkoop rond de regiocomedy “Groote Markt 30” leverde € 298.000 aan extra reclame-inkomsten op. Daarmee
kwam de totale regionale omzet 5% hoger uit dan in het voorafgaande jaar 2011. Indien we deze comedy-omzet er
uit filteren daalde de reguliere omzet 13% ten opzichte van 2011.
De landelijke omzet steeg van € 590.000 in 2011 naar € 679.000 (+ 15%) in 2012. Dit is te danken aan het feit dat de
prestaties van RTV Oost in de commerciële doelgroep 25-54 jr fors verbeterden waardoor het omzetaandeel uit
nationale verkoop steeg.
Het resultaat steeg met 22% ten opzichte van het verslagjaar 2011. Maar zoals gezegd wordt dit vertekend door de
incidentele omzet uit de verkoop rond de regiocomedy en de omzetgroei vanuit de landelijke markt. Ten opzichte van
de begroting daalde de netto-omzet met ruim 2% en het resultaat met bijna 7%.
In 2012 werd gestart met “OverUIT”, de cross mediale samenwerking met Wegener op het terrein van Uitgaan en
Cultuur. Een drietal medewerkers van RTV Oost Reclame (1,6 FTE) zijn gedetacheerd naar het project.
De verwachting voor 2013 is uitermate somber. Er zijn nog geen signalen van economisch herstel waarbij meespeelt
dat Overijssel een provincie is die verhoudingsgewijs sterk gerelateerd is aan de bouwsector. Veel bestaande
adverteerders hebben ingeteerd op hun reserves en laten weten te moeten bezuinigen op de marketingbudgetten.
Nieuwe prospects kijken nog steeds de kat uit de boom en wachten af met investeren.
Daarnaast zien we een verschuiving van traditionele media naar online marketing. Het is voor RTV Oost Reclame in
2013 zaak daar op te anticiperen. De account managers nemen inmiddels de online verkoopmogelijkheden (website
en mobiel) volop mee in de sales. Online-advertentiemogelijkheden zijn echter nog steeds relatief beperkt t.a.v. de
traditionele media. Waardoor de omzetpotentie relatief beperkt is.
Naast de regionale onlineverkoop is er een nationaal loket geopend waar de regionale omroepen hun commerciële
online-restcapaciteit gezamenlijke aanbieden aan landelijke adverteerders. Dit zal in 2013 worden uitgebouwd.
In 2013 zal RTV Oost Reclame alle energie en creativiteit aan moeten wenden om de omzetten op niveau te houden.
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FINANCIELE ONTWIKKELINGEN
Door een aangekondigde bezuiniging van de provincie Overijssel, een te verwachten afnemend rendement uit de
commerciële activiteiten en een veranderende mediaconsumptie is RTV Oost genoodzaakt de bedrijfsactiviteiten te
herzien en de bedrijfslasten neerwaarts bij te stellen. Hiertoe is in het najaar door de directie een
herstructureringsplan opgesteld en voorgelegd aan de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad. Beide gremia
hebben het plan onderschreven en goedgekeurd. Voor de uit dit plan voortvloeiende kosten (€ 265.422) is een
voorziening gevormd ten laste van het resultaat 2012.
Over het verslagjaar 2012 is een negatief bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening gerealiseerd van
€
368.092. Na het nemen van de buitengewone lasten voortvloeiende uit het herstructureringsplan komt het
bedrijfsresultaat uit op € 653.514 negatief.
De activiteiten die betrekking hebben op nieuwe media (€ 98.353) , SNG faciliteiten (107.758) en de regiocomedy (€
335.560) zijn gefinancierd vanuit de hiervoor gevormde bestemmingsreserves.
Na aftrek van de buitengewone lasten, het resultaat uit deelnemingen en de kosten van de in het verslagjaar
uitgezonden regiocomedy "De Groote Markt 30" komt het bedrijfsresultaat uit op een voordelig resultaat van
€
33.263.
De inkomsten zijn hoger dan begroot (€ 14.643) en de uitgaven zijn lager dan begroot (€ 206.020). Opvallend is dat
de meeste kostensoorten lager zijn. Ten opzichte van het vorig verslagjaar zijn de inkomsten (€ 440.267) en uitgaven
(€ 900.948) hoger dan begroot. De hogere uitgaven is nagenoeg geheel het gevolg van de productiekosten van de in
het verslagjaar uitgezonden Regiocomedy De Groote Markt 30. Het resultaat van de financiële baten en lasten lag op
het niveau van de begroting.
Ondanks het slechte economische klimaat zijn de netto reclame-inkomsten ten opzichte van vorig jaar gestegen met
3,31%. De stijging was regionaal (+3,28%) en landelijk (3,43%). De stijging van de regionale omzet is het gevolg van
de incidentele inkomsten uit de verkoop van commerciële zendtijd rond de regiocomedy "De Groote Markt 30".
In 2012 heeft de provincie Overijssel op basis van voorschot een bekostigingsbedrag beschikbaar gesteld van
11.215.420. De bekostiging wordt definitief toegewezen na goedkeuring van het jaarverslag 2012.

€

Bij brief van 16 augustus 2012 heeft de provincie Overijssel de jaarrekening 2011 van RTV Oost goedgekeurd en de
subsidie over het verslagjaar 2011 definitief toegewezen.
Wat de balansposten betreft kan worden opgemerkt dat de vorderingen lager zijn omdat de vooruitbetaalde
programmakosten substantieel lager zijn. Daarnaast zijn de vorderingen op handelsdebiteuren afgenomen ten
opzichte van het vorige verslagjaar. De stijging van de voorzieningen is het gevolg van een reservering voor
herstructureringskosten (€ 265.423) en toevoeging aan de voorzieningen groot onderhoud (€ 9.500),
jubileumuitkering (€ 19.360) en pensioenverplichting (€ 99.057).

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

€
€
€
€
€
€
€

6.709.209
9.485.759
0,71
4.504.954
4,04
0,52
368.092653.51440.507-

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

€
€
€

11.215.420
2.011.863

Overige inkomsten
Bijdragen van derden
Inkomsten uit nevenactiviteiten
Inkomsten uit barters

€
€
€

145.803
84.434
341.743
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C. Personeel
Leeftijdsopbouw
15 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 64
Totaal

Man
1
11
27
27
15
81

Vrouw
1
7
19
7
6
40

Totaal
2
18
46
34
21
121

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

Vrouw
0
5
13
22
0
0
40

Totaal
0
7
30
77
5
2
121

Fte's verdeling naar afdeling (per 31-12-2012)
Techniek
Redactie
Reclame
Overig
Totaal

23,8
62,5
7,8
12,0
106,1

Personeelskosten naar afdeling
Omroep
Reclame
Totaal

€
€
€

7.199.758
532.045
7.731.803

Freelance kosten
Techniek
Redactie
Overhead
Totaal

€
€
€
€

349.086
885.469
46.903
1.281.458

Verhouding indirect/totaal
Gemiddelde personeelskosten per fte
Percentage ziekteverzuim

18,66%
72.585
2,78%

€

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

585

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
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60,43%
39,57%

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

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

2.500

M.G.J. Oude Wesselink
Bestuurder - Directeur/hoofdredacteur
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JAARREKENING
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SAMENGEVOEGDE BALANS STICHTING RTV OOST PER 31 DECEMBER 2012
(Na resultaatbestemming)

Activa
31-12-2012

31-12-2011

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

3.455.018
45.000
3.500.018

3.449.974
15.000
3.464.974

610.050
1.049.188
469.031
2.128.269

652.557
1.052.780
596.542
2.301.879

3.857.472

3.896.873

9.485.759

9.663.726

Stichtingskapitaal
Risicoreserve
Bestemmingsreserves

1.007.437
3.574.492
2.127.280
6.709.209

1.007.437
3.686.335
2.668.951
7.362.723

VOORZIENINGEN

1.177.780

784.440

117.983

117.983

395.943
378.577
193.653
512.614
1.480.787

371.409
281.227
236.275
509.669
1.398.580

9.485.759

9.663.726

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 2012

Werkelijk
2012

Herziene
Begroting
2012

Werkelijk
2011

11.215.420
2.011.863
571.980
13.799.263

11.215.420
2.059.200
510.000
13.784.620

10.905.975
1.947.380
505.641
13.358.996

7.731.803
3.191.597
654.630
129.399
675.568
346.475
613.007
921.221
14.263.700

7.796.500
3.324.620
636.000
144.500
674.500
337.000
661.500
895.100
14.469.720

7.496.755
2.538.233
810.373
129.580
533.764
335.619
628.054
890.374
13.362.752

-464.437

-685.100

-3.756

96.345

96.500

95.270

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

-368.092

-588.600

91.514

Buitengewone lasten
Resultaat deelnemingen

-265.422
-20.000

0
0

0
0

Resultaat

-653.514

-588.600

91.514

Mutatie risicoreserve
Mutatie bestemmingsreserves

111.843
541.671

0
588.600

-91.514
0

Saldo na resultaatverdeling

0

0

0

Baten
Omroepbijdragen
Netto reclame-inkomsten
Overige opbrengsten
Som der bedrijfsopbrengsten

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

Bedrijfsresultaat
Financiële baten en lasten

Resultaatverdeling
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SAMENGEVOEGD KASSTROOMOVERZICHT STICHTING RTV OOST 2012

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN
2012
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen
Mutatie voorzieningen
Veranderingen in het werkkapitaal
Vorderingen
Kortlopende Schulden

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen rente
Resultaat deelneming
Bijzondere lasten
Kasstroom uit operationele activiteiten (A)

2011

-464.437

-3.756

613.007
393.340
541.910

619.036
-28.666
586.614

173.612
82.207
255.819

-409.581
-233.682
-643.263

797.729

-56.649

96.345
-20.000
-265.422
-189.077
608.652

95.270
0
0
95.270
38.621

-618.053
-30.000
0
-648.053

-308.777
0
28.070
-280.707

0
0

0
0

-39.401

-242.086

3.857.472
3.896.873
-39.401

3.896.873
4.138.959
-242.086

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

Saldo liquide middelen
Einde boekjaar
Begin boekjaar
NETTO KASSTROOM
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ALGEMENE TOELICHTING STICHTING RTV OOST
Activiteiten
Stichting RTV Oost en Stichting RTV Oost Plus (tezamen de "Stichting") vormen samen de publieke omroep
voor de provincie Overijssel. Tot de activiteiten van RTV Oost behoren het produceren en uitzenden van
nieuws- en informatieve programma's voor radio, televisie en internet die een zo groot en breed mogelijk aantal
inwoners van de provincie Overijssel aanspreken. RTV Oost is gevestigd te Hengelo en beschikt daarnaast
over nevenvestigingen in Zwolle en Deventer.
Beide Stichtingen staan onder leiding van hetzelfde bestuur en hebben dezelfde Raad van Toezicht.
Grondslagen van samenvoeging en consolidatie
In de samengevoegde jaarrekening zijn de financiële gegevens opgenomen van de Stichting RTV Oost en de
Stichting RTV Oost Plus. De Stichting RTV Oost Plus exploiteert de beschikbare reclamezendtijd van de
Stichting RTV Oost en handelt onder de naam RTV Oost Reclame.
Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin de Stichting, direct of indirect overheersende zeggenschap
kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enig andere wijze de
financiële 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.
Daarnaast heeft de Stichting RTV Oost deelnames in de volgende niet-samengevoegde entiteiten:
Naam, Vestigingsplaats, deelname:
- VOF Over Media, Hengelo, 50%;
- Omroep Reclame Nederland Sales CV, Hilversum , 8,33%;
- Centrale Reclame Services CV, Hilversum, 8,33%.
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 rechtspersonen 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.
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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.
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
Deelnemingen
Deelnemingen in de vennootschappen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden
uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde.
Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van
betekenis is.
De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; Indien
de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is,
wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend
worden 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 en 20%
20 en 33%
20 en 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 kasstroom genererende 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.
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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.
Voorzieningen voor personeelsbeloningen
De Stichting heeft een pensioenregeling die wordt gefinancierd 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.
Reorganisatievoorziening
Deze voorziening heeft betrekking op kosten in verband met de reorganisatie van activiteiten en wordt gevormd
indien voor de groep een feitelijke of juridische verplichting is ontstaan.
Voor reorganisaties waarvoor per balansdatum een plan is geformaliseerd, maar waarvoor pas na balansdatum
hetzij de gerechtvaardigde verwachting is gewekt richting betrokken dat de reorganisatie zal worden
uitgevoerd, hetzij is gestart met de implementatie van het reorganisatieplan, is een voorziening in de balans
opgenomen. Het bestuur van de Stichting heeft besloten om in afwijking van de geldende verslaggevingsregels
de kosten voor de vorming van de reorganisatievoorziening als buitengewone last te presenteren in de
(samengevoegde) exploitatierekening. Het bestuur is van mening dat deze afzonderlijke presentatie het inzicht
en opbouw van het exploitatieresultaat ten goede komt evenals de vergelijking met de begroting en voorgaand
boekjaar.

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.
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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
Bekostigingsbijdragen
Bekostigingsbijdragen worden als baten verantwoord in de exploitatierekening in het jaar waaraan de subsidie
door de Provincie is toegekend.
Bij brief van 16 augustus 2012 heeft de Provincie Overijssel de jaarrekening 2011 van de Stichting RTV Oost
goedgekeurd en de bij voorschot verstrekte bekostiging 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.
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 2012
31-12-2012

31-12-2011

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

Het verloop van deze posten is als volgt:
Boekwaarde 1 januari 2012
Investeringen
Afschrijvingen
Boekwaarde 31 december 2012
Cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde 1 januari 2012
Investeringen
Afschrijvingen
Boekwaarde 31 december 2012

2.181.310
868.835
132.480
19.675
252.718
3.455.018

2.274.707
803.275
133.094
33.325
205.573
3.449.974

Gebouwen en
terrein
2.274.707
75.285
-168.682
2.181.310

Technische
apparatuur
803.275
316.118
-250.558
868.835

2.739.467

1.149.296

513.163

Reportagewagen
33.325
17.870
-31.520
19.675

ICT Middelen
205.572
183.471
-136.325
252.718

Totaal
3.449.975
618.050
-613.007
3.455.018

337.310

1.047.528

5.786.764

15.000
30.000
45.000

15.000
0
15.000

610.050
1.049.188
0
469.031
2.128.269

652.557
1.052.780
300.000
296.542
2.301.879

Cumulatieve afschrijvingen

Inventarissen
133.096
25.306
-25.922
132.480

Financiële vaste activa
Het verloop van deze posten is als volgt:
Boekwaarde 1 januari 2012
Deelneming VOF Over Media te Hengelo
Boekwaarde 31 december 2012
Vorderingen
Debiteuren
Vooruitbetaalde pensioenpremies
Vooruitbetaalde programmakosten
Overlopende activa
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31-12-2012

31-12-2011

Liquide middelen
Kas
Banken

1.714
3.855.758
3.857.472

1.166
3.895.707
3.896.873

1.007.437
3.574.492
2.127.280
6.709.209

1.007.437
3.686.335
2.668.951
7.362.723

3.686.335
-111.843
3.574.492

3.594.821
91.514
3.686.335

525.633
0
601.647
1.000.000
2.127.280

633.391
335.560
700.000
1.000.000
2.668.951

Saldo 1 januari
Onttrekking
Saldo 31 december

SNG Faciliteiten
633.391
-107.758
525.633

Regiodrama
335.560
-335.560
0

Saldo 1 januari
Onttrekking
Saldo 31 december

IONM
700.000
-98.353
601.647

Calamiteiten
1.000.000
0
1.000.000

De stichting heeft de vrije beschikking over de liquide middelen.

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Risicoreserve
Bestemmingsreserves

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 bestemmingsreserves 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 is € 107.758 aan deze reserve onttrokken.
Bestemmingsreserve regiocomedy
Deze bestemmingsreserve reserve is in het verslagjaar ingezet voor de financiering van de door BING Film en
TV Producties geproduceerde regio-comedy De Grote Markt 30. Per ultimo verslagjaar is de reserve uitgeput.

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 de uit deze activiteit voortvloeiende kosten ten bedrage
van € 98.353 onttrokken aan de reserve.
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 wijzigingen 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.

31-12-2012
Voorzieningen
Voorziening jubileumuitkeringen
Voorziening groot onderhoud
Voorziening pensioenverplichting
Voorziening reorganisatiekosten
Voorziening overig

31-12-2011

187.072
14.814
590.471
265.423
120.000
1.177.780

167.712
5.314
491.414
0
120.000
784.440

Jubileumuitkering
167.712
22.904
-3.544
187.072

groot
onderhoud
5.314
9.500
0
14.814

Het verloop van de afzonderlijke voorzieningen is als volgt:

Saldo 1 januari 2012
Toevoeging
Onttrekking
Saldo 31 december 2012

Saldo 1 januari 2012
Toevoeging
Onttrekking
Saldo 31 december 2012

Pensioenverplichting
491.414
99.057
0
590.471
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Reorganisatie
kosten
0
265.423
0
265.423

Overige
120.000
0
0
120.000

RTV Oost Groep

Voorziening jubileumverplichting
RTV Oost heeft met ingang van 2005 voor toekomstige jubileumuitkeringen ten gevolge van een langjarig
dienstverband een voorziening gevormd. In het verslagjaar is aan een medewerker een uitkering verricht. Per
saldo zijn de verplichtingen in het verslagjaar toegenomen met € 19.360.
Voorziening groot onderhoud
Deze voorziening is bestemd voor periodiek groot onderhoud aan gebouwen en terreinen. Voor toekomstig
groot onderhoud is in het verslagjaar € 9.500 aan de voorziening toegevoegd.
Voorziening pensioenverplichtingen
Ten gevolge van 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 € 99.057 aan deze voorziening toegevoegd.
Voorziening reorganisatiekosten
Een door de provincie Overijssel aangekondigde korting op de basisbekostiging, een te verwachten structurele
daling van de reclame-inkomsten en een veranderende mediaconsumptie hebben er toe geleid dat RTV Oost
vorig jaar een herstructureringsplan heeft opgesteld. Dit herstructureringsplan is ultimo vorig jaar goedgekeurd
door de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad en toegelicht aan het personeel. Op basis van de uit het
herstructureringsplan voortvloeiende verplichtingen worden de herstructureringskosten op dit moment naar
beste weten geraamd op € 265.423. Hiervoor is ten laste van het resultaat 2012 een voorziening getroffen.

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. De ontwikkeling in het verslagjaar hebben
geen aanleiding gegeven de voorziening te herzien.

31-12-2012
Langlopende schulden
Gemeente Hengelo

117.983

31-12-2011
117.983

Verplichting gemeente Hengelo
Bij verkoop van het pand Hazenweg 25 te Hengelo dient van de opbrengst € 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.
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31-12-2012
Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies
Overlopende passiva
Reservering vakantiedagen
Overige schulden

395.943
378.577
193.653
452.433
60.181
1.480.787

31-12-2011
371.409
281.227
236.275
444.261
65.408
1.398.580

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Leaseverplichtingen
Ultimo 2012 zijn 29 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 € 310.000.
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
Voor de vervanging van het archiveringssysteem is RTV Oost verplichtingen aangegaan ter waarde van
€ 100.000. De verplichtingen uit hoofde van diverse andere activiteiten bedraagt € 10.000.
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 € 55.000.
De huurovereenkomst voor het pand in Deventer heeft een looptijd van 5 jaar en expireert op 15 december
2013. Deze overeenkomst wordt niet verlengd en is opgezegd. Voor de redactie in Deventer wordt eventueel
andere huisvesting gezocht.
De huurovereenkomst voor het pand in Zwolle heeft eveneens een looptijd van 5 jaar en expireert op 31 januari
2014.
Overige verplichtingen
Met betrekking tot de aankopen van externe producties is RTV Oost verplichtingen aangegaan voor ongeveer
€ 20.000. Voor de vervanging van de radioreportagewagen in Zwolle zijn verpichtingen aangegaan ter waarde
van € 15.000.
Bankgaranties
Ten behoeve van het huur pand in Deventer is een bankgarantie afgegeven van € 3.619.
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TOELICHTING OP DE SAMENGEVOEGDE EXPLOITATIEREKENING STICHTING RTV OOST

Werkelijk
2012

Herziene
Begroting
2012

Werkelijk
2011

4.848.109
5.775.932
591.379
0
11.215.420

4.848.109
5.775.932
591.379
0
11.215.420

4.704.619
5.604.980
573.876
22.500
10.905.975

2.011.863
2.011.863

2.059.200
2.059.200

1.947.380
1.947.380

145.803
84.434
341.743
571.980

170.000
90.000
250.000
510.000

144.721
65.899
295.021
505.641

5.722.337
-30.600
-88.754
955.593
868.164
53.831
18.811
58.245
37.159
0
6.997
21.041
-1.431
24.000
86.410
7.731.803

5.785.000
0
-72.000
992.000
781.000
50.000
25.000
60.000
52.500
5.000
10.000
22.500
12.000
23.500
50.000
7.796.500

5.647.166
-34.594
-17.602
781.854
777.592
33.749
18.017
58.842
72.840
0
0
21.496
16.500
24.400
96.495
7.496.755

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)

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

25

RTV Oost Groep

Personele bezetting

2012

2011

Het gemiddeld aantal personeelsleden in FTE 's over 2012 is in onderstaand overzicht weergegeven:
Omroepbedrijf
Reclamebedrijf
Totaal

98,69
7,83
106,52

100,18
8,00
108,18

Totaal

111
10
121

112
10
122

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
-

15.870
0

Vergoeding PBO
-

7.175
0

Bezoldiging leden Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO)
PBO, zittende leden
PBO, vertrokken leden
Bezoldiging Directie/bestuurder
In het kader van artikel 2:383 BW is een opgave van de bezoldiging van directie/bestuurder achterwege
gebleven aangezien de bezoldiging te herleiden is naar een persoon.
Er zijn geen structurele beloningen boven het gemiddelde ministersalaris die in het kader van de Wet
Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) gemeld moeten worden.
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Directe programmakosten
Inhuur faciliteiten
Inhuur freelancers
Productiekosten derden
Kosten regiocomedy DGM30
Kosten regiokrimi
Radio Nieuws Centrale
Rechten
BTW printprijsregeling
Programmakosten incidenteel
Programmaparticipaties
Kosten regioned
Kosten SMS service
Kosten Internet
Kosten decor
Kosten samenwerking uitgever
Overige directe programmakosten

Werkelijk
2012

Herziene
Begroting
2012

Werkelijk
2011

6.436
1.281.458
203.642
713.752
60.216
64.794
192.724
17.256
344.413
72.707
13.386
0
14.464
26.660
54.641
125.048
3.191.597

15.000
1.200.000
400.000
716.000
60.000
70.000
198.500
21.120
350.000
75.000
19.000
0
20.000
0
50.000
130.000
3.324.620

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

341.743
243.574
69.313
654.630

250.000
306.000
80.000
636.000

295.021
410.772
104.580
810.373

17.942
13.757
37.141
18.037
10.798
5.235
26.489
129.399

19.000
15.000
40.000
13.000
11.000
7.500
39.000
144.500

14.465
15.043
49.899
0
9.125
5.473
35.575
129.580

8.170
58.200
4.751
13.906
28.812
12.634
173.357
326.540
31.703
12.054
5.441
675.568

5.000
59.000
5.000
17.500
29.000
14.000
171.000
330.000
32.000
12.000
0
674.500

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

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

27

RTV Oost Groep

Werkelijk
2012

Herziene
Begroting
2012

Werkelijk
2011

34.288
19.492
98.470
37.891
9.500
30.939
74.399
41.496
346.475

35.000
19.500
100.000
48.000
9.500
30.000
75.000
20.000
337.000

27.389
19.072
107.614
44.362
9.276
28.297
82.844
16.765
335.619

168.682
250.558
31.520
25.922
0
136.325
0
613.007

167.500
250.000
50.000
26.500
15.000
152.500
0
661.500

165.211
233.579
49.096
30.413
696
140.041
9.018
628.054

395.535
118.697
85.928
26.311
31.043
28.754
59.776
49.685
7.950
0
117.542
921.221

390.000
109.500
100.000
6.000
33.000
28.000
60.000
50.000
500
0
118.100
895.100

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

96.345
96.345

96.500
96.500

95.270
95.270

265.422
265.422

0
0

0
0

20.000
20.000

0
0

0
0

111.843
541.671
653.514

0
588.600
588.600

-91.514
0
-91.514

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
Overige algemene kosten

Financiële baten en lasten
Saldo rente

Bijzondere lasten
Voorziening reorganisatiekosten

Resultaat deelnemingen

Resultaatverdeling
Mutatie risicoreserve
Mutatie bestemmingsreserves

28

OVERIGE GEGEVENS
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Statutaire regeling omtrent winstbestemming Stichting RTV Oost

Artikel 12 lid 3, 4 en 7

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

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

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

Bestemming resultaat
De Raad van Toezicht heeft in haar vergadering van 29 maart 2013 besloten om het negatieve resultaat van
€ 653.514 te onttrekken aan de risicoreserve (€ 111.843) en bestemmingsreserves (€ 541.671) en het bestuur te
déchargeren voor het gevoerde beleid.
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SOCIAAL JAARVERSLAG 2012
Organisatiegegevens
De stand van zaken in de organisatie
2012 was een bewogen jaar op het gebied van personele zaken. Hieronder een overzicht van het jaar in vogelvlucht:
Internet en sociale media hebben een grote plaats ingenomen bij het nieuws. Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze
mogelijkheden en de inzet hieromtrent goed te kunnen coördineren is in januari de afdeling Nieuwe Media opgezet. Hiervoor is
één verslaggever gepromoveerd tot chef Nieuwe Media en heeft één medewerker van de afdeling Documentatie een nieuwe
functie gekregen als redacteur Nieuwe Media. Daarnaast hebben we een starter op de arbeidsmarkt een werkervaringsplaats
kunnen bieden voor in elk geval één jaar als junior redacteur Social Media. Deze werkervaringsplaats is gesubsidieerd via het
AWO fonds van de omroepen.
De lang verwachte verhuizing van de redactie in Zwolle naar een nieuw pand heeft inmiddels plaats gevonden. In februari
hebben de medewerkers hun intrek kunnen nemen in de nieuwe vestiging van het Landstede ROC te Zwolle. In het kader van
de arbeidsomstandigheden is er een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Op een paar kleine punten na
voldeed de locatie aan alle gestelde eisen.
De samenwerking met de Twentsche Courant Tubantia en de Stentor heeft een meer vastomlijnde vorm gekregen door het
opzetten van het gezamenlijke digitale platform Over Uit in maart. De afdeling van Over Uit bevindt zich in het pand van RTV
Oost inclusief drie medewerkers van de Twentsche Courant Tubantia die hiervoor van werklocatie zijn verhuisd.
In april vond helaas een bedrijfsongeval plaats tijdens het werken op locatie. Hiervan is een melding gemaakt bij de inspectie
SZW (voorheen arbeidsinspectie). Na onderzoek door de inspectie is geconcludeerd dat het hierbij ging om een noodlottig
ongeval. Er wordt RTV Oost geen schuld ten laste gelegd. De betreffende medewerker heeft, als gevolg van het ongeluk,
lange tijd gerevalideerd maar was vanaf november gelukkig weer volledig hersteld.
In mei heeft er een uitgebreid medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats gevonden onder het gehele personeel. Als
pluspunten van het werken bij RTV Oost worden benoemd dat er veel trots en betrokkenheid is in de organisatie en dat
medewerkers hun vrijheid waarderen. Als verbeterpunten worden aangegeven dat er te weinig duidelijkheid is (mensen weten
niet waar ze aan toe zijn, wanneer ze gewaardeerd worden), dat er te weinig persoonlijke aandacht is en dat de aansluiting
tussen de operationele beslissingen en de strategische keuzes voor de medewerkers niet voldoende zijn. De directie heeft de
feedback ter harte genomen, heeft een aantal punten al verbeterd en zal er het komende jaar naar streven de rest van de
verbeterpunten aan te pakken.
In 2012 hebben er weer drie voorlichtingsdagen plaats gevonden om studenten van relevante opleidingen enthousiast te
maken voor het werken bij een regionale omroep in het algemeen en RTV Oost in het bijzonder. Deze dagen worden
georganiseerd door de afdeling PR in samenwerking met de afdeling P&O. De reacties van de deelnemers zijn nog steeds erg
positief en het aantal aanmeldingen blijft redelijk hoog. Het streven is om in 2013 weer drie of vier van deze dagen te
organiseren.
In de tweede helft van het jaar werd bekend dat de omroep in totaal 5% moet bezuinigen. Om dit te realiseren moet een
herstructurering van de organisatie plaats vinden. Hiervoor is in december een herstructureringsplan geschreven dat
vervolgens is goedgekeurd door de Raad van Toezicht en de OR. Een deel van deze plannen is gerealiseerd in de laatste
maanden van het jaar en een deel zal vorm krijgen in het komende jaar. Voor de freelancers en zelfstandigen betekent deze
herstructurering dat ze helaas minder ingezet zullen worden voor werkzaamheden en minder opdrachten voor programma’s
zullen ontvangen van RTV Oost.
Per 1 januari 2013 gaat de huidige algemeen directeur/hoofdredacteur na 28 jaren dienstverband, waarvan 23 jaren als
directeur, met pensioen. Per 1 december is de plaatsvervangend directeur/adjunct hoofdredacteur gepromoveerd tot
directeur/hoofdredacteur. In het kader van de herstructurering van de organisatie wordt de functie van plaatsvervangend
directeur/adjunct hoofdredacteur niet meer ingevuld.
Personeelsgegevens
Het aantal medewerkers is wederom licht gedaald. Op 31 december 2012 werkten bij RTV Oost 121 medewerkers (106,1 fte1
(2011: 122 medewerkers - 107,2 fte). Per 31 mei is 1 medewerker uit tijdelijke dienst getreden om haar werkzaamheden
vervolgens voort te zetten als freelancer. Per 25 oktober is 1 medewerker met pensioen gegaan. Per 20 augustus is 1 nieuwe
medewerker aangenomen op basis van een jaarcontract.
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.
62.5 fte (2011: 63.9)
redactie:
23.8 fte (2011: 23.9)
techniek:
7.8 fte (2011: 7.8)
commercie:
12.0 fte (2011: 11.6)
overig:
N.B. Per 1 december is er een tijdelijke overgangssituatie van één maand waarbij de nieuwe directeur/hoofdredacteur is
benoemd en de scheidend algemeen directeur/hoofdredacteur nog aanwezig is. Hierdoor is er 1 fte directeur extra onder
“overig”. Deze fte is hierdoor weggevallen onder “redactie”.
1

Fulltime equivalenten
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Redactie
Reclame
Techniek
Overig

Figuur 1: Verdeling fte’s
Op 31 december hadden 118 medewerkers van RTV Oost een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd volgens de proceskern kwalificatie (97.5%) en 3 medewerkers een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (2.5%).
Van deze tijdelijke overeenkomsten waren er 2 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 121 medewerkers bij RTV Oost zijn er 40 vrouwelijk (2011: 41). In totaal werken er 51 medewerkers in deeltijd (2011:
48), waarvan 20 mannen (16.7 fte) en 31 vrouwen (19,4 fte). Vijftien medewerkers maakten in 2011 gebruik van de wettelijke
ouderschapsverlofregeling.
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 44,7 jaar (2011: 43,9 jaar). De verdeling over de leeftijdscategorieën is in het
volgende figuur weergegeven:
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Figuur 2. Overzicht leeftijdsopbouw
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Arbeidsvoorwaarden
Omroep CAO
De cao voor het omroeppersoneel heeft een looptijd van 01-01-2011 tot en met 31-12-2012. De betreffende partijen zullen
binnenkort met elkaar in overleg treden over een verlenging van de cao.
Verdeling over salarisklassen
Figuur 3 geeft de verdeling van de 106,1 fte weer over de verschillende salarisklassen. Van het totale personeelsbestand per
31-12-2012 is 30.6% ingeschaald in salarisklasse C t/m F, 52.9% in salarisklasse G, en 16.5% (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 2012 zaten 79 medewerkers (65,3%) aan het maximum van hun salarisschaal. Negenenvijftig daarvan
kunnen nog enigszins groeien in hun salaris d.m.v. de uitloopperiodieken. Twintig medewerkers hebben al geprofiteerd van de
drie beschikbare uitloopperiodieken en zijn dus qua salarisniveau volledig uitgegroeid.
Bedrijfsregelingen
Er zijn in 2012 geen wijzigingen geweest op de bedrijfsregelingen van RTV Oost (m.u.v. indexering van bedragen). In totaal
maakten 14 medewerkers gebruik van de fietsregeling.

Arbeidsomstandigheden
Risico-inventarisatie & evaluatie per productie
In het vierde kwartaal van 2012 is de Arbocatalogus voor de gehele branche goedgekeurd door de Inspectie SZW (voorheen
Arbeidsinspectie) en is deze officieel in gebruik genomen.
Daarnaast zal er in het eerste kwartaal van 2013 een eigen Arbo-jaarplan worden opgesteld naar aanleiding van de bestaande
Risico Inventarisatie & Evaluatie voor onze eigen organisatie.
Ongewenst gedrag
In 2012 zijn er formeel geen klachten geuit over ongewenst gedrag door of aan het adres van RTV Oost medewerkers.
Ziekteverzuim en preventie
Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over geheel 2012 is 3,54% (2011: 2,78) voor RTV Oost en 0,88% (2011: 3,49) voor
RTV Oost Reclame (gewogen gemiddelde). Voor RTV Oost is het een verhoging ten opzichte van de vorige jaren 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 165 ziektegevallen over 2012 (2011:158). Er was een lichte verhoging van het kort verzuim ten opzichte van
het vorige jaar maar een lichte afname van het middellang en lang verzuim. De langdurige verzuimgevallen waren geen van
allen volledig arbeid gerelateerd.
Totaaloverzicht
Totaal 165 ziektegevallen
Kort verzuim
(0 t/m 7 dagen)
140 ziektegevallen
Middellang verzuim
(8 t/m 42 dagen)
18 ziektegevallen
Lang verzuim
(42+ dagen)
7 ziektegevallen
De gemiddelde verzuimduur was 8,74 kalenderdagen voor RTV Oost en 4,43 kalenderdagen voor RTV Oost Reclame. Bedrijf
breed waren 7 medewerkers langdurig (42+ dagen) ziek. Voor 5 van hen is in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter
een plan van aanpak opgesteld waarin reïntegratieafspraken zijn vastgelegd. Voor 1 medewerker is een eerstejaarsevaluatie
van het plan van aanpak opgemaakt omdat deze medewerker op dat moment al één jaar ziek was.
In 2012 heeft 1 medewerkster zwangerschapsverlof opgenomen.
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Beoordelen en opleiden
Resultaatgericht aansturen en beoordelen
In december 2012 zijn 119 medewerkers beoordeeld. De resultaten daarvan zijn:
0%
·
Ver onder de norm: 0 personen
3 personen
2,50%
·
Te ontwikkelen:
105 personen
88,20%
·
Conform de norm:
11 personen
9,20%
·
Boven de norm:
0%
·
ver boven de norm: 0 personen
Opleidingen
Ook in 2012 is ruim aandacht besteed aan opleidingen en trainingen om de vaardigheden van de medewerkers te verbeteren.
In totaal hebben 38 verschillende medewerkers één of meerdere trainingen gevolgd. Daarnaast heeft de trainster van de
training “Creatief denken voor redacteuren” (2011) in 2012 nog twee maal een coachingsdag op de redactievloer gegeven om
het geleerde uit het vorige jaar vast te houden. Ook heeft de gehele nieuwsredactie een training “Publiceren op het internet”
gevolgd om aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de manier van nieuwsvoorziening.
In 2012 hebben ook diverse mensen die op freelance basis werken voor RTV Oost deel kunnen nemen aan een training.
Soms hebben wij de kosten volledig op ons genomen (als training in het belang was van de organisatie) en was de
tijdsinvestering voor henzelf en soms hebben we een deel van de trainingskosten in rekening gebracht. De trainingen waren
voor de freelancer op deze manier in elk geval altijd voordeliger ten opzichte van het volgen van een training op individuele
basis.
In totaal is een bedrag van € 37.159 (2011: € 63.011) geïnvesteerd.

Stagiairs
In 2012 hebben in totaal 20 stagiairs stage gelopen bij RTV Oost, verdeeld over de volgende bedrijfssegmenten:
10 stagiairs
(2011: 12)
§ Redactie:
7 stagiairs
(2011: 7)
§ Techniek:
3 stagiairs
(2011: 2)
§ Overig:
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SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT (RvT)
De samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) was op 31 december 2012 als volgt :

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

Voorzitter
Vice voorzitter
Penningmeester
Lid

De RvT vergaderde in 2012 6 keer.
Daarnaast heeft de RvT 2x vergaderd met de Ondernemingsraad.
In het verslagjaar is de samenstelling van de RvT niet gewijzigd.
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VERSLAG VAN HET PROGRAMMABELEID BEPALEND ORGAAN (PBO)
Het PBO kent de volgende samenstelling:
Mevr. J. Lamberts-Grotenhuis (vz)
Mevr. B. Groen-Mol
Mevr. E. Kalsbeek
Dhr.J. van den Born
Dhr.J. Morsink
Dhr.S. Salikram
Dhr.P de Noord
Dhr.R. van Kessel
Dhr.R. Telman
Dhr.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 2012 vier keer bijeen. In alle gevallen in aanwezigheid van de heren H.Th.Everts (algemeen
directeur/hoofdredacteur) en/of M.G.J. Oude Wesselink (plv.algemeen directeur/adj.hoofdredacteur). In de
vergaderingen werden drie keer redacteuren ontvangen die een presentatie gaven van hun werk. Mevr. I.
Brouwer gaf uitleg bij de afwegingen die ze maakt bij programmatische aandacht voor levensbeschouwelijke
zaken, dhr. P.Schoof verhaalde over zijn redactionele en programmatische bijdragen over de kunst en
cultuursector, dhr. G. Veenstra legde uit hoe RTV Oost is omgeschakeld van een rtv-redactie naar een onlineredactie die ook radio en televisie maakt.
Waar het monitoren van het programmabeleid structureel onderdeel is van de taakopvatting van de PBO-leden,
kwamen tijdens de vergaderingen enkele actuele thema’s terug. De korting die de provincie wil toepassen op de
bekostiging van de regionale omroep, vormde een terugkerend punt van zorg. In het verlengde hiervan ook de
gevolgen voor de programmering en inzet van media. Tot slot was er terugkerende aandacht voor het naderende
vertrek van de algemeen directeur/hoofdredacteur en zijn opvolging.
14-mrt-12
De directie/hoofdredactie presenteert met trots het platform OverUit. Dit platform combineert print met radio,
televisie, (mobiel) internet en social media. De samenwerking met de Twentsche Courant Tubantia in een nieuw
opgerichte VOF is in Nederland enig in zijn soort. Het resultaat is een volledige uitgaansportfolio die met name
ook in de theaterwereld wordt omarmd. Volgens het PBO een mooie nieuwe manier om invulling te geven aan de
publieke taak.
Het PBO bekijkt de eerste afleveringen van de nieuwe regiocomedy Groote Markt 30. RTV Oost is de eerste die
dit genre brengt.
11-jul-12
De vergadering vindt plaats in de nieuwe studio van RTV Oost in Zwolle. Aanwezig is ook Gaston Sporre,
voorzitter van de Raad van Toezicht, die jaarlijks een vergadering van het PBO bijwoont.
De hoofdredactie presenteert ter oriëntatie een eerste houtskoolschets van het programmabeleid voor 2013. De
wijziging van mediaconsumptie vraagt volgens haar om een andere benadering bij de inzet van internet, radio en
televisie. Met name de nieuwsfunctie van (regionale) televisie is aan een revisie toe. De beoogde aanpak waarin
internet en radio leidend zijn bij de snelle berichtgeving en televisie een aanvullende rol krijgt, vraagt om een
andere organisatie en wijziging van de programmering voor televisie.
19-sep-12
De notitie programmabeleid 2013 ligt voor. Het PBO vraagt om enkele kleine aanpassingen. Ze plaatst kritische
kanttekeningen bij recente berichtgeving over een grote uitslaande brand. Zijn we snel genoeg? De hoofdredactie
verklaart dat de redactie met technische problemen kampte en dat de contacten met de brandweer (meldkamer)
verre van ideaal zijn. Naar aanleiding daarvan volgt contact met de brandweer en worden nieuwe afspraken
gemaakt
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28-nov-12
Het PBO is akkoord met de nieuw geformuleerde missie en het programmabeleid voor 2013.
Er is zorg over afnemende inkomsten als gevolg van korting door de provincie en teruglopende reclameomzet.
De directie/hoofdredactie denkt die op te vangen door een pakket van maatregelen dat is vervat in een
herstructureringsplan. Dat plan voorziet eveneens in een andere redactionele organisatie die moet leiden tot
meer en snellere berichtgeving online en nieuwsreportages op televisie die aanvullend zijn op “de waan van de
dag”. Het terugbrengen van de televisieprogrammering naar één uur per dag is een andere kant van de
medaille. Het PBO is evenwel van mening dat de taken van de omroep gewaarborgd blijven. Mede doordat er in
het weekend ruimte blijft voor aanvullende programmering.

Missie
RTV Oost voorziet in een onafhankelijke berichtgeving en een inzet van media (internet, radio, tv), die
beantwoorden aan de belevingswereld van de Overijsselse bevolking en die zich onderscheiden van wat andere
media brengen. Daarmee stimuleert ze de politieke en maatschappelijke discussie en draagt zodoende bij aan de
opinievorming.

Uitgangspunten
RTV Oost wil het publiek snel, adequaat en onafhankelijk informeren. Deadlines kennen we niet, de
berichtgeving is feitelijk juist; is analytisch; legt verbanden; reikt meerdere gezichtspunten aan; informeert over
gevolgen, oplossingen en perspectieven.
RTV Oost brengt nieuws en informatie met een maatschappelijke doelstelling: het verhoogt de maatschappelijke
betrokkenheid en binding. Met oog voor de agenda van de burger. Relevant, authentiek, vertrouwd, betrokken en
verrassend zijn daarbij de kernbegrippen.
RTV Oost wil met een combinatie van internet (pc, mobiele ontvangers), radio en televisie zoveel mogelijk
mensen bereiken. We stellen onze content daarom onder voorwaarden beschikbaar aan andere mediamerken
en zoeken in samenwerking met andere partijen actief naar nieuwe vormen van informatieverspreiding.
RTV Oost schakelt in geval van calamiteiten haar media in om het publiek zo snel en volledig mogelijk te
informeren. Rampenstaf en hulpdiensten krijgen de gelegenheid zelfstandig hun informatie via teletekst, radio en
televisie (tekstcrawl) te verspreiden. De redactie vervult haar nieuwstaak door die informatie te vertalen en aan
te vullen op basis van eigen waarneming en verantwoordelijkheid.

Mediabeleid
RTV Oost heeft als taak zoveel mogelijk mensen in Overijssel te voorzien van nieuws en informatie. De manier
waarop, is aan verandering onderhevig. Met de komst van nieuwe, met name internet gerelateerde
distributiemiddelen, is de rol van radio en televisie een andere geworden.
Nieuwsvoorziening is een 24x7 operatie geworden waarbij met name televisie niet langer leidend, maar eerder
ondersteunend is. Internet en radio zijn leidend bij de snelle berichtgeving, televisie is meer aanvullend in de zin
van achtergronden (het waarom achter het nieuws), sport, (live) evenementen en calamiteiten.
Internet
De traditionele nieuwsfuncties van krant, radio en televisie zijn op internet samengebracht, én overal en altijd
beschikbaar. De website (en mobiele afgeleiden) staat daarom centraal in de eerstelijns nieuwsvoorziening. Het
is dé plek om ook lokale nieuwtjes te brengen naast het nieuws dat breed in de belangstelling staat. rtvoost.nl
brengt het nieuws zoveel mogelijk in een combinatie van tekst, audio, foto en video en gelinkt aan andere
(externe) bronnen. Naast volledigheid is ook snelheid een kwaliteit. Internet biedt een uitgelezen kans tot
interactie met het publiek. Die wordt actief gezocht door het publiek te laten reageren op nieuws en door de inzet
van social media.
Radio
Radio heeft voor het overgrote deel van het publiek een verstrooiing biedende functie. Daarnaast is er een rol in
het attenderen op belangrijk nieuws. Radio Oost zoekt het daarom in een sfeer die aansluit bij een breed publiek
en combineert die met het brengen van kort regionaal nieuws en informatie. De combinatie van sfeer en het
regionale karakter van de behandelde onderwerpen, maken Radio Oost onderscheidend van andere zenders.
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Televisie
TV Oost wil onderscheidend en aanvullend zijn. Ons nieuwsmagazine Overijssel Vandaag zet daarom in op
onderwerpen die breed in de belangstelling staan en die -breaking nieuws uitgezonderd- niet per definitie aan de
dag zelf gebonden zijn. We durven te laten liggen wat kranten/andere media brengen en komen met eigen
verhalen met daarbij veel aandacht voor vorm.
Televisie onderscheidt zich van andere media door een riant beeldscherm en de mogelijkheid samen te kijken.
Voor mooie beelden en gezamenlijke beleving zet je de televisie aan.
TV Oost zal daarom in toenemende mate de grote evenementen en bijzondere gebeurtenissen live in beeld
brengen: publiekshuldigingen van sporters, schaatstochten op natuurijs, carnaval, festivals, grote
sportevenementen, bijzondere sportwedstrijden, maar ook bv een stille tocht.

Media aanbod 2013
Internet
Het snel en zo volledig mogelijk brengen van nieuws staat centraal bij de website en de daarvan afgeleide online
diensten. De website is mede daarvoor in het najaar van 2012 gereviseerd.
De interactie maakt internet bij uitstek ook geschikt voor het belichten van breed maatschappelijke thema’s. RTV
Oost zoekt daarom samenwerking met maatschappelijke partijen om rond thema’s te komen tot digitale
platforms. Die thema’s zijn: landbouw, plattelandsontwikkeling, openbaar bestuur, cultuur, minderheden,
landschap en natuur, religie/levensbeschouwing, onderwijs, jeugd- en gehandicaptenzorg.
Alles Plat (streekcultuur) is daarvan een mooi voorbeeld, evenals OverUit (uitgaan) dat samen met de Twentsche
Courant Tubantia en de Stentor wordt geëxploiteerd, én OverDier (dierwelzijn) waarvoor RTV Oost de aanzet
heeft gegeven.
Waar gewenst, krijgen onderwerpen op die platforms een vertaling in de vorm van reportages of
praatprogramma’s op hetzij radio (Nieuws, Achter de Schermen; Boeren, Burgers, Buitenlui; Binnenkant Paal;
OverUitdeKunst; PuntKomma; Hoogtij), hetzij televisie (Overijssel Vandaag; Edned; OverUitdeKunst)
Radio
We zetten radio in als bindmiddel; regionaal getint, de gemoedelijke sfeer die de Oosterling kenmerkt, brengen
nieuws uit de regio zodra het zich aandient, hebben spontane aandacht voor zaken die dagelijks spelen.
Het nieuws kán direct mee in welke lopende uitzending dan ook. Als bericht, als een live-bijdrage, als een
telefonische bijdrage, als reportage. Afhankelijk van de nieuwswaarde besluit de eindredactie of we het ook direct
doén. De afweging kan ook zijn het in het eerstvolgende bulletin te brengen.
Op de traditionele nieuwsmomenten 07.00/12.00/17.00 brengen we een toelichting op het nieuws in de vorm van
reportages en/of telefonisch interview en/of gast. Dat zijn dan wel onderwerpen die relevant zijn voor een breed
deel van ons publiek.
Na half zes zijn er op werkdagen thematische rubrieken, in het weekend brengen we nieuws en sport en hebben
daarnaast aandacht voor verschillende soorten muziek, levensbeschouwing, minder validen
Televisie
De tv-programmering kent een één uur carrousel met daarin het nieuws (Overijssel Vandaag) en een talkshow
(Edned). Een informatief uur waarin we ons niet zozeer bezig houden met het “wie, wat, waar, wanneer en hoe”
maar meer met het “waarom” der dingen.
Waar Overijssel Vandaag de meer zakelijke benadering kiest, vult Edned het nieuws aan met een “persoonlijke
toets” en heeft het aandacht voor cultuur in de meest brede zin van het woord. Samen dagelijks een uur televisie
waar alles wat Overijssel bezighoudt aan bod komt.
Overijssel Vandaag kent op werkdagen in de vooravond een lengte van 7 minuten en vanaf 20.00 uur een lengte
van 18 minuten. In het weekend blijft de lengte op 7 minuten.
In het weekend brengt TV Oost naast nieuws en sport, structureel twee informatieve programmaseries. Op
zaterdag wisselend van aard, op zondag is OverUitdeKunst het vaste programma.
TV Oost zal daarnaast in 2013 zoveel mogelijk live verslag doen van regionale publieksevenementen.
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VERSLAG VAN DE ONDERNEMINGSRAAD

Doelstellingen 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
(arbeidsvoorwaarden, CAO, wet) worden nageleefd.
Overleggen
In het jaar 2012 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 9
keer. Tijdens het laatste overleg met voormalig directeur/hoofdredacteur H. Everts, heeft de OR afscheid van hem
genomen en een cadeau overhandigd. De continuïteit van de onderneming is het belang dat beide partijen in het
overleg bij RTV Oost nastreven.
De OR zelf heeft 15 keer vergaderd. Tegen het eind van het jaar is er wat meer overleg geweest met de voorzitter
van de Raad van Toezicht, over de opvolging van de directeur/hoofdredacteur. Niet alleen met de Raad van
Toezicht, maar ook met de redactieraad hebben wij regelmatig overlegd, met name over de opvolging van de
directeur/hoofdredacteur. De OR heeft adviesrecht over de functie van directeur en de redactieraad over de functie
van hoofdredacteur.
De mogelijke bezuinigingen hebben ook tot maatregelen geleid, waarbij de OR in vroeg stadium is betrokken. Het
herstructureringsplan en het bezuinigingsplan is door de OR gezien en hier is uiteindelijk, na verschillende
discussies, een positief advies op uitgebracht. Op aandringen van de OR wordt nog een Sociaal Plan opgesteld.
Uitgebracht advies/stemmingen
De OR heeft zich afgelopen jaar onder andere laten informeren en haar mening gegeven over de diverse
samenwerkingen van RTV Oost met andere bedrijven. Het OverUit project loopt goed. De ontwikkelingen in politiek
Den Haag maken het ook nodig om mogelijke samenwerkingen met de NPO of andere omroepen nader te
bekijken. De OR zal deze ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen in 2013.
Verkiezingen
In 2012 hebben we geen verkiezingen gehad.
Achterban
We informeren de medewerkers van RTV Oost over lopende zaken via een vlugschrift op intranet. We kunnen via
het intranet ook om de mening van de achterban vragen, over belangrijke zaken.
Scholing
De OR heeft de OR-dag van de NVJ bezocht. Op deze dag is een afvaardiging van alle ondernemingsraden van de
regionale omroepen uitgenodigd en de meesten zijn aanwezig.
Samenstelling OR 31-12-2012
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

2012 was een turbulent jaar voor de redactieraad van RTV Oost. Een aantal belangrijke onderwerpen
hadden onze aandacht, zo dacht de redactieraad mee over de opvolging van Henny Everts, heeft de
redactieraad advies gegeven over de herstructurering van de redactie, de radioprogrammering en
andere hete redactionele hangijzers. De redactieraad deed dat tijdens vergaderingen met de
hoofdredactie, maar eigenlijk ook het hele jaar door, omdat de hoofdredactie, in de persoon van
Marcel Oude Wesselink, makkelijk aanspreekbaar is
Allereerst hebben we in 2012 een nieuw lid gekregen, omdat we sinds het vertrek van Temmo de Hek
incompleet waren. Verslaggever Oscar Siep, met zowel een varia als een nieuwsachtergrond, is ons
komen versterken.
Mede op advies van de redactieraad besluit de hoofdredactie in 2012 om de 'opgenomen bulletins' in
te ruilen voor live bulletins in Klaar Wakker. Voor de redactieraad is dat goed nieuws, omdat het de
journalistieke kwaliteit van het ochtendprogramma sterk verbetert. Ook geven we de hoofdredactie
advies over de nieuwe radioprogrammering. Vanaf 1 oktober is het programma het Overijssels Hart
zoals we dat kenden verdwenen, maar door de invulling van Hans van Wieren aan het uur tussen 12
en 1 blijft de nieuwsfactor voor de radioprogrammering op peil. Een goede ontwikkeling, vindt de
redactieraad. Ook de andere invulling van Het Overijssels Hart juicht de redactieraad toe. Het
verdiepte onderwerp is ingeruild voor drie korte nieuwsonderwerpen, wat het programma actueler en
sneller maakt. De moeizame totstandkoming van de verdiepte onderwerpen in Het Overijssels Hart en
Afslag Oost is in 2012 geregeld onderwerp van gesprek geweest, maar dat is nu dus verleden tijd .
Het aantal uren tv dat wordt gemaakt bij RTV Oost is in 2012 verminderd. De redactieraad begrijpt dat
er bezuinigd moet worden, maar blijft pleiten voor kwaliteit en diversiteit op televisie. Initiatieven zoals
live-uitzendingen vanaf het Dickens Festival of live-verslagen van sportevenementen zoals Military
Boekelo, blijven volgens de redactieraad dan ook heel belangrijk.
Ook zijn er in 2012 een aantal punten die we naar voren brachten omdat er vragen vanuit de redactie
kwamen. Zo was het onderwerp 'nevenactiviteiten' een belangrijk punt, naar aanleiding van een
incident op de redactie. Op vragen van de redactieraad geeft de hoofdredactie duidelijke uitleg over
wat je als redacteur/verslaggever kan en mag bijverdienen. De redactieraad benadrukt dat het
belangrijk is om zuiver te blijven als verslaggever of redacteur en blijft hameren op strenge
handhaving
de regels
In het najaarvan
ontstond
er met
veelbetrekking
commotie tot
ophet
de bijklussen.
redactie door berichtgeving in de Tubantia over de
bezuinigingen bij RTV Oost. De redactieraad heeft toen aangegeven dat zij het jammer vond dat de
medewerkers op deze manier geïnformeerd werden. Door de hoofdredactie werd de onrust snel
opgepikt en tijdens een plenaire bijeenkomst werden de gemoederen wat gesust. Toch is het voor
iedereen duidelijk geworden dat de broekriem wordt aangetrokken. De redactieraad probeert daarom
ook in 2013 de hoofdredactie zo goed mogelijk te adviseren over het behouden van de kwaliteit,
ondanks krimpende budgetten.
Samenstelling redactieraad op 31 december 2012

Hans Meijer
Jauke Boerdam
Tom van 't Einde
Pepijn Bolscher
Oscar Siep
Mirjam Haven
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PROGRAMMASCHEMA RADIO 2012
Maandag tm vrijdag
00.00-06.00
06.00-09.00
09.00-12.00
12.00-13.00
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
Goeiemorgen Overijssel
Het Overijssels Hart
Goeiemiddag Overijssel
Afslag Oost
diverse rubrieken
Afslag Oost
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

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

zaterdag

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

zie werkdagen
non stop muziek
Klaar Wakker
Ochtendhumeur
Ziezozaterdag
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
10.00-13.00
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
Ziezozondag
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 én binnen- en buitenland
muziek met lichte informatie
nieuws en actualiteiten uit eigen regio én binnen- en buitenland
muziek met lichte informatie
nieuws en actualiteiten uit eigen regio
thematisch zie onder
nieuws en actualiteiten uit eigen regio én binnen- en buitenland
non stop muziek
actualiteiten uit binnen - en buitenland

nieuws en actualiteiten uit eigen regio
gast geeft zijn/haar visie op actualiteit
volkse muziek, humor, streektaal, streekcultuur
muziek uit de jaren 60&70 gecombineerd met sportverslagen
sportmagazine
blaasmuziek

kerkelijk magazine
klassieke muziek, musicals
verzoekplaten
lichte muziek gecombineerd met sportverslagen
sportmagazine
magazine voor mensen met een beperking
homomagazine
harmonie, fanfare, brass
levensbeschouwelijk magazine
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PROGRAMMASCHEMA TELEVISIE 2012
Tijdstip
09.00
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
14.09
14.21
15.00
16.00
16.01
16.00
16.01
16.07
16.09
16.18
16.21
16.39

maandag tm vrijdag
Goeie Morgen Overijssel tv

zat

zon
Week in 1 minuut
Auf geht's
Sterrenparade
Week in 1 minuut
Dat is andere taal 9 september tm 28 oktober
FC Twente TV
hh 11-12

Edned hh
webcam
Nieuws in 1 minuut
Edned hh
webcam
Nieuws in 1 minuut
Edned hh
webcam
Goeiemiddag Overijssel TV

Nieuws in 1 minuut
Afslag Oost TV
Nws 1 minuut
Dagtv/webcam

17.00
17.07
17.09
17.21
17.39

Overijssel Vandaag

18.00
18.07
18.09
18.18
19.00

HH

20.00
20.21
20.30
20.39
20.48
21.00
22.00
23.00
24.00

Overijssel Vandaag
Edned

RegioNed
Edned

HH

hh 10-11

Week in 1 minuut
Edned gesprek
RegioNed
OverUitdeKunst
herhaling

Nws weekoverzicht 1 minuut
Edned gesprek
RegioNed
Reclame
Groote Markt 30
Heracles TV

Nws weekoverzicht 1 minuut
Edned gesprek
RegioNed
Reclame
Groote Markt 30
FC Twente TV

Overijssel Vandaag

Overijssel Vandaag

RegioNed
Groote Markt 30
Heracles TV

RegioNed
Groote Markt 30
FC Twente TV

Overijssel Vandaag
RegioNed
Groote Markt 30
SoZaterdag
Edned gesprek/promo

Overijssel Vandaag
RegioNed
Groote Markt 30
SoZondag
Edned gesprek/promo

HH
HH

HH
HH

Gerede Twijfel

Over uit de kunst

Overijssel Vandaag
So Zaterdag
Edned gesprek/promo
HH
HH
HH
HH

HH
HH
HH
HH

HH
HH
HH
HH
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EEN CHRONOLOGISCHE TERUGBLIK
Januari
Live tv-beelden van de traditionele Nieuwjaarsduik in zwemplas Het Lageveld bij Wierden. 150
1

5

8

8
16

zwemmers trotseren de kou om het nieuwe jaar begroeten met een frisse duik.
Bekendmaking kunstvrouw, kunstman en kunstploeg 2011 in radioprogramma Kunstkwartier van Peter
Schoof. De prijzen gaan naar respectievelijk misdaadauteur Jacob Vis uit Kampen, poëzie- en
literatuurdeskundige Gees Bartels uit Nieuwleusen en de Nationale Reisopera uit Enschede.
Nieuwjaarsbijeenkomst RTV Oost, gekoppeld aan verkiezing van sportman, sportvrouw en sportploeg
van het jaar.
Winnaars zijn resp. zwemmer Job Kienhuis, schaatsster Pien Keulstra en de FC Twente
voetbalvrouwen.
Start nieuwe serie Lieder, Land & Leute. Dorothy Oosting presenteert dit populaire sfeervolle
programma vol landschappen, muziek en mensen uit de Alpenlanden.
Live tv-uitzending van de huldiging van darter Christian Kist uit Vroomshoop, die 15/1 het WK Darten
in het Engelse Frimley Green won.

23-29 Radio Oost gaat weer een week Back to the 80’s met de leukste verzoekplaatjes uit de jaren 80.
Februari
4

Schaatstocht Twentsche Courant Tubantia op de Südtiroler Haidersee afgelast , maar door de
extreme omstandigheden toch prachtige live tv-beelden.

7,8,9, Live-beelden op TV Oost van natuurschaatstochten “Rond de Wiedentocht”, Blokzijler Merentocht,
Giethoornse Dorpentocht en de Natuurtocht Dwarsgracht.
10
12
13
20
19
21
25
28

Live-uitzending op TV en flitsen op radio van de Holland-Venetië schaatstocht, die als alternatief voor
de Elfstedentocht wordt verreden.
Live berichtgeving op radio en tv van ontruiming van het Deltion College in Zwolle, vanwege
“onderzoek naar een mogelijke dreiging”. Op het moment van ontruiming zijn 3.000 tot 4.000
leerlingen binnen.
Start nieuwe serie “Overijssel Overzee”. Jauke Boerdam en Mirjam Haven reizen naar NieuwZeeland, en bezoeken daar Overijsselse immigranten.
Live tv-uitzending van de grootste Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal.
Start nieuwe serie programma’s “Slank met Dr. Frank”, waarbij deze keer in de uitzending in de
keuken van de Grolsch Veste gezonde gerechten worden gekookt door chef-kok Henk Bronswijk.
Live radioverslag door o.a. Hennie Kuiper van de 52ste “Ster van Zwolle”, traditioneel de start van het
Nederlandse wielerseizoen.
Cartoonduo Toos & Henk die al jaren in de TC Tubantia te zien zijn, maken hun tv-debuut en zullen
iedere dag na Overijssel Vandaag te zien zijn. Hun schepper Paul Kusters maakte voor TV Oost
nieuwe grappen met herkenbare algemene maatschappelijke tendensen'.

Maart
4

10

Presentatie vernieuwde website Alles Plat. De site richt zich op de Nedersaksische streektaal. 'Alles
Plat' is een samenwerking van RTV Oost, Omroep Gelderland, RTV Drenthe en RTV Noord.
Maart is dialectmaand bij RTV Oost, de streektaal wordt dan extra in het zonnetje gezet.
RTV Oost Sport besteedt dit seizoen extra aandacht aan de Topklasse in het amateurvoetbal, waarin
maar liefst zes Overijsselse teams uitkomen. Vandaag de eerste uit de reeks met een live verslag van
de wedstrijd Excelsior '31 - SVZW.
RTV Oost wint de NL Award voor het programma “Groeten uit Assendorp”, een caleidoscopisch beeld
van een authentieke Zwolse buurt.

14

19
25
26,
28

Daarnaast winnen we de categorie overstijgende Gouden NL-Award voor de cross mediale productie
'Verslag kampioenswedstrijd FC Twente” , volgens de jury een 'vernieuwende totaalaanpak waarmee
het de omroep lukte om de hele regio mee te krijgen en een prachtig voorbeeld van een groots
opgezet multimediaproject. In totaal keken 750.000 mensen op 15 mei 2011 naar dit verslag. 45% van
de Overijsselse bevolking bekeek dit spektakel op TV Oost.
Bericht van onverwacht overlijden van Jan Gerrits. Gerrits werd bekend als voorvechter van het
Nederlandstalige lied. Hij was talentscout, producer en programmamaker. Voor Radio Oost was hij
jarenlang de rechterhand van Harm Oet Riessen bij het programma Harms Farms.
Helikopter stort neer in Lichtmis. Snelle berichtgeving via radio en internet.
I.s.m. de OAD organiseert RTV Oost een Kroegentocht door Overijssel waarbij genodigden en een
aantal luisteraars/kijkers een preview krijgen van de nieuwe comedy De Groote Markt 30.
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April
2

8

13

14
22
27

Start van de comedy De Groote Markt 30. De nieuwe 'regiocomedy' speelt zich af in een Overijsselse
kroeg en belicht op humoristische wijze het wel en wee van de gasten en het personeel. De groote
Markt 30 wordt ieder werkdag uitgezonden.
Radio Oost doet live verslag van de bekerfinale PSV - Heracles Almelo vanuit de Kuip in Rotterdam.
Het commentaar wordt verzorgd door Paul Schabbink en Nico Wantia. Hester van den Top interviewt
na afloop spelers en trainers.
Live tv-uitzending van de Jupiler League wedstrijd waarin FC Zwolle kampioen kan worden.
Tegenstander bij de thuiswedstrijd is FC Eindhoven.
Rondom de wedstrijd verricht Jupiler de officiële aftrap van de 'Jupiler Big Times'-campagne in
Nederland. Jupiler takelt een bank naar 40 meter hoogte, van waaruit zes (2 x 3) supporters van FC
Zwolle samen kunnen genieten van de wedstrijd. Jupiler en RTV Oost hebben elkaar in deze actie
gevonden en roepen vrienden op zich in drietallen aan te melden.
Live tv-uitzending van de huldiging van FC Zwolle, die de kampioenstitel op 13 april binnensleepte.
Live tv-uitzending van de 44e editie van de Enschede Marathon.
Start van de kwartfinales van de AB-Oost quiz. De kwart, de halve en uiteraard de finale op 8 juni,
worden alle op de vrijdagavond uitgezonden op TV Oost vanuit het splinternieuwe Landstede Theater
in Zwolle. Bert van Losser presenteert de quiz.

Mei

4

5
13

Bijzondere documentaires bij TV Oost.
‘Dansen in Auschwitz’, het indrukwekkende verhaal van ‘Tante Roosje’ die op miraculeuze wijze de
verschrikkingen van de Holocaust overleefde. Verder ‘Leny’s Linde’, waarin de nu 93-jarige Leny
Adelaar Polak uit Bathmen vertelt over haar ervaringen toen zij als joodse vrouw gevangen zat in
Auschwitz.
Uiteraard ook live tv-beelden van de Provinciale Dodenherdenking bij het Overijssels
Verzetsmonument in Markelo.
Bevrijdingsfestival Overijssel vanuit Park de Wezenlanden Zwolle.
Live verslagen, overdag via internet en radio, ’s avonds via tv.
TV-documentaire met nieuwe onthullingen over de Vuurwerkramp.
Naast de app voor Android en iphone is er nu ook een RTV Oost app voor de ipad, waarop al het
nieuws van RTV Oost, inclusief audio en video te zien is. Nieuw t.o.v. iPhone app is de
verkeersinformatie.
Van ‘De Groote Markt 30’, de humoristische tv-serie van RTV Oost, is de eerste DVD uitgebracht.
Daarop staan de afleveringen 1 t/m 15 (inclusief Nederlandse ondertiteling) plus exclusieve beelden
van de officiële première.

30

De OverUIT-app is sinds vandaag ook gratis te downloaden voor de iPad. De app was al te
downloaden voor iPhone- en Android-toestellen.

Juni
3
4
5
8

9
10
11
26

TV Oost doet live verslag van Leontien Ladies Ride, de fietstocht voor vrouwen, ongeacht leeftijd,
ambitie of fiets, op initiatief van voormalig profwielrenster Leontien van Moorsel. Start is in Raalte.
TV Oost is vanaf vandaag de eerste Nederlandse omroep in HD. Klanten van Reggefiber kunnen
vanaf dan alle programma's van TV Oost in de scherpe beeldkwaliteit bekijken.
Overdracht nieuwe promotie-auto, Opel Zafira, van DirectLease naar RTV Oost. Bijzonder is, dat deze
auto op aardgas rijdt.
Opening door burgemeester Henk Jan Meijer van de nieuwe studio van RTV Oost in het Landstede
complex in Zwolle.
Aansluitend live-uitzending van de AB Oost quiz.
Rechtstreeks radio- en tv-verslag van de 12e editie van de Zilveren Kruis Achmea Halve
Marathonfestival Zwolle met 8000 deelnemers. Er wordt gebruik gemaakt van o.m. 2 helikopters voor
de live verbindingen.
RTV Oost organiseert i.s.m. Familiepretpark De Waarbeek in Hengelo een speciale dag voor al haar
kijkers en luisteraars. Bekende gezichten en stemmen van RTV Oost assisteren bij de attracties en
alle radio- en televisieprogramma's worden die zondag verzorgd vanuit De Waarbeek.
Brand bij Wokrestaurant Pan in De Lutte. Informatievoorziening komt langzaam op gang. Gang van
zaken geeft aanzet tot verbetering communicatie tussen de meldkamer en rampenzender.
Start opgave voor het Leukste Dorp van Overijssel 2012.
De provincie maakt bekend, dat de winnaar 5.000 euro tegemoet kan zien.
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Juli
1
15
16
20
21,2

Speciaal verslag van het Open Nederlands Kampioenschap Zijspan 2012 op circuit “De Herikerberg”
in Markelo, mede mogelijk gemaakt door Jupiler.
Live tv-uitzending van de CSI-Twente in Geesteren
Vanaf vandaag gaat TV Oost, gedurende 6 weken, iedere werkdag op bezoek bij een geselecteerd
dorp voor de wedstrijd Leukste Dorp van Overijssel.
Jaap Even doet i.s.m. Omroep Gelderland wederom verslag van de intocht op de Via Gladiola van de
96e Nijmeegse Vierdaagse. In de 3 dagen voorafgaand hieraan was er via Radio Oost 3x per dag livecontact met Jaap.
In samenwerking met Omroep Gelderland verslag van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Ronkende
motoren, spetterende muziek, flitsende stunts en veel spektakel.

Augustus
Live tv-verslag van de 24e editie van de Deventer Boekenmarkt.
5
Live verslag van het internationale vrouwenvoetbaltoernooi “ FC Twente Tournament”, met deelname
17
van de dames van FC Twente, VfL Wolfsburg, Ajax en Paris Saint-Germain.
t/m
27

We volgen i.s.m. de TC Tubantia de lijsttrekkers op hun zoektocht naar sympathie van de kiezers in
Overijssel.

September
Rechtstreekse tv-uitzending vanaf het culinaire evenement Proef-Eet in de Enschedese binnenstad.
2
4

Perspremière van de nieuwe RegioKrimi Gerede Twijfel bij RTV Noord. De serie is een unieke
samenwerking tussen 11 regiozenders en Omroep Max en gaat over een groepje studenten dat
samen met hun professor misdaden oplost. Elk verhaal speelt zich af in een andere provincie.

8
9

Eerste uitzending Gerede Twijfel door alle regionale omroepen op zaterdag , 20 uur.
Start van de serie “Dat is andere taal!” over sprekers van dialecten en streektaal op TV Oost.

17-23
28

Na het overweldigende succes van voorgaande jaren wederom een “Sweet 70’s” week bij Radio Oost.
Tijdens een spectaculaire live tv-uitzending wordt bekend gemaakt dat Wijhe is gekozen tot het
“Leukste Dorp van Overijssel 2012”.

Oktober
13

Live tv-uitzending van de crosscountry van de 42e editie van de Military Boekelo. Er wordt gebruik
gemaakt van 6 cameralocaties.
5 presentatoren zijn ter plekke om verslag te doen van de wedstrijden en het randgebeuren.

November
Tim Ribberink uit Tilligte pleegt zelfmoord. De ouders plaatsen de afscheidsbrief in de
rouwadvertentie. Dagen lang via radio, tv, internet en de social media aandacht voor de gevolgen van
pesten.
Crossing Border, het meest vooraanstaande internationale, interdisciplinaire literatuur- en
15/16 muziekfestival in Europa strijkt dit jaar neer in Enschede. Peter Schoof van radioprogramma OverUit
de Kunst doet live verslag vanuit de speciale OverUit Foyer in het Wilminktheater.

5

December
6
11
16

Uitgebreid live tv-verslag van de ingebruikname van de Hanzelijn i.s.m. Omroep Flevoland. Koningin
Beatrix reist met de Koninklijke trein van Lelystad naar Zwolle. Daar wordt, in de Buitensociëteit het
officiële programma afgesloten.
Directeur/hoofdredacteur Henny Everts van RTV Oost neemt afscheid van externe relaties i.v.m. het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Live tv-verslag van het Dickens-Festijn in het Bergkwartier in Deventer.
Het Glazen Huis van 3fm Serious Request staat dit jaar in Enschede.

18-24 Verslag van alle acties en initiatieven rond dit evenement.

Live tv-verslag van de laatste (competitie)thuiswedstrijd van FC Twente Vrouwen in de BeNe League
tegen SC Heerenveen Vrouwen.
Opnames kerstnachtdienst in de RK Heilige Willibrord Kerk in Oldemarkt. Een dienst in de streektaal,
22
in samenwerking met de Stichting Twentaal. Uitzending op kerstavond.
'Het jaar van…', een serie portretten van Overijsselaars die in 2012 in het nieuws waren. De serie
begint op maandag 24 december met een portret van Henny Everts, die onlangs afscheid nam als
24-28 directeur van RTV Oost. Daarna volgen ex-politica Sabine Uitslag, springruiter Gerco Schröder,
zanger Erwin Nyhoff en zorgondernemer Jos de Blok.
In Hengelo, Kampen, Ommen en Deventer kunnen dit jaar weer nare herinneringen worden verbrand
27-30 in “Eindejaarsvuur”.
RTV Oost doet verslag op radio en televisie.

21
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