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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 interesses 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
Samenvatting
Het jaar 2013 is aan RTV Oost bepaald niet onopgemerkt voorbij gegaan. Het werd getekend door uitstekende resultaten, 
wijzigingen in de interne organisatie en extern de politieke discussie over de toekomstige plek van regionale omroep in 
het mediabestel.
De herstructurering speelde in op de noodzaak fors te bezuinigen en tot herpositionering van het mediabedrijf. De 
verandering van nieuwsconsumptie c.q. mediagebruik door de consument, werd vertaald naar meer en snel aanbod van 
eerste lijns nieuws via (mobiel) internet en radio, aangevuld met achtergrond en duiding via televisie en een versterkte 
inzet van social media. 

Wijziging van de Mediawet eind 2013 maakte dat de rol van de provincie ten aanzien van regionale omroep geminima-
liseerd is. Met ingang van 2014 komt het geld voor de regionale omroep rechtstreeks uit de staatskas en regelt het 
Commissariaat voor de Media de financiering. 
Waar het regeerakkoord Rutte II spreekt van integratie van taken van regionale omroep en de landelijke NPO, werd 
dat ambtelijk vertaald naar bestuurlijke integratie. De discussie daarover duurt voort en moet in de loop van 2014 tot 
besluitvorming leiden. 
De NPO pleit voor opheffing van regionale omroeporganisaties en volledige integratie in het landelijke bestel. De regionale 
omroepen strijden voor behoud van zelfstandigheid als voorwaarde voor behoud van regionale identiteit en stevige 
regionale journalistiek. 

De door RTV Oost al in 2009 ingezette koers “digital first”, kreeg in 2013 weer nieuwe impulsen door een wijziging 
van de redactionele organisatie, diverse vernieuwde en nieuwe mobiele applicaties, vernieuwing van de website, extra 
inzet van social media. Het leidde tot opnieuw imposante resultaten. Het online bereik steeg met 74% opnieuw fors, 
voornamelijk via mobiel internet. Radio en televisie bleven goed overeind in sterk concurrerende markten. En kregen een 
prima waardering.
De combinatie van internet, radio en tv maakt RTV Oost tot een ijzersterke speler op de markt van media. In onze regio, 
maar ook in de rest van het land. 

De financiële positie van RTV Oost is onverminderd sterk. Het vermogen de kosten goed in de hand te houden, geeft 
vertrouwen voor de komende jaren. Ook al zou de economie langere tijd nodig hebben zich te herstellen.

De grootste bedreiging voor continuïteit van een op regionale maat toegesneden omroep, ligt in de politieke besluitvorming. 

Dr. G.L. Sporre 
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VERSLAG BESTUUR       
       
       

ONTWIKKELINGEN MEDIABEDRIJF       
       
2013 was voor RTV Oost als nieuwsorganisatie een succesvol jaar. Het bezoek aan (mobiel) internet bleef doorgroeien. 
Waar in 2012 sprake was van een verdubbeling, steeg het in 2013 nog eens met 74 procent naar ruim 77 miljoen 
bezoeken. Waar de in 2013 geheel vernieuwde website ook groei liet zien, verschuift het gebruik van de internetdiensten 
meer en meer naar mobiele applicaties. Inmiddels komt 75% van het bezoek voor rekening van mobiel internet. 

      

            

Meer via social media       
Het bezoek aan Facebook is eveneens fors toegenomen. Dat is vooral te danken aan de stijging van het aantal likes op 
onze Facebookpagina van iets meer dan 1.600 begin januari naar bijna 13.000 op dit moment. Het bezoek dat via Twitter 
op onze website terechtkomt groeit ook nog steeds. Dat is te danken aan ons Twitteraccount dat er het afgelopen jaar 
duizenden volgers bij kreeg en nu op meer dan 72.000 staat.       
De verwachting is dat het online bezoek in 2014 blijft toenemen. Door de berichtgeving nog verder te intensiveren, door 
de lancering van nieuwe updates en door nieuwe app’s voor mobiele platforms die onder Windows draaien.   
     
De landelijke kijkcijfermeting van Intomart is niet geschikt voor regionale omroep. Dat komt door het geringe aantal 
meetpunten (in Overijssel zo’n 65) en de spreiding die op provinciale schaal niet representatief is. De regionale omroepen 
hebben daarom besloten het bedrijf Motivaction in 2013 twee onderzoeken te laten doen. In Overijssel werden ruim 
duizend personen bevraagd. Daarin werd ook de beluistering van Radio Oost meegenomen.     
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Radio Oost bereikt 43% van de Overijsselse bevolking, is één van de best beluisterde zenders in Overijssel en wordt 
gewaardeerd met een 7,2. 

       
TV Oost heeft een grote bekendheid, een groot bereik en wordt ook met een 7,2 gewaardeerd.

 

      
       
       
Waar de gebruikers van mobiel internet een doorsnee vormen van de Overijsselse samenleving, is het kijk- en luister-
publiek wat ouder en gemiddeld tot lager opgeleid. 
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LUISTER- KIJK- ONLINE CIJFERS 2013 RTV Oost

Online bezoeken 
Aantal bezoeken per maand 7.500.000
Aantal bezoeken per jaar 77.000.000

Radio 10+
 

week 07.00-19.00
Gemiddeld bereik (week) in % van de Overijsselse bevolking 22
Gemiddeld bereik (week) absoluut 10+ 220.000
Marktaandeel radio (jaar)in % van het totaal 12
Waardering 7,2

Televisie 13+

 

maandag-zondag 02:00-26:00
Gemiddeld dagbereik binnen Overijssel in % 24

 

Gemiddeld dagbereik binnen Overijssel absoluut 13+ 198.000
Gemiddeld weekbereik binnen Overijssel in % 50
Gemiddeld weekbereik binnen Overijssel absoluut 13+ 412.500
Gemiddeld weekbereik binnen Nederland absoluut 13+ 674.019
Waardering 7,2

De resultaten samengevat 
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TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN       
       
Algemeen       
Per 1 januari 2013 is, als gevolg van een herstructurering, de technische afdeling omgevormd tot een facilitaire afdeling, 
waaronder ook de huishoudelijke- en restauratieve dienst, regie en visagie werden ondergebracht. Deze aanpassingen 
verliepen geruisloos.       
Begin 2013 stond mede in het teken van een andere aanpak op de nieuwsredactie. Met name het sneller kunnen 
publiceren op on-line media en radio profiteert daarvan. Hiervoor werd de personeelsplanning behoorlijk aangepast en 
geoptimaliseerd. Ook zijn de werkplekken van verslaggevers en redacteuren zo gesitueerd dat dit aansluit bij de gekozen 
werkwijze. Alle redactiewerkplekken werden tevens voorzien van nieuwe pc’s.      
 
De redactieruimte aan de Grote Overstraat in Deventer werd na 15 jaar verlaten. Als nieuwe huisvesting in Deventer 
is gekozen voor een ruimte in de openbare bibliotheek aan de Brink. Hierdoor krijgt de samenwerking met strategische 
partijen in deze regio, zoals de lokale omroep DRTV en de Deventer bibliotheek, in de toekomst beter gestalte.  
     
De oude afgeschreven geluidsapparatuur van de Deventer studio, is overgedragen aan ‘de Losserhof’, een gehandicap-
tenzorginstelling die er een studio mee kon inrichten t.b.v. de bewonersomroep. 
      
Radio       
In het voorjaar van 2013 is in eigen beheer een actualiteitenwagen voor de redactie in Zwolle gebouwd. Deze wagen, 
een Renault Kangoo, vervangt de 12 jaar oude radioreportagewagen en is van groot belang voor de nieuwsvoorziening 
in Zwolle en de ruime regio daaromheen.       
Naast radiofaciliteiten, waaronder hoogfrequent-verbindingen, beschikt de actuawagen over de mogelijkheid om live 
videobeelden door te zetten naar de studio in Hengelo ten behoeve van televisie, maar ook als livestream via onze 
website.       
Voor de actualiteitenwagen is, bij de Zwolse vestiging van RTV Oost, een eenvoudige garage gebouwd.   
    
‘Kijk-radio’ was al een begrip bij RTV Oost. De dagelijkse radio-uitzendingen van ‘Goedemorgen-‘ en ‘Goedemiddag 
Overijssel’, met Bert van Losser, Marisa Heutink en Marcel Spijkerman zijn daardoor ook live op TV Oost te volgen. 
In 2013 is kijkradio verder geïntegreerd in onze televisie carrousel. De studio wordt hiervoor per seizoen voorzien van 
nieuwe decors en op de achtergrond zijn beelden te zien die gemaakt zijn met een camera vanuit een rijdende auto. Dit 
onder de programmanaam “Mooi Overijssel”.       
Eind 2013 zijn de voorbereidingen gestart om twee radiostudio’s, waaronder de RK en de selfsupport studio met mee-
kijkradio, in 2014 te vervangen. Hierover is overleg gevoerd met de gebruikers die hun wensen over de invulling van 
techniek en meubilair kenbaar konden maken. Zo komt er een betere faciliteit voor live optredens.    
    
Televisie       
De uitzendingen van Radio en TV Oost worden op diverse manieren en via verschillende providers gedistribueerd. Naast 
de traditionele CAI kabel (analoog en digitaal), gaat dat o.a. ook via glasvezel, Digitenne (DVB-t) en satelliet (DVB-s). 
Signaal distributie op al deze platformen is belangrijk omdat ons publiek op vele verschillende manieren onze uitzendingen 
ontvangt en bekijkt. Maar tevens is het een grote kostenpost. Daarom zijn in 2013 gesprekken gevoerd met CanalDi-
gitaal om te onderzoeken hoe we kunnen besparen op de satelliet distributiekosten. Besloten is om de encodering van 
ons signaal begin 2014 te wijzigen van MPEG2 naar MPEG4. Daarmee sluiten we aan bij de nieuwe technologie die 
ook al door een groot aantal omroepen wordt gebruikt en kunnen we, door een kleinere bandbreedte, een behoorlijke 
kostenbesparing realiseren.       
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Twee verslaggevers zijn voorzien van een nieuwe generatie Camjo camera’s van Sony. De kwaliteit (HD) is daarmee 
behoorlijk gestegen en vergelijkbaar met die van de grotere ENG camera’s, waarmee cameramensen werken. Doordat 
het video op dezelfde manier wordt opgeslagen als bij de ENG camera’s, geeft het overzetten voor montage geen 
tijdsverlies meer. In 2014 wordt weer een aantal oudere en afgeschreven Camjo-sets vervangen.    
   
Door een verminderde afname van ENG camerafaciliteiten, is ervoor gekozen om van 4 naar 3 ENG auto’s terug te 
gaan. 
      
ICT       
In ROOS verband werd, in navolging van het gezamenlijk ontwikkelen van app’s voor smartphones en tablets, ook een 
applicatie ontwikkeld voor de zogenoemde Connected TV’s of Smart TV’s. Hiermee kunnen kijkers met een geschikt 
toestel, onze programma’s op ieder gewenst moment terugkijken (VoD).      
 
Ook is in ROOS verband gezocht naar een goede vervanger voor de internet connectie. Tot en met 2013 gebeurde dat via 
Surf-net, een semi overheidsorganisatie die connectiviteit levert aan onderwijsinstellingen en universiteiten. In verband 
met aangescherpte regelgeving is deze werkwijze niet langer toegestaan. Middels een Europese aanbestedingsprocedure 
werd een combinatie van Infostrada (connectie) en NPO (hosting) verkozen. Eind 2013 werden alle voorbereidingen 
genomen om begin 2014 over te kunnen gaan.       
In eigen huis is een geheel nieuwe en zeer dynamische website ontworpen en ontwikkeld. Dit kwam tot stand door 
samenwerking tussen redactie, vormgeving en ICT. Groot voordeel is dat alle aanpassingen aan de site ook snel en door 
eigen mensen kan worden gedaan. Ook werd het mogelijk om naast de live stream van het TV signaal, een 2e live stream 
eenvoudig te activeren. Hierdoor kunnen we o.a. bij calamiteiten en evenementen, mits er een verbinding beschikbaar is, 
snel live beelden via de website aanbieden.       
Voor de zeer succesvolle app’s voor Adroid en Apple smartphones en tablets, zijn nieuwe software versies uitgebracht. 
      
Het uitgebreide audio- en videoarchief is al in 2005 gedigitaliseerd en alle AV-materiaal, dat voorheen op losse banden 
stond, is destijds overgezet naar een taperobot met LTO4 data tapes. In 2013 is ter vervanging van de taperobot 
een redundant harddisksysteem gekocht en is alle materiaal hiernaar overgezet. Daardoor is het on-line en dus sneller 
beschikbaar voor gebruik. De opslagcapaciteit is 128 terabyte (TB) en deze wordt begin 2014 verder uitgebreid  
met 48 TB.       
In 2013 is de core-switch, het hart van het interne computernetwerk, vervangen. Dit was een ingrijpende operatie, 
omdat het netwerk continu in bedrijf moest blijven. Hierna wordt een groot deel van de overige switchers, zogenoemde 
edge-switchers vervangen.  
     
Onderhoud en ontwikkeling       
RTV Oost is de calamiteitenomroep voor Overijssel. Bij rampen of calamiteiten kan de overheid de radiozender claimen 
voor berichtgeving aan de inwoners. Hiervoor zijn convenanten getekend met de veiligheidsregio’s Twente en IJsselland. 
Hiermee zijn de contacten nader aangehaald en verbeterd. Om de calamiteitenfunctie goed te uit te kunnen oefenen, 
zijn intern diverse voorzorgsmaatregelen genomen. Eén daarvan is een noodstroom aggregaat (NSA) dat bij storingen 
in de openbare energievoorziening, het gehele studiogebouw in Hengelo kan voorzien van energie. De productie en 
uitzendprocessen komen daardoor dus niet in gevaar. Door de steeds grotere energievraag was het in het verslagjaar 
nodig het NSA te vervangen door een versie met meer capaciteit.      
 
In het afgelopen jaar is ook aandacht geweest voor veiligheid op de werkvloer. In dat kader zijn er opfriscursussen 
gehouden op het gebied van NEN 3140 (keuring elektrische arbeidsmiddelen) en NEN 2484 (klimcursus en keuring van 
klim- en valbeveiligingsmaterialen). Ook in 2014 krijgt dit de nodige aandacht.      
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COMMERCIELE ONTWIKKELINGEN 
      
De omzetcijfers van het reclamebedrijf lieten met name in de eerste drie kwartalen van 2013 een dramatisch verval zien. 
De economische crisis liet zich in onze provincie met veel bouwgerelateerde bedrijven in alle heftigheid voelen. Aanleiding 
om halverwege het jaar de omzetbegroting neerwaarts bij te stellen. Door een licht herstel in het vierde kwartaal is de 
herziene begroting (€ 1.376.450) met een kleine plus van 3% gerealiseerd. De omzet kwam uit op € 1.417.287. Ten 
opzichte van de realisatie 2012 (€ 1.713.863 excl. incidentele “Groote Markt 30”-omzet) bleef de omzet 17% achter. 
      
Hoewel het economisch herstel nog mondjesmaat is en met name de belangrijke branches bouw en retail (MKB) het 
nog erg moeilijk hebben, is de verwachting dat de bodem bereikt is. Er komt weer iets van vertrouwen terug bij zowel 
consument als adverteerder. Budgetten bij adverteerders zijn nog steeds mager hetgeen betekent dat de gemiddelde 
contractgrootte onder druk blijft staan. Om lokale adverteerders beter te kunnen bedienen biedt het reclamebedrijf vanaf 
januari 2014 de mogelijkheid om commercials geëditioneerd uit te zenden in de rayons Twente, Salland en de Kop van 
Overijssel.       
Daarnaast biedt online adverteren kansen op de meer lokale markt. In 2013 zagen we reeds een stevige groei van de 
online-omzet van 70k in 2012 naar 162k (+ 231%). De verwachting is dat de online omzet zowel regionaal als landelijk 
blijft groeien waar de omroepen proberen hun sterke collectieve positie commercieel te verzilveren.   
    
Op regionaal niveau hebben we de online inkoop mogelijkheden verruimd. Men kan bannering inkopen op desktop, smart 
Phone en tablet. Het samenwerkingsverband met Wegener op het uitgaanssegment genaamd OverUIT, loopt naar 
tevredenheid. In 2013 zijn de bezoekcijfers van het online platform gegroeid en is de merkbekendheid gestegen. Naast 
TC Tubantia is vanuit Wegener ook de Stentor aangehaakt. In de technische infrastructuur is een ticketing module 
ingebouwd waar aan het eind van 2013 een test mee is gedaan die zeer naar tevredenheid is verlopen. Deze wordt 
uitgebouwd en biedt nieuwe verdienmogelijkheden.        
Er is inmiddels vanuit andere regio’s volop belangstelling om Over UIT over te nemen. Er wordt een licentiemodel 
uitgewerkt waar andere partijen gebruik van kunnen maken. Uit de licentieopbrengsten moeten de exploitatiekosten van 
het platform gedekt worden. In 2014 komt er een uitrolstrategie.       
 
In het kader van de beoogde samenwerking van RTV Oost en Omroep Gelderland in cluster Oost Nederland wordt er in de 
eerste helft van 2014 onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de reclameactiviteiten samen te voegen. Om te kijken 
of door samenwerking het totale rendement van de reclameverkoop omhoog kan.      
  
Al met al blijven het moeilijke tijden voor reclameverkoop en 2014 moet uitwijzen of er weer groeimogelijkheden zijn. 
Hetzij door autonome groei, hetzij door vormen van samenwerking of nieuwe producten.      
  
       

FINANCIELE ONTWIKKELINGEN 
      
Door een aangekondigde bezuiniging van de provincie Overijssel, een te verwachten afnemend rendement uit de 
commerciële activiteiten en een veranderende mediaconsumptie was RTV Oost genoodzaakt de bedrijfsactiviteiten te 
herzien en de bedrijfslasten neerwaarts bij te stellen. Hiertoe is vorig jaar door de directie een herstructureringsplan 
opgesteld en voorgelegd aan de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad. Beide gremia hebben het plan onderschre-
ven en goedgekeurd. Voor de uit dit plan voortvloeiende kosten (€ 265.422) is een voorziening gevormd ten laste van het 
resultaat 2012. De hieruit voortvloeiende middelen zijn ten laste van deze voorziening geboekt.    
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Over het verslagjaar 2013 is een negatief bedrijfsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening gerealiseerd van € 58.741. 
Na het nemen van het verlies uit de deelneming in de activiteit “Over Uit” met uitgeversconcern Wegener van € 22.688 
is het negatieve bedrijfsresultaat uitgekomen op € 81.429.       
De activiteiten die betrekking hebben op nieuwe media (€ 106.091) en SNG faciliteiten (€ 65.728) zijn gefinancierd 
vanuit de hiervoor gevormde bestemmingsreserves. Na een onttrekking aan de bestemmingsreserves en het nemen van 
een negatief resultaat uit een deelneming in de gezamenlijk met uitgever Wegener geëxploiteerde activiteit “Overuit” 
(€ 22.688) is een bedrag van € 90.390 toegevoegd aan de risicoreserve.      
 
Zowel de inkomsten (€ 153.664) als de uitgaven (€ 3.532) zijn hoger dan de herziene begroting. Het gerealiseerde 
resultaat exclusief financiele baten en lasten (- € 135.359) is € 150.141 gunstiger dan de herziene begroting en de 
meeste kostensoorten liggen op het niveau van de herziene begroting. Ten opzichte van het vorig verslagjaar zijn de 
inkomsten (€ 1.409.924) en uitgaven (€ 1.739.002) substantieel gedaald. Opvallend is dat de kosten over (bijna) de hele 
linie lager zijn dan het voorafgaande verslagjaar. De extreme daling van de programmakosten ten opzichte van het vorige 
verslagjaar is het gevolg van de in 2012 eenmalig geproduceerde en uitgezonden regiocomedy “De Groote Markt 30” 
(€ 713.752), de eenmalige kosten van de regiokrimi € 72.707) en minder aangekochte externe producties (€ 117.519). 
Het resultaat van de financiële baten en lasten is uitgekomen op het niveau van de begroting en het (negatieve) resultaat 
uit de deelneming in het samenwerkingsverband met de uitgever (VOF Over Media) lag op hetzelfde niveau als het 
voorgaande boekjaar.        
Het slechte economische klimaat heeft invloed gehad op de netto reclame-inkomsten van RTV Oost. Ten opzichte van 
vorig jaar daalden de reclame-inkomsten met € 594.576 (29,55%). De omzet uit de regionale markt daalde met 37,4% 
en de netto-omzet uit de landelijk markt steeg met 2,7%. Exclusief incidentele inkomsten rond de regiocomedy in 2012 
(€ 283.436) daalde de regionale omzet met € 311.140 (=17,53%).      
 
In 2013 heeft de provincie Overijssel de bekostigingsbijdrage vastgesteld op € 10.794.225. Deze bekostigingsbijdrage 
wordt definitief toegewezen na goedkeuring van het jaarverslag 2013. Ten opzichte van het voorafgaande verslagjaar 
heeft de provincie de bekostigingsbijdrage in eerste instantie verlaagd met 5% en vervolgens geïndexeerd met 1,31% 
ter compensatie voor salaris- en prijsstijgingen.       
Bij brief van 26 april 2013 heeft de provincie Overijssel de jaarrekening 2012 van RTV Oost goedgekeurd en de subsidie 
over het verslagjaar 2012 definitief toegewezen.       
Wat de balansposten betreft kan worden opgemerkt dat de vorderingen zijn afgenomen omdat de vooruitbetaalde kosten 
substantieel lager zijn. Daarnaast zijn de vorderingen op handelsdebiteuren, met name vanwege de afname van de recla-
meomzet, afgenomen ten opzichte van het vorige verslagjaar. De daling van de voorzieningen is het gevolg van de vrijval 
van de voorziening overig van € 120.000 voor de Castor claim omdat de grondslag hiervoor is komen te vervallen door 
een uitspraak van de rechter. Daarnaast zijn de volgende voorzieningen gemuteerd: reorganisatiekosten (- € 187.170), 
groot onderhoud (€ 9.500), jubileumuitkering (- € 19.331) en pensioenverplichting (- € 32.623).    
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KENGETALLEN    
   
   

A. Bedrijfseconomisch
 
Eigen vermogen  €  6.627.780
Totaal vermogen  €  8.991.236    
Solvabiliteitsratio  0,74   
Netto werkkapitaal  €  4.386.565    
Current ratio  €  4,09    
Vastgelegd vermogen(VA)/Eigen vermogen  0,48   
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  €  58.741-   
Resultaat na bijzondere lasten en deelnemingen  €  81.429-   
Cashflow (netto-winst+afschrijvingen)  €  541.716    
    
 

B. Afhankelijkheid subsidieverstrekker
    
Provinciale basissubsidie  €  10.794.225    
Extra provinciale bijdrage  €  -    
Reclame-inkomsten   €  1.417.287  
  
Overige inkomsten    
Bijdragen van derden  €  183.643    
Inkomsten uit nevenactiviteiten  €  54.855    
Inkomsten uit barters  €  339.329  
  

C. Personeel    
   
Leeftijdsopbouw Man Vrouw Totaal 
  
15 - 24 0 1 1 
25 - 34 10 4 14 
35 - 44 24 22 46 
45 - 54 27 7 34 
55 - 64 17 7 24 
 
Totaal 78 41 119 
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Schaal Man Vrouw Totaal 
  
A - B 0 0 0 
C - D 2 5 7 
E - F 17 13 30 
G - H 55 22 77 
J - K 3 1 4 
L - M 1 0 1 
 
Totaal 78 41 119 
 
     
Fte’s verdeling naar afdeling (per 31-12-2013)   
   
Techniek 28,3   
Redactie 57,6   
Reclame 7,8   
Overig 11,3   
  
Totaal 105,0   
   
  
Personeelskosten naar bedrijfsonderdeel   
 
Omroep  € 6.894.554    
Reclame  € 497.083    
  
Totaal  € 7.391.637    
 

Freelance kosten     
  
Techniek  € 265.829    
Redactie  € 823.379    
Overhead  € 36.070    
  
Totaal  € 1.125.278    
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Verhouding indirect/totaal 18,19%    
   
Gemiddelde personeelskosten per fte  € 70.727     
   
Percentage ziekteverzuim 3,65%    
   
 

D. Programma’s     
   
Televisie     
    
Aantal uitzenduren televisie (excl. herhalingen) 404     
    
     
Radio     
   
Aantal uitzenduren 8.395     
Waarvan gepresenteerd 5.073   60,43% 
Waarvan niet gepresenteerd 3.322   39,57% 
   
     

E. Algemeen    
   
Pand in eigendom Ja    
Wagenpark in eigendom Deels    
SNG wagen in eigendom Ja    
   
  
Afschrijvingspercentages per rubriek    
   
Gebouwen 3,33%   
Technische apparatuur Gedifferentieerd   
Kantoorinventaris 10 - 20%   
Reportagewagens 20 - 33%   
ICT-middelen 20 - 33%   
   
Drempelbedrag investeringen  € 2.500   
 

   
Hengelo, 20 februari 2014 
    
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 2013   
(In euro’s, na resultaatbestemming)      
      

Activa       
   31-12-2013  31-12-2012 
      
VASTE ACTIVA      
      
Materiële vaste activa   3.165.042  3.455.018 
Financiële vaste activa   22.312  45.000 
   3.187.354  3.500.018 
      
VLOTTENDE ACTIVA      
      
Vorderingen         
Debiteuren   559.253  610.050 
Vooruitbetaalde pensioenpremies   982.339  1.049.188 
Overlopende activa   253.459  469.031 
   1.795.051  2.128.269 
      
Liquide middelen   4.008.831  3.857.472 
      
   8.991.236  9.485.759 
      

Passiva       
      
EIGEN VERMOGEN      
      
Stichtingskapitaal   1.007.437  1.007.437 
Risicoreserve   4.664.882  3.574.492 
Bestemmingsreserves   955.461  2.127.280 
   6.627.780  6.709.209 
      
VOORZIENINGEN   828.156  1.177.780 
      
VREEMD VERMOGEN      
      
Langlopende schulden   117.983  117.983 
      
Kortlopende schulden        
Crediteuren   359.912  395.943 
Belastingen en sociale premies   397.709  378.577 
Overlopende passiva   148.167  193.653 
Overige schulden   511.529  512.614 
   1.417.317  1.480.787 
      
   8.991.236  9.485.759 
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SAMENGEVOEGDE EXPLOITATIEREKENING STICHTING RTV OOST 2013
(In euro’s)       
     Herziene 
 Werkelijk  Begroting  Werkelijk 
 2013  2013  2012 
Baten      
Exploitatiesubsidie provincie Overijsssel 10.794.225  10.794.225  11.215.420 
Verrekening provincie Overijssel -400.000  -400.000  0 
Netto reclame-inkomsten 1.417.287  1.376.450  2.011.863 
Overige opbrengsten 577.827  465.000  571.980 
Som der bedrijfsopbrengsten 12.389.339  12.235.675  13.799.263 
      
Lasten      
Personeelskosten 7.391.637  7.372.500  7.731.803 
Directe programmakosten 1.963.916  2.012.000  3.191.597 
PR en promotie 673.115  670.546  654.630 
Technische kosten 94.924  92.000  129.399 
Verbindingskosten 522.451  515.000  675.568 
Huisvestingskosten 343.511  322.500  346.475 
Afschrijvingen 623.145  622.454  613.007 
Algemene kosten 911.999  914.175  921.221 
Som der bedrijfslasten 12.524.698  12.521.175  14.263.700 
      
Bedrijfsresultaat -135.359  -285.500  -464.437 
      
Financiële baten en lasten 76.618  75.500  96.345 
      
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -58.741  -210.000  -368.092 
      
Buitengewone lasten 0  0  -265.422 
Resultaat deelnemingen -22.688  0  -20.000 
      
Resultaat -81.429  -210.000  -653.514 
      
Resultaatverdeling      
      
Mutatie risicoreserve -1.090.390  60.000  111.843 
Mutatie bestemmingsreserves 1.171.819  150.000  541.671 
      
      
Saldo na resultaatverdeling 0  0  0 
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 SAMENGEVOEGD KASSTROOMOVERZICHT STICHTING RTV OOST 2013   
(In euro’s)      
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN      
   2013  2012 
      
Bedrijfsresultaat   -135.359   -464.437 
Aanpassingen voor:       
Afschrijvingen   623.145   613.007 
Mutatie voorzieningen   -349.624   393.340 
   138.162   541.910 
Veranderingen in het werkkapitaal      
Vorderingen   333.218   173.612 
Kortlopende Schulden   -63.469  82.207 
   269.749  255.819 
      
Kasstroom uit bedrijfsoperaties   407.911  797.729 
      
      
Ontvangen rente   76.618  96.345 
Resultaat deelneming   -22.688  -20.000 
Bijzondere lasten   0  -265.422 
   53.930  -189.077 
Kasstroom uit operationele activiteiten (A) 461.841  608.652 
       
      
      
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN     
      
Investeringen in materiële vaste activa  -333.170  -618.053 
Investeringen in financiële vaste activa  22.688  -30.000 
Desinvesteringen in materiële vaste activa  0  0 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (B)  -310.482  -648.053 
       
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN     
 
      
Mutatie langlopende schulden   0  0 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten ( C)  0  0 
      
NETTO KASSTROOM (A+B+C)   151.359  -39.401 
      
      
Saldo liquide middelen      
Einde boekjaar   4.008.831  3.857.472 
Begin boekjaar   3.857.472  3.896.873 
NETTO KASSTROOM   151.359  -39.401 
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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%.      
      
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 marktvoor-
waarden 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.      
      
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 3,33%
Technische apparatuur Gedifferentieerd
Kantoorinventaris 10 en 20%
Reportagewagens 20 en 33%
ICT-middelen 20 en 33%       
   
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. Deel-
nemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.” 
      
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 verplichtin-
gen 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 Bedrijfstakpensioen-
fonds voor de Media PNO. De pensioenverplichtingen worden gewaardeerd volgens de ‘verplichting aan de pensioenuit-
voerder 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 betrokkenen dat de reorganisatie zal worden uitgevoerd, hetzij is 
gestart met de implementatie van het reorganisatieplan, is een voorziening op de balans opgenomen. Het bestuur van de 
Stichting heeft in 2012 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. Verplich-
tingen 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.     
 



21

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 26 april 2013 heeft de Provincie Overijssel de jaarrekening 2012 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 2013   
      
   31-12-2013  31-12-2012 

Materiële vaste activa      
      
Gebouwen en terrein   2.013.912  2.181.310 
Technische apparatuur   658.324  868.835 
Inventarissen   119.167  132.480 
Reportagewagens   54.224  19.675 
ICT Middelen   319.416  252.718 
   3.165.042  3.455.018 
      
Het verloop van deze posten is als volgt: Gebouwen en  Technische  Inventarissen 
 terrein  apparatuur   
Boekwaarde 1 januari 2013 2.181.310  868.835  132.481 
Investeringen 2.459  44.293  10.000 
Afschrijvingen -169.857  -254.804   -23.314 
Boekwaarde 31 december 2013 2.013.912  658.324  119.167 
      
Cumulatieve afschrijvingen 2.909.324  1.404.100  536.476 
      
 Reportagewagen  ICT Middelen  Totaal 
Boekwaarde 1 januari 2013 19.675  252.718  3.455.019 
Investeringen 47.706  228.711  333.169 
Afschrijvingen -13.157  -162.013  -623.145 
Boekwaarde 31 december 2013 54.224  319.416  3.165.042 
      
Cumulatieve afschrijvingen 350.468  1.209.541  6.409.909 
      
Financiële vaste activa      
     
Het verloop van deze posten is als volgt:      
      
Boekwaarde 1 januari 2013   45.000  15.000 
Kapitaalstorting deelneming VOF Over Media   0  50.000 
Resultaat deelneming VOF Over Media Hengelo   -22.688  -20.000 
Boekwaarde 31 december 2013   22.312  45.000 
       
Vorderingen       
      
Debiteuren   559.253  610.050 
Vooruitbetaalde pensioenpremies   982.339  1.049.188 
Overlopende activa   253.459  469.031 
   1.795.051  2.128.269 
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   31-12-2013  31-12-2012 

Liquide middelen      
      
Kas   876  1.714 
Banken   4.007.955  3.855.758 
   4.008.831  3.857.472 
      
De stichting heeft de vrije beschikking over de liquide middelen.      
      
      
Eigen vermogen      
      
Stichtingskapitaal   1.007.437  1.007.437 
Risicoreserve   4.664.882  3.574.492 
Bestemmingsreserves   955.461  2.127.280 
   6.627.780  6.709.209 
      
Het verloop van de risicoreserve is als volgt:       
Saldo 1 januari 2013   3.574.492  3.686.335 
Mutatie   1.090.390  -111.843 
Saldo 31 december 2013   4.664.882  3.574.492 
      
      
Bestemmingsreserves      
SNG Faciliteiten   459.905  525.633 
Innovatie Ontwikkeling Nieuwe Media (IONM)   495.556  601.647 
Calamiteiten   0  1.000.000 
   955.461  2.127.280 
      
    
Het verloop van de afzonderlijke bestemmingsreserves is als volgt:     
      SNG Faciliteiten 
Saldo 1 januari 2013      525.633 
Onttrekking      -65.728 
Saldo 31 december 2013      459.905 
      
   IONM  Calamiteiten 
Saldo 1 januari 2013   601.647  1.000.000 
Onttrekking   -106.091  -1.000.000 
Saldo 31 december 2013   495.556  0 
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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 € 65.728 aan deze reserve 
onttrokken.      
      
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 
activiteiten voortvloeiende kosten ten bedrage van € 106.091 onttrokken aan deze 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, ook 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 deze reserve rechtvaardigt. Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren acht het bestuur het in stand houden van deze 
bestemmingsreserve niet meer noodzakelijk en heeft op grond daarvan besloten deze bestemmingsreserve te laten vrijvallen. 
Voor de uit deze activiteiten voortvloeiende kosten zal in voorkomende gevallen dekking worden gezocht binnen de beschikbare 
exploitatielasten of financiering plaats vinden vanuit de risicoreserve.       
   
De provincie Overijssel heeft op 12 december 2006 schriftelijk ingestemd met de voornoemde bestemmingsreserves.   
  
      
   31-12-2013  31-12-2012 
Voorzieningen      
Voorziening jubileumuitkeringen   167.741  187.072 
Voorziening groot onderhoud    24.314  14.814 
Voorziening pensioenverplichting    557.848  590.471 
Voorziening reorganisatiekosten   78.253  265.423 
Voorziening overig   0  120.000 
   828.156  1.177.780 
      
Het verloop van de afzonderlijke voorzieningen is als volgt:      
     groot 
   Jubileumuitkering  onderhoud 
Saldo 1 januari 2013   187.072  14.814 
Toevoeging   6.539  9.500 
Onttrekking   -25.870  0 
Saldo 31 december 2013   167.741  24.314 
      
 Pensioen-  Reorganisatie  Overige  
 verplichting  kosten    
Saldo 1 januari 2013 590.471  265.423  120.000 
Toevoeging 1.622  0  0 
Onttrekking -34.245  -187.170  -120.000 
Saldo 31 december 2013 557.848  78.253  0 
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Voorziening jubileumverplichting      
RTV Oost heeft met ingang van 2005 voor toekomstige jubileumuitkeringen ten gevolge van een langjarig dienstverband een 
voorziening gevormd. In het verslagjaar is aan drie medewerkers een uitkering verricht. Per saldo is de waarde van de verplichtingen 
in het verslagjaar gedaald met € 19.331.         
 
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 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 pensioengerechtigde 
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 een combinatie van vertrokken medewerkers en een gewijzigde (reken)rentestand is op basis van een opgave van 
het pensioenfonds € 32.623 van deze voorziening vrijgevallen.

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 in 2012 een herstructureringsplan 
heeft opgesteld. Dit herstructureringsplan is goedgekeurd door de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad en toegelicht aan het 
personeel. Op basis van de uit het herstructureringsplan voortvloeiende verplichtingen werden de herstructureringskosten op dat 
moment naar beste weten geraamd op € 265.423. De hieruit voortvloeiende kosten ter waarde van totaal € 187.170 zijn in 2013 
onttrokken aan deze voorziening. 
       
Voorzieningen overig      
Door een voor de (betrokken) omroepen gunstige uitspraak van de rechter is aan de lopende juridische procedure een einde gekomen 
en de dreiging van een claim niet langer aanwezig. Daardoor is de grondslag voor het in stand houden van deze voorziening vervallen. 
De gereserveerde middelen zijn ten gunste van het resultaat geboekt.      
      
      
   31-12-2013  13-12-2012 
Langlopende schulden      
Gemeente Hengelo   117.983  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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    31-12-2013 31-12-2012 
Kortlopende schulden      
Crediteuren   359.912  395.943 
Belastingen en premies   397.709  378.577 
Overlopende passiva   148.167  193.653 
Reservering vakantiedagen   471.297  452.433 
Overige schulden   40.232  60.181 
   1.417.317  1.480.787 
      
NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN     
      
Leaseverplichtingen      
Ultimo 2013 zijn 28 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 € 330.000.    
  
      
Distributie radiosignaal      
Met ingang van 1 februari 2009 is - voor de duur van 6 jaar - met KPN een overeenkomst gesloten voor het distribueren van het 
radiosignaal. De tijdens deze periode gelijkblijvende verplichting bedraagt jaarlijks € 150.000.     
 
      
Investeringsverplichtingen      
Voor de vervanging van radio-studio’s is RTV Oost verplichtingen aangegaan ter waarde van totaal € 75.000. De verplichtingen uit 
hoofde van diverse andere activiteiten bedraagt ongeveer € 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. In het verslagjaar 
is overeenstemming bereikt over een aanpassing van deze overeenkomst waardoor de waarde van de verplichting is gedaald tot  
€ 120.000 per jaar met ingang van 2014.      
      
Huurverplichtingen      
Stichting RTV Oost heeft voor de vestigingen in Zwolle en Deventer een huurcontract afgesloten. De jaarlijkse verplichting die 
hieruit voortvloeit bedraagt € 45.000.     
De huurovereenkomst voor het pand in Deventer heeft een looptijd van 3 jaar en expireert op 31 december 2016.   
De huurovereenkomst voor het pand in Zwolle heeft een looptijd van 5 jaar en expireert op 31 december 2016.   
   
      
Overige verplichtingen      
      
Bankgaranties      
Ultimo verslagjaar zijn alle eerder verstrekte bankgaranties ingetrokken en zijn er geen lopende bankgaranties meer.   
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TOELICHTING OP DE SAMENGEVOEGDE EXPLOITATIEREKENING STICHTING RTV OOST 
       
   Herziene   
 Werkelijk  Begroting  Werkelijk 
 2013  2013  2012 
BATEN      
      
Exploitatiesubsidie
      
Exploitatiesubsidie radio 4.911.619  4.911.619  4.848.109 
Exploitatiesubsidie televisie 5.851.597  5.851.597  5.775.932 
Provinciale bijdragen Etherhandhaving 599.126  599.126  591.379 
Korting exploitatiesubsidie -568.117  -568.117  0 
 10.794.225  10.794.225  11.215.420 
      
Verrekening provincie Overijssel -400.000  -400.000  0 

      
Reclame-inkomsten      
Netto reclame-inkomsten 1.417.287  1.376.450  2.011.863 
 1.417.287  1.376.450  2.011.863 
      
Overige opbrengsten      
Bijdragen van derden (model III A en B) 183.643  115.000  145.803 
Inkomsten uit nevenactiviteiten (model IV) 54.855  50.000  84.434 
Inkomsten uit barteractiviteiten (model V) 339.329  300.000  341.743 
 577.827  465.000  571.980 
LASTEN      
      
Personeelskosten vast personeel      
Salarissen 5.640.696  5.535.000  5.722.337 
Vergoeding ziekengeld -22.115  0  -30.600 
Vergoeding salariskosten -114.835  -130.500  -88.754 
Sociale lasten 866.800  910.000  955.593 
Pensioenlasten 735.212  790.000  868.164 
Ingeleende krachten 46.056  30.000  53.831 
Stagiaires 20.759  25.000  18.811 
Reiskosten woon-werk 58.949  58.500  58.245 
Opleidingen 38.865  40.500  37.159 
Wervingskosten 2.794  5.000  0 
Kosten personeelsadviezen 0  10.000  6.997 
Representatiekosten 18.609  19.000  21.041 
Kosten werkzekerheidsafspraken 9.885  11.500  -1.431 
Kosten loopbaantrajecten 24.000  24.000  24.000 
Overige personeelskosten 65.962  44.500  86.410 
 7.391.637  7.372.500  7.731.803 
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Personele bezetting   2013  2012 

Het gemiddeld aantal personeelsleden in FTE ‘s over 2013 is in onderstaand overzicht weergegeven:    
  
Omroepbedrijf   96,68  98,69 
Reclamebedrijf   7,83  7,83 
 Totaal  104,51  106,52 
Per 31 december bedraagt het aantal medewerkers:      
      
Omroepbedrijf   109  111 
Reclamebedrijf   10  10 
 Totaal  119  121 
      
      
Bezoldiging bestuurders, directie en toezichthouders      
      
Bezoldiging Raad van Toezicht   Soort vergoeding  Vergoeding 
      
Raad van Toezicht, zittende leden   Vergoeding RvT  26.898 
Raad van Toezicht, vertrokken leden   -  0 
      
Bezoldiging leden Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO)      
      
PBO, zittende leden   Vergoeding PBO  10.567 
PBO, vertrokken leden   -  0 
      
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.



29

   Herziene   
 Werkelijk  Begroting  Werkelijk 
 2013  2013  2012 
Directe programmakosten      
Inhuur faciliteiten 267  1.000  6.436 
Inhuur freelancers 1.125.278  1.150.000  1.281.458 
Productiekosten derden  86.123  26.000  203.642 
Kosten regiocomedy DGM30 0  0  713.752 
Kosten regiokrimi 0  0  60.216 
Radio Nieuws Centrale 70.713  74.000  64.794 
Rechten 212.016  206.000  192.724 
BTW printprijsregeling 15.296  16.000  17.256 
Programmakosten incidenteel 245.854  300.000  344.413 
Programmaparticipaties 0  0  72.707 
Kosten regioned 17.779  19.000  13.386 
Kosten Internet 12.994  20.000  14.464 
Kosten decor 4.159  0  26.660 
Kosten mobiele applicatie 25.104  25.000  0 
Kosten samenwerking uitgever 91.428  100.000  54.641 
Overige directe programmakosten 56.905  75.000  125.048 
 1.963.916  2.012.000  3.191.597 
      
PR en promotie      
Barterkosten 339.329  300.000  341.743 
Promotiekosten 303.070  310.546  243.574 
Campagne “Zet Oost op 11” 30.716  60.000  69.313 
 673.115  670.546  654.630 
      
Technische kosten      
Onderhoudskosten 12.173  10.000  17.942 
Onderhoudskosten SNG faciliteiten 10.360  12.000  13.757 
Leasekosten ENG wagens 32.809  30.000   37.141 
Overige kosten actuawagens 11.777  10.000  18.037 
Verzekering apparatuur 6.449  6.500  10.798 
Editionering FM edities 0  1.000  0 
Registratiemateriaal 1.840  2.500  5.235 
Overige technische kosten 19.516  20.000  26.489 
 94.924  92.000  129.399

Verbindingskosten      
Inhuur verbindingen 4.704  2.500  8.170 
Inhuur continue verbinding SNG wagen 50.925  50.000  58.200 
Huur HF posten 9.490  8.000  4.751 
Interstudioverbindingen 12.242  10.500  13.906 
Surfnetverbindingen 28.812  29.000  28.812 
Videoverbinding Hengelo-Zwolle 12.233  15.000  12.634 
Zenderkosten radio 177.574  175.000  173.357 
Satellietkosten 302.666  301.000  326.540 
Etherhandhavingskosten 31.703  32.000  31.703 
Verbindingskosten kabelexploitant 12.102  12.000  12.054 
Mutatie voorziening satellietkosten -120.000  -120.000  5.441 
 522.451  515.000  675.568 
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   Herziene   
 Werkelijk  Begroting  Werkelijk 
 2013  2013  2012 
Huisvestingskosten      
Huur pand Zwolle 34.518   35.000  34.288 
Huur pand Deventer 19.413  20.000  19.492 
Gas, energie en water 101.907  85.000  98.470 
Onderhoud gebouw en terrein 35.407  35.000  37.891 
Dotatie aan voorziening groot onderhoud 9.500  9.500  9.500 
Belastingen en verzekeringen 31.386  25.000  30.939 
Schoonmaakkosten 76.791  78.000  74.399 
Overige huisvestingskosten 34.589  35.000  41.496 
 343.511  322.500  346.475 
      
Afschrijvingen      
Gebouw en terrein 169.857  171.000  168.682 
Technische apparatuur 254.804  260.000  250.558 
SNG Wagen (incl. toebehoren) 13.157  10.000  31.520 
Inventarissen 23.314  24.420  25.922 
Reportagewagen 0  5.000  0 
ICT Middelen 162.013  152.034  136.325 
 623.145  622.454  613.007 

Algemene kosten      
Reis- en verblijfkosten 383.898  375.000  395.535 
Kantoorkosten 127.738  110.000  118.697 
Telefoonkosten 83.792  82.000  85.928 
Overige kantoorkosten 42.179  7.000  26.311 
Abonnementen en documentatie 27.636  31.500  31.043 
Kosten Raad van Toezicht - PBO 37.465  30.000  28.754 
Kosten ROOS 51.312  52.000  59.776 
Kijk- en luisteronderzoeken 58.169  57.000  49.685 
Kantinekosten -1.370  500  7.950 
Afrekening omzetbelasting 3.976  72.175  0 
Dubieuze debiteuren 0  0  0 
Overige algemene kosten 97.204  97.000  117.542 
 911.999  914.175  921.221 
       
Financiële baten en lasten      
Saldo rente 76.618  75.500  96.345 
 76.618  75.500  96.345 
      
Bijzondere lasten      
Voorziening reorganisatiekosten 0  0  265.422 
 0  0  265.422 
      
Resultaat deelnemingen -22.688  0  -20.000 
 -22.688  0  -20.000 
      
Resultaatverdeling      
Mutatie risicoreserve -1.090.390  60.000  111.843 
Mutatie bestemmingsreserves 1.171.819  150.000  541.671 
  81.429  210.000  653.514 
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Controleverklaring accountant
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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 en begroting 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 4 april 2014 besloten om na een onttrekking van € 1.171.819 
aan de bestemmingsreserves € 1.090.390 toe te voegen aan de risicoreserve en het bestuur te déchargeren voor het 
gevoerde beleid.
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SOCIAAL JAARVERSLAG 2013      
  
        

Organisatiegegevens        
        
De stand van zaken in de organisatie        
2013 was een jaar waarin de herstructurering in het kader van de opgelegde bezuiniging vorm kreeg. De herstructurering 
was voornamelijk gericht op de redactionele kant van de organisatie. De functies hoofd nieuws en hoofd informatieve 
redactie zijn komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is de functie redactiechef ontstaan. Deze functie is door een 
externe kandidaat ingevuld. De medewerker die de functie hoofd nieuws vervulde heeft de organisatie verlaten en 
de medewerker die de functie hoofd informatieve redactie vervulde heeft een andere functie binnen de organisatie 
geaccepteerd. 
       
De herstructurering heeft fysiek vorm gekregen door een nieuwe indeling van de werkplekken op de redactie. De nieuwe 
indeling heeft tot doel een scheiding te maken tussen “snel” en “langzaam” nieuws. Er zijn geen vaste werkplekken meer. 
De medewerkers worden geacht aan te schuiven bij dat deel van het nieuws waarvoor ze die dag zijn ingedeeld. Ook de 
eindredacteuren (nieuws, sport en varia) en de chef nieuwe media zitten door de nieuwe indeling pal naast de mensen 
die ze moeten aansturen, waardoor er sneller en beter overleg mogelijk is.       
  
Om verdere bezuinigingsdoelstellingen te realiseren wordt, op verzoek van het ministerie van OC&W, de mogelijkheid 
onderzocht om samen te werken met andere regionale omroepen. Een onderzoeksbureau heeft de opdracht gekregen te 
scannen hoeveel voordeel het op zou kunnen leveren als RTV Oost nauwer gaat samenwerken met Omroep Gelderland. 
Vervolgstappen naar aanleiding van dit eerste onderzoek zullen in 2014 plaats vinden.     
   
In 2012 is een herstructureringsplan opgesteld om de herstructurering in goede banen te leiden. Op verzoek van de 
OR is in 2013 ook een sociale richtlijn opgesteld voor het geval de herstructurering onverwacht toch mocht leiden tot 
gedwongen ontslagen. Deze richtlijn liep van 1 april tot en met 31 december 2013 maar het is niet nodig geweest om 
deze richtlijn aan te spreken.        
In de loop van 2013 is een aanzet gegeven voor het ontwikkelen van een strategisch personeelsplan. Hiervoor is inmiddels 
de organisatiestrategie voor de komende jaren beschreven. Een strategisch personeelsplan maakt voor management, 
leidinggevenden en medewerkers helder wat de strategische doelen vragen van de organisatie als geheel en van iedere 
medewerker individueel. Een strategisch personeelsplan geeft inzicht in vragen als: welke competenties en vaardigheden 
zijn nodig voor het realiseren van de doelstellingen, nu en in de toekomst en over welke competenties en vaardigheden 
beschikken de medewerkers al? Als dat inzichtelijk wordt is daar effectief op te ontwikkelen, te begeleiden en te 
coachen. De uitvoering van dit plan zal in 2014 plaats gaan vinden.       
 
De vestiging te Deventer is aan het einde van 2013 verplaatst naar een andere locatie. De medewerker die vanuit 
Deventer werkt heeft nu een werkplek in de bibliotheek te Deventer. In dit pand zal in de toekomst ook de lokale omroep 
DRTV worden ondergebracht.         
Halverwege 2013 is er helaas een conflict ontstaan met een van de medewerkers en is er via een rechtszaak afscheid 
van elkaar genomen.         
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Ook in 2013 hebben er weer een aantal 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 2014 weer drie of vier 
van deze dagen te organiseren.        
        
Personeelsgegevens        
Op 31 december 2013 werkten bij RTV Oost 119 medewerkers (104,51 fte) (2012: 121 medewerkers - 106,52 fte). 
Per 1 november en 1 april zijn 2 medewerkers uit dienst getreden via een ontbindingsovereenkomst. Op 1 januari en 
op 22 april zijn 2 medewerkers met pensioen gegaan. Per 1 februari is een freelance overeenkomst omgezet naar een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en per 1 juli is er 1 nieuwe medewerker in dienst gekomen.   
     
De verdeling van de fte’s over de verschillende RTV Oost onderdelen is weergegeven in figuur 1. Door de herstructurering 
binnen de organisatie hebben er verschuivingen van verantwoordelijkheden plaatsgevonden. Dit zorgt voor een aantal 
grotere verschillen in bezetting per onderdeel dan normaal.  

       
          redactie:  57.5 fte (2012: 62.4) 
 
          facilitiar: 28.3 fte (2012: 23.8) 
  
        commercie:     7.8 fte (2012: 7.8) 
 
         overig: 11.3 fte (2012: 12.0) 
     
             

 

Op 31 december hadden 117 medewerkers van RTV Oost een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd volgens de 
proces-kern kwalificatie (98.3%) en 2 medewerkers een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (1.7%).    
     
Van deze tijdelijke overeenkomsten is er 1 ingevuld met een proces-flex kwalificatie en 1 met een project-flex kwalifica-
tie. 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 119 medewerkers bij RTV Oost zijn er 41 vrouwelijk (2012: 40). In totaal werken er 51 medewerkers in deeltijd 
(2012: 51), waarvan 19 mannen (16 fte) en 32 vrouwen (20,4 fte).        
 
Zestien medewerkers maakten in 2013 gebruik van de wettelijke ouderschapsverlofregeling.     
    

  Figuur 1: Verdeling fte’s
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De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 45,2 jaar (2012: 44,7 jaar). De verdeling over de leeftijdscategorieën is 
in het volgende figuur weergegeven:

    
        

 Figuur 2. Overzicht leeftijdsopbouw
        

Arbeidsvoorwaarden
        
Omroep CAO        
Lange tijd hebben de cao onderhandelingen vast gezeten maar vlak voor het einde van 2013 is er een onderhandelings-
resultaat bereikt over de cao voor het omroeppersoneel. Wijzigingen hebben zich voornamelijk gericht op de loonruimte. 
Overige mogelijke wijzigingen zijn vooruit geschoven naar de onderhandelingen in 2015. De cao gaat, met terugwerkende 
kracht, in op 1 januari 2013 en eindigt op 31 december 2014. 
       
Verdeling over salarisklassen        
Figuur 3 geeft de verdeling van de 105 fte weer over de verschillende salarisklassen. Van het totale personeelsbestand 
per 31-12-2013 is 31.1% ingeschaald in salarisklasse C t/m F, 52.1% in salarisklasse G, en 16.8% (overwegend leiding-
gevenden) is ingeschaald in salarisklasse H en hoger.  
       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

Op 31 december 2013 zaten 83 medewerkers (69,7%) aan het maximum van hun salarisschaal. Zevenenvijftig daarvan 
kunnen nog enigszins groeien in hun salaris d.m.v. de uitloopperiodieken.       
  
Zesentwintig medewerkers hebben al geprofiteerd van de drie beschikbare uitloopperiodieken en zijn dus qua salaris- 
niveau volledig uitgegroeid.         

Figuur 3. Verdeling over de salarisklassen (in fte’s)    
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Bedrijfsregelingen        
Er zijn in 2013 geen wijzigingen geweest op de bedrijfsregelingen van RTV Oost (m.u.v. indexering van de bedragen).   
Dit jaar hebben 6 medewerkers gebruik gemaakt van de fietsregeling (2012: 14 medewerkers).     
        

Arbeidsomstandigheden  
      
Risico-inventarisatie        
In 2013 hebben vier medewerkers van de afdeling Techniek een workshop “werken op hoogte, inspectie klim- 
materialen en NEN 3140” gevolgd. NEN 3140 is kortweg het controleren van alle apparatuur met een stekker. Daarvoor 
is enige jaren geleden een cursus gevolgd in Almelo door 3 van de 4. Dit was een opfris dag. Werken op hoogte heeft te 
maken met algemene regels en tips over het werken boven 2,5 meter. Daarvoor zijn ook onze klimmaterialen (ladders, 
steiger en harnas) gecontroleerd. Uit de controle zijn een aantal adviezen gekomen waar in 2014 mee aan de slag 
wordt gegaan. 
   
Alcohol-, drugs-, en medicijnbeleid        
Ook in het kader van arbeidsomstandighedenbeleid is in 2013 een alcohol-, drugs-, en medicijnbeleid opgesteld. Hiermee 
voldoet RTV Oost aan de verantwoordelijkheid als werkgever en aan de eisen die de Arbowet op dit gebied stelt.  
      
Ongewenst gedrag        
In 2013 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 2013 is 3,65% (2012: 3,54%) voor RTV Oost en 1,84% (2012: 
0,88%) voor RTV Oost Reclame (gewogen gemiddelde). Dit is een lichte verhoging ten opzichte van de vorige jaren maar 
het blijft nog steeds beneden het landelijk gemiddelde dat volgens de statistieken van het CBS de laatste jaren varieert 
rond de 4% op jaarbasis. 
        
RTV Oost     
Duurklasse Kalenderdagen Gemiddelde meldingfrequentie Gem.verzuimduur (dagen)
Kort verzuim (< 8 dagen) 352 1,37 2,87
Middellang verzuim (8-42 dgn) 427 6,54 15,96
Lang verzuim (43 > dagen) 674 1,26 170,00
        
RTV Oost Reclame        
Duurklasse Kalenderdagen Gemiddelde meldingfrequentie Gem.verzuimduur (dagen)
Kort verzuim (< 8 dagen) 67 1,60 4,19

Bedrijfsbreed waren 6 medewerkers langdurig (42+ dagen) ziek. Voor 4 van hen is in het kader van de Wet Verbetering 
Poortwachter een plan van aanpak opgesteld waarin reïntegratieafspraken zijn vastgelegd.     
    
In 2013 hebben 3 medewerksters zwangerschapsverlof opgenomen (van één van deze medewerksters liep het verlof uit 
2012 nog door tot 5 januari 2013).
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Beoordelen en opleiden        
        
Resultaatgericht aansturen en beoordelen        
In december 2013 zijn 115 medewerkers beoordeeld. De resultaten daarvan zijn:     
   
· Ver onder de norm: 0 personen        
· Te ontwikkelen:  3 personen        
· Conform de norm:  100 personen        
· Boven de norm:  12 personen        
· Ver boven de norm:  0 personen        
        
Vier (3,4%) medewerkers hebben geen beoordeling gekregen wegens langdurige ziekte, een dienstverband van minder 
dan zes maanden of wegens het uit dienst treden in de beoordelingsmaand.      
  
Opleidingen        
Ook in 2013 is wederom ruim aandacht besteed aan opleidingen en trainingen om de vaardigheden van de medewerkers 
te verbeteren. In totaal hebben 51 verschillende medewerkers één of meerdere trainingen gevolgd.    
     
In 2013 heeft een aantal grote trajecten plaats gevonden. In maart hebben alle verslaggevers een training “Stand up 
presentatie” gevolgd. In maart en april hebben alle presentatoren een “coaching TV presentatie” gehad. De editors en 
cameramensen hebben in augustus meerdaagse trainingen “Beeldgrammatica” gehad en een groot deel van de redactie 
heeft in december de training “Storytelling” gevolgd als vervolg op het “Creatief denken voor redacteuren” traject in 
2011 en 2012.        
Ook in 2013 hebben weer diverse mensen die op freelance basis werken voor RTV Oost deel kunnen nemen aan een 
training. Soms heeft RTV Oost de kosten volledig op zich genomen (als training in het belang was van de organisatie) 
en was de tijdsinvestering voor henzelf en soms is 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 € 38.865 (2012: € 37.159) geïnvesteerd in opleidingen van het personeel.    
     
Stagiairs        
In 2013 hebben in totaal 23 stagiairs stage gelopen bij RTV Oost, verdeeld over de volgende bedrijfssegmenten:  
      
 •  Redactie: 14 stagiairs  (2012: 10)
 •  Facilitair: 7 stagiairs  (2012:   7)
 •  Overig:  2 stagiairs  (2012:   3)     
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SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT 
(RvT)    
    
De samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) was op 31 december 2013 als volgt :    
    
    
De heer Dr. G.L. Sporre    Voorzitter
De heer J.A. van den Berg    Vice voorzitter
De heer Drs. F.J. Engel RA    Penningmeester
De heer L.B. Kobes    Lid
    
    
De RvT vergaderde in 2013 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 BE-
PALEND ORGAAN (PBO)    
    
    
Het PBO kent op 31 december 2013 de volgende samenstelling:    
Mevr. J. Lamberts-Grotenhuis (vz)  Landbouw en plattelandsontwikkeling/politiek
Mevr. B. Groen-Mol   Levensbeschouwelijke Zaken
Mevr.G.Y.C.M. Baronesse van der Feltz Politiek/democratie/kunst
Dhr.J. van den Born   Cultuur
Dhr.J. Morsink    Economische zaken/sport
Dhr.S. Salikram    Migranten/Allochtonen/Politiek
Dhr.P de Noord    Milieu, Natuur en Landschap/Onderwijs
Dhr.R. van Kessel    Sport/Onderwijs/Jeugd
Dhr.R. Telman    Jeugd- en Gehandicaptenzorg
Dhr.H. Rosenkamp   Journalistiek en Media 
    
Het PBO kwam in 2013 vier keer bijeen. Daarnaast was er nog een bijeenkomst met het PBO van RTV Drenthe om 
ervaringen uit te wisselen. In alle gevallen was daarbij directeur/hoofdredacteur M.G.J. Oude Wesselink aanwezig. 
De taakopvatting en het daaruit voortvloeiende mediabeleid stonden structureel op de agenda. Daarnaast waren de 
ontwikkelingen in medialand onderwerp van gesprek voor zover ze van invloed zouden kunnen zijn op het functioneren 
van de regionale omroep. Daarbij valt te denken aan de herziening van de Mediawet die de invloed van de provincie 
minimaliseerde én de gesprekken over integratie/samenwerking met de NPO.  
   
Woensdag 20 maart    
Er wordt vergaderd in de bestuurskamer van FC Twente in de Grolsch Veste. Voorafgaand een rondleiding door het 
stadion. Directeur/hoofdredacteur Oude Wesselink praat het PBO bij over het onderzoek van het bureau Turner naar 
efficiencywinst van samenwerking met Omroep Gelderland. Verder wordt gesproken over de voortgang van het her-
structureringsplan. Dat plan moet leiden tot meer efficiency en het nog beter inspelen op de nieuwsbehoefte van het 
publiek.    
Directie/hoofdredactie reikt een document uit met daarin de kijk- en luistercijfers over 2012, de bedrijfsmissie, het door 
het PBO vastgestelde mediabeleid voor 2013 én de maatschappelijke verankering. Dit document waarmee RTV Oost zich 
verantwoordt, is bedoeld voor politici en organisaties waarmee wordt samengewerkt.     
Mevrouw E. Kalsbeek heeft al eerder aangegeven te willen stoppen, om het gezien haar leeftijd wat rustiger aan te gaan 
doen. Ze draagt mevrouw G. van der Feltz voor als kandidaat haar te vervangen.    

Woensdag 10 juli    
Het PBO neemt afscheid van twee leden. Mevrouw E. Kalsbeek wil het kalmer aan doen, de heer H. Rolloos verhuist naar 
Thailand. Er wordt kennis gemaakt met twee kandidaat leden. De twee kandidaten worden na kort beraad benoemd. 
Mevrouw G. van der Feltz vertegenwoordigt de sectoren politiek, democratie en cultuur. Dhr. H. Rosenkamp vertegen-
woordigt de sectoren journalistiek en media.    
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Het PBO stelt het profiel op waaraan nieuwe leden moeten voldoen en de procedure voor aanmelding en benoeming van 
leden. De provincie Overijssel heeft het Commissariaat voor de Media positief geadviseerd over een nieuwe concessie 
voor RTV Oost. Het PBO merkt op dat dit advies wel erg laat komt. De heer Oude Wesselink geeft aan dat dit niet tot 
problemen leidt, er is hierover contact geweest tussen provincie en commissariaat.     
Het PBO stelt het mediabeleid voor meteen twee jaar vast. Doorgaan op de ingezette koers is het devies. Zekerheid 
hierover is van belang in onzekere tijden. 
   
Woensdag 25 september    
Mirjam van Dijk presenteert OverUit, het crossmediaal platform van RTV Oost in samenwerking met Wegener. Het 
bundelt online het aanbod aan uitgaansmogelijkheden in Overijssel en geeft toelichting in krantenbijlagen, een radio-
programma en een televisieprogramma. OverUit is een project dat voor de opstart een subsidie heeft gehad van het 
Stimuleringsfonds voor de Pers. Het is na twee jaar ontwikkeling in een stadium dat het aan andere partijen kan worden 
aangeboden. Er is interesse van meerdere Wegenertitels en regionale omroepen. Het PBO is lovend over dit initiatief. 
   
Het PBO constateert met tevredenheid dat de nieuwsvoorziening van RTV Oost kwalitatief verbeterd is. Het spreekt 
haar zorg uit over de extra bezuinigingen op de regionale omroep die dit kabinet voor ogen heeft en neemt kennis van de 
organisatiemodellen die de staatssecretaris aan NPO en ROOS heeft voorgelegd. 
   
Woensdag 20 november    
Het PBO maakt kennis met de nieuwe redactiechef mevrouw C. Verhagen. Zij geeft een toelichting op het beleid dat ze 
in samenspraak met de heer Oude Wesselink voorstaat. De opzet is het nieuws weer dichter bij de bron te halen. Door 
inzet van correspondenten, door samenwerking met andere journalistieke partijen. Het is een aanpak die aansluit op de 
gezamenlijke visie van de regionale omroepen. Naar aanleiding van dit punt komt de verstandhouding en ervaring met 
lokale omroepen ter sprake. Die samenwerking is moeilijk omdat het de meeste lokale omroepen aan journalistiek kader 
ontbreekt. En dat is voor RTV Oost voorwaarde. Er moet sprake zijn van kwaliteit en continuïteit aan berichtgeving.  
   
De heer Oude Wesselink brengt in dat de provinciale fracties van CDA/VVD/CU een motie hebben ingediend die Gedepu-
teerde Staten vraagt zich in te spannen voor behoud van een zelfstandige regionale omroep en onderzoek te doen naar 
de vorming van een regionaal mediacentrum. Die motie is aangenomen. De heer Oude Wesselink gaat hierover in gesprek 
met portefeuillehouder Commissaris van de Koning mevrouw Bijleveld.    
Het PBO bespreekt nieuw programma aanbod en beoordeelt dat als zijnde aanvullend. Bij het nieuwe programma over 
het bedrijfsleven worden wat kritische kanttekeningen geplaatst. 
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Missie    
RTV Oost voorziet in een onafhankelijke berichtgeving en een inzet van media (internet, radio, tv), die beantwoorden 
aan de interesses 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 betrok-
kenheid 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 samen-
werking 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.  
  

Nieuwsnetwerk    
In onze nieuwsgaring streven we naar fijnmazigheid. We gaan in 2014 bouwen aan een nieuwsnetwerk met in elke 
sociaal-economische regio een fysieke aanwezigheid van een deelredactie met één of meer nieuwsjagers en corres-
pondenten. Daarbij zoeken we samenwerking met journalistieke partners. Lokale omroepen, regionale omroepen in 
aangrenzende provincies, uitgevers. Dit nieuwsnetwerk moet leiden tot een aanhoudende stroom van feitelijk nieuws, 
duiding en bijzondere verhalen. Gezaghebbend, onderscheidend, een sterke nieuwspartner van NOS en landelijke 
actualiteitenrubrieken. 
   

Media-inzet    
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 ondersteu-
nend 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.    
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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.     
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. 
   

Maatschappelijke binding    
RTV Oost wil een verbindende rol spelen in de Overijsselse samenleving, legt daarvoor contacten met de bevolking en 
zoekt daarvoor samenwerking met andere partijen. Binnen de provincie, maar ook daarbuiten.
    
-Voor het publiek verzorgen we rondleidingen. Om te laten zien wat er in een modern mediabedrijf gebeurt, om te wijzen 
op de mogelijkheden van manipulatie, om vragen te beantwoorden, maar ook om vragen te stellen. Wat is de mening van 
de kijker/luisteraar over de prestaties die hun regionale omroep levert? 
   
-Voor leerlingen van basisscholen zijn kosteloos spreekbeurt pakketten beschikbaar en vanaf groep 7 kunnen zij ook een 
rondleiding aanvragen.  
  
-Voor studenten die in de media aan de slag willen en/of al een studie in die richting volgen, organiseren we voorlichtings-
dagen. Om ze een oriëntatie te bieden op de arbeidsmarkt. De Voorlichtingsdagen worden 4 keer per jaar gegeven. Het 
zijn groepen van maximaal 26 personen.  
  
-Studenten van diverse opleidingen in Overijssel bieden we een stageplaats. In 2013 liepen 23 studenten van diverse 
opleidingen (media, journalistiek, techniek) stage bij RTV Oost.  
   
-We faciliteren wekelijkse radio uitzendingen voor specifieke groepen in de samenleving. Voor kerkelijken, voor 
humanisten, voor homo’s, voor mensen met een beperking. De programma’s (UitdeWeg) voor mensen met een beperking 
komen tot stand in samenwerking met Arcon.
    
-We zoeken bij de productie van programmaseries samenwerking met diverse maatschappelijke instellingen. In voorgaande 
jaren waren dat het Historisch Centrum Overijssel, het Oversticht, natuurbeschermingsorganisaties, zorginstellingen, de 
provincie, Kamer van Koophandel, waterschappen, musea. 
   
-Met de provincie zoeken we nadrukkelijk samenwerking in het onder de aandacht brengen van culturele evenementen 
via tv-producties en live streams voor digitale platforms. 
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-Met de organisaties van grote evenementen zijn structurele contacten over het registreren en waar mogelijk live 
uitzenden van die evenementen. In 2014 zijn dat onder meer de Carnavalsoptocht Oldenzaal, Sail Kampen, de Enschede 
Marathon, de Ronde van Overijssel, het Bevrijdingsfestival Zwolle, het Halve Marathon Festival Zwolle, de Triathlon 
Holten, het SCI Geesteren, het Uit festival Overijssel, de Military Boekelo.  
   
-Met de NOS is er een structurele uitwisseling van nieuws (sport) en samenwerking bij het in beeld brengen van grote 
evenementen.  
   
-Op gewestelijk niveau werkt RTV Oost samen met de kranten Twentsche Courant Tubantia en de Stentor. Concreet 
voorbeeld daarvan is het cross mediaal concept OverUit. Via print, radio, televisie en (mobiel) internet presenteren we 
een overzicht van uitgaansmogelijkheden en culturele uitingen. De exploitatie ervan is ondergebracht in een VOF. In 2014 
werken we eenzelfde vorm van samenwerking uit met Boom regionale uitgevers. 
   
-Op lokaal niveau kennen we samenwerking met diverse lokale zenders. De visie van RTV Oost daarbij is dat lokale 
omroepen zich meer zouden moeten richten op hun journalistieke taak, minder zouden hoeven te investeren in het 
exploiteren van eigen rtv-kanalen en voor distributie van hun journalistieke producten gebruik kunnen maken van de 
kanalen van RTV Oost. 
   
-In samenwerking met diverse producenten en met steun van het Mediafonds produceren we documentaires die betrekking 
hebben op Overijssel. In 2013 waren dat : “Hang naar schoonheid”, een film over de wereld van drie antiquaren uit de 
Stedendriehoek, en de film “Houdt God van Vrouwen”, waarin de wereld van de vrouw binnen de orthodox gereformeerde 
Kerk wordt belicht.  
   
-Met de actualiteitenrubriek EénVandaag is een structurele samenwerking van de grond gekomen. Een groot regionaal 
gesegmenteerd panel wordt om een opinie gevraagd ten aanzien van diverse maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast 
diepen regionale verslaggevers en redacteuren van Eén Vandaag dossiers uit die een regio overstijgend belang hebben. 
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VERSLAG VAN DE ONDERNEMINGSRAAD
Doelstelling en ambities
De OR behartigt de belangen van het bedrijf vanuit het personeel gezien, met een positief kritische houding. Het is een 
orgaan, tussen directie en personeel. We zien erop toe dat de voor RTV Oost geldende voorschriften (arbeidsvoorwaar-
den, CAO, wet) worden nageleefd.

Overleggen
In het jaar 2013 heeft de OR diverse overleggen gehad. Om de algemene gang van zaken te bespreken, zitten we twee 
keer per jaar aan tafel met de Raad van Toezicht. Het overleg van de OR met de directie heeft acht keer plaatsgevonden. 
De continuïteit van de onderneming is het belang dat beide partijen in het overleg bij RTV Oost nastreven.
De OR zelf heeft veertien keer vergaderd. Ook heeft de sollicitatiecommissie, waar twee (ex-)OR-leden in vertegenwoor-
digd waren, het functioneren van de vorig jaar aangetreden Directeur geëvalueerd. De OR heeft contact gehad met de 
redactieraad over diverse zaken, die beide raden aangaan. 
De bezuinigingen hebben tot plannen geleid, waarvan de OR continue op de hoogte wordt gehouden tijdens de overlegver-
gaderingen. Gezien de politieke ontwikkelingen is er ook overleg geweest tussen alle OR-en van de regionale omroepen. 
Er is een brief opgesteld, namens de gezamenlijke OR-en om bij de Directeuren aan te dringen om aan te sturen op één 
standpunt en één front te vormen richting de NPO en politiek Den Haag.
Om te ´vieren´ dat er 25 jaar regionale omroep in Nederland bestaat was er een (mini) congres regionale journalistiek. 
De vice-voorzitter van de OR is hier naar toe geweest.
 
UITGEBRACHT ADVIES/INSTEMMINGEN
De OR heeft zich afgelopen jaar onder andere laten informeren en haar mening gegeven over de diverse samenwerkingen 
van RTV Oost. Hierbij noemen we het OverUit project, het onderzoek van bureau Turner en vervolgens de mogelijke 
samenwerking met Omroep Gelderland. Ook de mogelijkheden van samenwerking tussen Wegener, correspondenten 
en lokale omroepen zijn met ons besproken. 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 ook in 2014 
nauwgezet blijven volgen. Op aandringen van de OR is er een Sociale richtlijn opgesteld, behorende bij het Herstructure-
ringsplan. De opgestelde richtlijn kon de goedkeuring van de OR dragen. Vanwege incidenten waarbij het alcoholgebruik 
ter sprake kwam, is er door de OR een voorstel gedaan om een alcoholbeleid in te voeren. Dit is ook gerealiseerd in 2013. 
Vanuit met name de cameramensen kwam een vraag over het al of niet wettelijk toestaan van het rijden met alleen 
een B-rijbewijs, met een aanhanger die gebruikt wordt voor opnames op locatie. De OR heeft hierover bij de technische 
afdeling en de RDW geïnformeerd. Er zijn maatregelen genomen, waardoor het inmiddels wel is toegestaan met auto en 
de betreffende aanhanger te rijden met een B-rijbewijs. Verder kwam er nog een addendum op het herstructureringsplan, 
bestemd voor de cameramensen. De OR heeft hier negatief op geadviseerd, omdat werd voorzien dat dit niet het beoogde 
resultaat zou opleveren. 
De OR heeft ook geïnformeerd naar de medewerkers die bij RTV Oost via een pay-roll dienstverband werken. Zij moeten 
behandeld worden als ´normale´ medewerkers die een dienstverband bij RTV Oost hebben.
Het beleidsstuk “Voorkom RSI” is aangepast en na akkoord van de OR op intranet geplaatst. De OR heeft advies 
uitgebracht over een aanpassing van de prijzen in het bedrijfsrestaurant en aangegeven een differentiatie toe te passen 
voor ‘gezonde’ en minder gezonde zaken.
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Verkiezingen
In 2013 zijn er OR verkiezingen geweest. Er waren vier leden aftredend. Drie leden stelden zich herkiesbaar en ook drie 
nieuwe kandidaten meldden zich. Uiteindelijk zijn twee zittende leden herkozen en twee nieuwe kandidaten gekozen. De 
respons was 62,4%. 

Achterban
We informeren de medewerkers van RTV Oost indien waardevol geacht, over lopende zaken via een vlugschrift op 
intranet. Via het intranet kan ook om de mening van de achterban gevraagd worden.

Scholing
De OR heeft de OR-dag van de NVJ bezocht. Hier werd o.a. gediscussieerd over de plannen van staatssecretaris Dekker 
met de publieke en ook de regionale omroepen.
Op deze dag is een afvaardiging van alle ondernemingsraden van de regionale omroepen uitgenodigd. 
In november is de OR op cursus geweest. Dit jaar hebben we een andere opleider gevonden. Door het vervallen van de 
GBIO bijdrage moet de werkgever de volledige kosten betalen. Om mee te denken in de trant van de bezuinigingen, heeft 
de OR ook op de prijs gelet en hebben we besloten met een andere opleider in zee (of het spoor op) te gaan. Voor de 
cursus zijn we naar hotel Bentheimerhof in Bad Bentheim geweest. Voor de zittende leden was het weer een opfrissing 
van vele OR rechten en plichten en voor de nieuwe OR leden was het een welkome kennismaking met de mogelijkheden 
van een OR en natuurlijk ook met de rechten en plichten volgens de Wet op de OndernemingsRaden.

De ondernemingsraad was op 31 december 2013 als volgt samengesteld:

 Corine Reerink, voorzitter
 Sander Jongsma, vice-voorzitter
 Mark Bakker, secretaris
 Peter Bussmann, vice-secretaris
 Ryan Klok, lid
 Willem Boverhof, lid
 Hans-Robert Scheperkeuter, lid
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VERSLAG VAN DE REDACTIERAAD 
 
De redactieraad heeft in 2013 mee kunnen praten over tal van onderwerpen. Met name door de bezuinigingen en gewijzigd 
beleid op allerlei terreinen was het een ‘druk’ jaar voor ons. Om een impressie te geven van de verscheidenheid van 
onderwerpen waarover wij ons buigen en gevraagd en ongevraagd advies geven, de redactieraadleden aan het woord:
 
Oscar Siep: “Een nieuwe redactiestructuur, krimpende budgetten, de ontwikkeling van internet en de invloed daarvan op 
het kijk- en luistergedrag; vooraf wisten we dat 2013 voor de redactieraad een spannend jaar zou worden. Het werd meer 
dan dat. Het journalistieke metier is meer dan ooit aan verandering onderhevig terwijl RTV Oost intussen steeds meer moet 
vechten voor het regionale bestaansrecht. Dachten wij dat 2013 spannend was? 2014 zal nog enerverender zijn! “ 

Hans Meijer: “Door de bezuinigingen die RTV Oost opgelegd zijn, heeft  een versobering van de programmering plaatsge-
vonden. Positief is dat naast nieuws en sport gekozen is voor het volgen van evenementen in de regio. 
De carnavalsoptocht in Oldenzaal, ‘de grootste boven de rivieren’, de Ronde van Overijssel, een belangrijke wielrenwedstrijd, 
het Bevrijdingsfestival in Zwolle, de grootste van Nederland, de opening van de Isalakliniek door Koningin Maxima, Kerst 
in oud Kampen en Military Boekelo zijn maar een greep uit de evenementen waarbij RTV Oost aanwezig was. Daarnaast 
is gekozen voor een dagelijks locatieprogramma tijdens de zomer. De redactieraad vind het belangrijk dat we in de regio 
aanwezig zijn bij publieke activiteiten. Geen ander als de regionale omroep is in staat om hiervan gedegen en sfeervol verslag 
te doen. Het uitzenden van deze evenementen kost echter ook veel geld. We hopen dan ook dat de bezuinigingen niet verder 
tot een verschraling van ons aanbod zullen leiden.” 

Tom van ‘t Einde: “We zijn ons dit jaar steeds grotere zorgen gaan maken over de journalistieke slagkracht. Door de 
aanhoudende bezuinigingen is het steeds moeilijker geworden om met verhalen te komen die er toe doen. De redactie 
werkt dit jaar voor het eerst met een minimaal aantal verslaggevers en bureauredacteuren. Die ontwikkeling baart ons als 
redactieraad ernstige zorgen. Wat voegt RTV Oost nog toe als we geen goede journalistiek meer kunnen bedrijven? Het 
fundament dreigt onder het bedrijf te worden weggeslagen. Dat signaal hebben we in 2013 afgegeven en daar zullen we 
ook in 2014 mee verder gaan.” 
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Jauke Boerdam: “Sinds september 2013 wordt er bij EDNED iedere dag één actuele gast uitgenodigd. Dit betekent dat 
wanneer het nieuws of de sport een kort item heeft en het onderwerp meer uitleg of emotie behelst, het in EDNED in een 
persoonlijk gesprek wordt neergezet. Hierdoor wordt EDNED regionaler en is er voor de kijker een goeie koppeling tussen 
beide programma’s. De redactieraad is een voorstander van de samenwerking tussen nieuws en EDNED en sport, maar wil 
overlap zien te voorkomen.” 

Mirjam Haven: “Sinds januari 2013 is er sprake van een nieuwe werkwijze op de nieuwsredactie. Het bureau is onder-
verdeeld in ‘kort nieuws’ en ‘lang nieuws’, ook fysiek op de redactie. Eén van de doelen van de vernieuwde werkwijze was 
dat er méér mensen met input voor de website bezig zijn. Tot trots van de leiding van het bedrijf - en terecht - heeft dat 
geresulteerd in fors meer berichten op de website. De redactieraad ziet ook dat de inhoud van die berichten journalistiek 
gezien niet altijd op peil  is. Het lijkt wel eens alsof het meer om kwantiteit gaat, dan om kwaliteit. De redactieraad is ook 
over dit onderwerp vaak met de hoofdredactie in gesprek.” 
 
De redactieraad was op 31 december 2013 als volgt samengesteld: 
 
 Hans Meijer 
 Jauke Boerdam 
 Tom van ‘t Einde 
 Pepijn Bolscher 
 Oscar Siep 
 Mirjam Haven 
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PROGRAMMASCHEMA RADIO 2013
Maandag tm vrijdag   
 00.00-06.00  Nachtsessie non stop muziek
 06.00-09.00 Klaarwakker nieuws en actualiteiten uit eigen regio én binnen- en buitenland
 09.00-12.00 Goeiemorgen Overijssel muziek met lichte informatie
 12.00-13.00 Het Overijssels Hart nieuws en actualiteiten uit eigen regio én binnen- en buitenland
 13.00-16.00 Goeiemiddag Overijssel muziek met lichte informatie
 16.00-17.30 Afslag Oost nieuws en actualiteiten uit eigen regio
 17.30-18.00 diverse rubrieken thematisch zie onder 
 18.00-23.00 De Avond bij Radio Oost non stop muziek
 23.00-24.00 Met het Oog op Morgen actualiteiten uit binnen - en buitenland
   
maandag 17.30 uur Achter de schermen forumdiscussie over maatschappij en politiek
dinsdag 17.30 uur Boeren, burgers, buitenlui informatief magazine over de groene ruimte
woensdag 17.30 uur Binnenkant Paal forumdiscussie over sport
donderdag 17.30 uur OverUIT de Kunst informatief magazine over kunst en cultuur
vrijdag 17.30 uur Punt Komma sociaal economische actualiteitenrubriek 
 

zaterdag 00.00-07.00 Nachtsessie non stop muziek
 07.00-09.00 Klaarwakker nieuws en actualiteiten uit eigen regio
 09.00-10.00 Het Ochtendhumeur gast geeft zijn/haar visie op actualiteit
 10.00-13.00 Ziezozaterdag volkse muziek, humor, streektaal, streekcultuur
 13.00-16.00 Toppers van Toen, Treffers van Nu muziek uit de jaren 60&70 gecombineerd met sportverslagen
 16.00-18.00 Zaterdagsport sportmagazine
 18.00-19.00 Even Uitblazen blaasmuziek
 19.00-20.00 Jetzt geht’s los volkstümliche muziek
 20.00-23.00 De Avond bij Radio Oost non stop muziek
 23.00-24.00 Met het Oog op Morgen actualiteiten uit binnen- en buitenland
   
zondag 00.00-07.00 Nachtsessie non stop muziek
 07.00-08.00 Religieuze muziek geestelijke muziek
 08.00-08.30 Hoogtij kerkelijk magazine
 08.30-10.00 Muziekpalet klassieke muziek, musicals 
 10.00-13.00 Ziezozondag verzoekplaten
 13.00-16.00 Overijssels Glorie lichte muziek gecombineerd met sportverslagen
 16.00-18.00 Zondagsport sportmagazine
 18.00-18.30 Uit de Weg magazine voor mensen met een beperking
 18.30-19.00 Roze Golf homomagazine
 19.00-19.30 Een half uur Humanisme levensbeschouwelijk magazine 
 19.30-20.00 Voor de muziek uit harmonie, fanfare, brass
 20.00-23.00 De Avond bij Radio Oost non stop muziek
 23.00-24.00 Met het Oog op Morgen actualiteiten uit binnen- en buitenland
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PROGRAMMASCHEMA TELEVISIE 2013   
   
  maandag tm vrijdag zat zon
 09.00 Goeiemorgen Overijssel tv Dag TV / webcam 
 10.00   Spiel mir Einer!
 10.35   De Sterrenparade
 11.00 EDNED hh EDNED hh Grenzeloos Genoegen
 11.20   Lang zult u wonen
 11.35 Goeiemorgen Overijssel tv Mooi Overijssel Het Groene Oosten
 12.00 EDNED compilatie hh 11-12 hh 11-12
 12.20   
 12.35 Mooi Overijssel  
 13.00 EDNED compilatie hh 12-13 hh 12-13
 13.35 Goeiemiddag Overijssel TV  
 14.00  Dag TV / webcam EDNED gesprek
 14.09  RegioNED
 14.21   Lang zult u wonen
 15.00   hh 14-15
 16.00 Mooi Overijssel EDNED gesprek EDNED gesprek
 16.09  RegioNed RegioNED
 16.21  Grenzeloos Genoegen Lang zult u wonen
 16.39  Het Groene Oosten Stand van Zaken
 17.00 Overijssel Vandaag Overijssel Vandaag Overijssel Vandaag
 17.09 RegioNed RegioNED RegioNED
 17.21 EDNED Grenzeloos Genoegen OverUIT de Kunst
 17.39  Het Groene Oosten Stand van Zaken
 18.00 hh 17-18 Overijssel Vandaag hh 17-18
 18.09  RegioNED 
 18.20  Grenzeloos Genoegen 
 18.40  Sport op Zaterdag (kort) 
 19.00 hh 18-19 hh 18-19 hh 18-19
 20.00 Overijssel Vandaag Overijssel Vandaag hh 19-20
 20.09  RegioNED 
 20.21 EDNED Grenzeloos Genoegen 
 20.39  Sport op Zaterdag (kort) 
 20.48  Edned gesprek/promo 
 21.00 hh 20-21 Overijssel Vandaag Overijssel Vandaag
 21.09  RegioNED RegioNED
 21.21  Grenzeloos Genoegen OverUIT de Kunst
 21.39  Sport op Zaterdag Sport op Zondag
 22.00 hh 21-22 hh 21-22 hh 21-22
 23.00 hh 22-23 hh 22-23 hh 22-23
 24.00 hh 23-24 hh 23-24 hh 23-24
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Januari
1 januari: Wegens succes geprolongeerd. Live op TV Oost de 
Nieuwjaarsduik op ’t Lage Veld in Wierden.  

6 januari: In de studio van RTV Oost worden de Overijsselse 
sporters en sportploeg van het jaar bekend gemaakt. Gerco 
Schröder is dit jaar de winnaar bij de heren. Bij de dames gaat 
de winst naar Marleen Veldhuis. De handbaldames van Dalfsen zijn 
sportploeg van het jaar geworden. De ‘Hennie Kuiper Talenten 
Trofee’ werd uitgereikt aan het 20-jarige schaatstalent Thomas 
Krol uit Colmschate. De ‘Jaap Stam Award’ voor sportieve 
promotie van Overijssel gaat dit jaar naar biljartgoeroe Ben 
Velthuis uit Oldenzaal.

24 januari: Tijdens een bijeenkomst in de foyer van de hoofdstudio van RTV Oost in Hengelo worden de winnaars bekendgemaakt 
van de Overijsselse Kunstverkiezingen. Poppenspeler Elout Hol uit Zwolle wordt uitgeroepen tot Kunstman van Overijssel 2012. 
Bij de vrouwen gaat de prijs naar beeldend kunstenaar Guusje Beverdam uit Enschede. De Overijsselse Kunstploeg van 2012 is 
Theatergroep The Young Ones uit Zwolle. 

24, 25, 26 januari: Op TV Oost drie dagen achtereen live beelden van achtereenvolgend de ‘Vijf Merentocht’, met startplekken in 
Wanneperveen en Giethoorn, De Blokzijler Merentocht, de Belterwiedetocht en de Vollenhoofse toertocht.

Februari
2 februari: RTV Oost presenteert een nieuwe versie van de app’s voor iPhone en iPad. 
Nodig door het uitbrengen van nieuwe versies van de iPhone en de iPad en het nieuwe 
besturingssysteem IOS6 door Apple. 

10, 11 februari: Via website en social media bundelt en verspreidt RTV Oost in voorbereiding op en tijdens het carnavalsseizoen 
alle wetenswaardigheden rond dit feest. TV Oost doet op zondag 10 februari net als voorgaande jaren rechtstreeks verslag van 
de Grote Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal. Op ‘Rosenmontag’ 11 februari zijn bij TV Oost tussen 13.00 en 16.00 uur live 
sfeerbeelden te zien van het kindercarnaval. 

CHRONOLOGISCH OVERZICHT 2013
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22 februari: Op TV Oost een rechtstreeks verslag 
van de wedstrijd van de  FC Twente Vrouwen in 
de internationale Women’s BeNe League A: de 
thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag Vrouwen. 

Maart
2 maart: Radio Oost brengt een rechtstreeks verslag van de Ster van Zwolle, de opening van het wielerseizoen in Nederland. 

16 maart: Start van de nieuwe tv-serie ‘Alles begint vrijwillig’.  Overijssel telt tienduizenden vrijwilligers. Meestal zijn ze achter de 
schermen actief maar vanaf zaterdag 16 maart treden sommigen van hen even op de voorgrond bij TV Oost. De titel ‘Alles begint 
vrijwillig’ komt van de gelijknamige promotiecampagne voor vrijwilligerswerk die drie jaar geleden op initiatief van de Provincie 
Overijssel is opgezet. De televisieserie is onderdeel van de afsluiting van deze campagne.

18 maart: Radio Oost viert dit jaar de seizoenen met een viertal speciale themaweken. Dat begint voor de omroep voor Overijssel 
met de Lentekriebels! Van maandag 18 t/m zondag 24 maart worden de leukste lenteplaten gedraaid, zijn er mooie lenteverhalen 
en maken luisteraars kans op fantastische lenteprijzen. 

22 maart: De wedstrijd FC Twente Vrouwen – RSC Anderlecht Vrouwen in de internationale Women’s BeNe League A is live te 
zien op TV Oost.

29 maart: TV Oost doet vanaf 19.20 uur live verslag van de wedstrijd FC Twente Vrouwen – Lierse SK Vrouwen in de inter- 
nationale Women’s BeNe League A.

31 maart: Landstede volleybal verslaat in Zwolle Lycurgus en mag zich 
Nederlands kampioen noemen. TV Oost zendt de finale live uit. 

April
1 april: Op tweede paasdag organiseert RTV Oost voor het derde achtereenvolgende jaar de actie: ‘Zoek het ei!’, waarbij luisteraars 
in heel Overijssel op zoek gaan naar twintig speciale RTV Oost Paaseieren. De provincie brede speurtocht is een groot succes. Hele 
families trekken erop uit om de eieren te zoeken. 

8 april: RTV Oost telt meer dan 50.000 volgers van zijn Twitteraccount. Op dat moment evenveel als het NOS-journaal.

19 april: De  FC Twente Vrouwen zijn live op TV Oost te zien in hun wedstrijd tegen Beerschot AC Vrouwen in de internationale 
Women’s BeNe League A.
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21 april: De 45e editie van de Enschede Marathon is via TV Oost live te beleven. Veel sfeerindrukken en gesprekken met 
(recreatieve) marathonlopers.

22 april: RTV Oost schenkt in de week voor 30 april speciale aandacht aan het 
Kroningsfeest in Overijssel. Ook hierbij wordt de hulp van het publiek gevraagd 
om de provincie helemaal oranje te kleuren. Iedereen kan zijn Oranjeanekdote, 
zelfgemaakte foto of film of Oranje-evenement mailen naar oranje@rtvoost.nl. Van 
maandag 22 t/m vrijdag 26 april reizen de speciale Oranjeverslaggevers van RTV 
Oost kris kras door Overijssel om de verschillende initiatieven in de provincie in 
beeld te brengen en in gesprek te gaan met mensen die een mooi Oranjeverhaal te 
vertellen hebben of een activiteit hebben opgezet.

26 april: Kroonprins Willem Alexander en prinses Máxima geven op de basis-scholen 
De Triangel en Het Palet in Enschede het officiële startsein van de Koningsspelen. 
De dag is bedoeld om kinderen te laten ervaren hoe het is om samen te bewegen. TV Oost verzorgt van 08.20 tot 10.15 uur een 
live verslag vanuit Enschede. Via de website verzorgt de redactie een live blog.

28 april: TV Oost brengt een compilatie van koninklijke bezoeken aan Overijssel door de jaren heen. Te zien zijn beelden van bezoeken 
die koningin Juliana, prins Bernhard, koningin Beatrix en prins Claus brachten aan Zwolle, Hengelo, Enschede, Haaksbergen, 
Gramsbergen, Oldenzaal, Salland, Deventer, Delden en Markelo. Het gaat om opnamen uit de late jaren veertig tot recente beelden.

29 april: RTV Oost presenteert het Overijsselse kroningslied. Gecomponeerd door Edwin van Hoevelaak en voorzien van tekst in de 
streektaal door Wilfried Poorthuis. De tekst is geïnspireerd door suggesties van het Overijssels publiek. Het lied wordt uitgevoerd 
door diverse Overijsselse artiesten, die tevens een videoclip zullen opnemen.

Mei
3 mei: TV Oost brengt live verslag van de wedstrijd FC Twente Vrouwen – Ajax Vrouwen in de internationale Women’s 
BeNe League A.

4 mei: Een rechtstreeks verslag van de 61ste editie van de Ronde van Overijssel op TV Oost. Het resultaat van een nauwe 
samenwerking tussen RTV Oost, de organisatie van de wielerronde en de Provincie Overijssel. 

4 mei: Een inmiddels traditie geworden live tv-verslag van de 
provinciale Dodenherdenking vanaf de Markelose berg. Op TV Oost 
verder twee documentaires.  ‘Verloren Maatjes’,  een film van Tom 
Meerbeek over de ‘vergeten kerkenrazzia’ in Dedemsvaart tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. En ook ‘In memoriam Hertha Aussen’. Centraal 
staat hierin een joods meisje uit Wijhe dat in 1943 samen met haar 
familie door de nazi’s is omgebracht in Auschwitz.
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5 mei:  Radio Oost doet de hele dag in live flitsen verslag van Be-
vrijdingsfestival Overijssel. En ook via social media doet de redactie 
verslag. Onder het thema ‘Vrijheid spreek je af’ is er weer van alles te 
beleven op muzikaal en cultureel gebied. Er kan worden genoten van 
landelijk bekende bands, aanstormende talenten, theater, circusvoor-
stellingen, projecten in het kader van Bevrijdingsdag en een uitgebreid 
familieprogramma.
TV Oost verzorgt van 21.10 tot 00.00 uur een live uitzending vanaf 
Bevrijdingsfestival Overijssel, om 22.00 en 23.00 uur kort onderbroken 
door het actualiteitenprogramma Overijssel Vandaag. Te zien zijn (delen 
van) de optredens van De Zotte Zusjes, DI-RECT, La Pegatina, Racoon, 
Miss Montreal, Typhoon en Kane en interviews met deze artiesten. 

9 mei: Op Hemelvaartsdag brengt TV Oost ‘Restaurant Overijssel’, een culinair programma waarin drie jonge koks de strijd met 
elkaar aangaan. Ze krijgen de opdracht om het streekgerecht balkenbrij in een modern jasje te steken. Het winnende gerecht krijgt 
een plek op de menukaart van Restaurant Dorset in Borne. Chef-kok Willem Dankers van Dorset, Arlette Swartjes uit Zwolle en 
streekgerechtenliefhebber Annie Busger op Vollenbroek uit Enter beoordelen wie de winnaar is. 

16 mei: de vernieuwde website van RTV Oost komt online.  
De nadruk is nog meer op nieuws komen te liggen. Het zal 
een succes blijken met een behoorlijke toename aan bezoek.

20 mei: Op tweede Pinksterdag een documentaire over het leven van de Dedemsvaartse tuinarchitecte Mien Ruys op TV Oost. 

25 mei: TV Oost brengt live de wedstrijd tussen de FC Twente vrouwen en Standard Luik. Deze wedstrijd gaat om het kampioen-
schap van de BeNe-league waarin de beste Nederlandse en Belgische vrouwenteams uitkomen. FC Twente blijkt de sterkste te zijn.

26 mei: Go Ahead Eagles promoveert door de nacompetitie te winnen. RTV Oost volgt de beslissende wedstrijd via internet en 
radio en ook zijn er live sfeerbeelden vanuit de Adelaarshorst. ‘s Avonds op televisie live verslag van de ontvangst van het team in 
Deventer.

27 mei: Live op TV Oost de huldiging van Go Ahead Eagles in de 
eigen Adelaarshorst.
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Juni
2 juni: RTV Oost volgt op deze zondag de Leontien Ladies Ride in en rond Raalte. Live op televisie, radio en met inzet 
van internet.

9 juni: RTV Oost organiseert voor het tweede achtereenvolgende jaar een speciale Familiedag voor al haar kijkers en luisteraars. 
Attractiepark De Waarbeek staat die dag exclusief ter beschikking van de RTV Oost gasten, met gratis entree en gebruik van alle 
attracties! Bekende gezichten en stemmen van RTV Oost assisteren in het park en radio- en televisieprogramma’s worden live 
uitgezonden vanuit De Waarbeek. 

17 juni: Start van een week lang zomerse impressies op Radio Oost. Het motto: ‘Radio Oost heeft de zomer in de bol’.

19 juni: Koning Willem Alexander en koningin Máxima bezoeken Overijssel en RTV Oost doet verslag. Live vanuit ’s Heerenbroek, 
Zwolle en Goor. Via radio, televisie en een live blog op de website.

24 juni: Het actualiteitenprogramma Overijssel Vandaag staat een week lang in het teken van het grote aantal faillissementen in 
Overijssel. Vijf reportages over wat er komt kijken bij faillissementen.

29 juni: Op alle media doet RTV Oost verslag van de Triathlon Holten. Met name ook aandacht voor de recreanten die strijden om 
het Holtens kampioenschap.

Juli
1 juli: Start van het zomerproject ‘Heerlijk 
Overijssel’. RTV Oost toert negen weken lang 
door de provincie en snijdt daarbij wekelijks een 
thema aan. Een overzicht van al het goeds dat 
onze provincie te bieden heeft. Op 
internet, radio en televisie.

7 juli: Live verslag van het CSI Twente via zowel internet als radio en tv. ’s Avonds is er op TV Oost een special te zien.

19 juli: In samenwerking met Omroep Gelderland brengt RTV Oost een live tv-uitzending van de intocht van de deelnemers aan de 
Nijmeegse vierdaagse. Verslaggever Jaap Even liep mee en deed vier dagen lang verslag via radio en internet.

27 en 28 juli: In samenwerking met Omroep 
Gelderland brengt RTV Oost op zowel de zater-dag 
als de zondag impressies van de Zwarte Cross in 
Lichtenvoorde.
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Augustus
3 augustus: De documentaire ‘Hang naar Schoonheid’ geeft aan de vooravond van de Deventer boekenmarkt op TV Oost een inkijk 
in het leven van drie regionale antiquaren.

4 augustus: Traditioneel is TV Oost aanwezig op de Deventer Boekenmarkt en doet live verslag op tv. ’s Avonds is er een 
samenvatting.

September
1 september: De Enschedese binnenstad staat in het teken van Proef-Eet en TV Oost doet live verslag.  

8 september: De aftrap van het 
nieuwe programma Stand van Zaken op 
TV Oost. Jan Medendorp  portretteert 
Overijsselse ondernemers en geeft de 
stand van zaken in de Overijsselse 
economie.

16 september: Opnieuw een seizoenweek bij Radio Oost. Dit keer onder het motto ‘Radio Oost stormt naar de herfst’.  

28 september: De documentaire ‘Houdt God van vrouwen’, die mede door RTV 
Oost is geproduceerd en deze avond op TV Oost te zien is, maakt veel los. Een film 
over de worsteling van een vrouw binnen de orthodox gereformeerde kerk. Mooie 
beelden, emotie, humor.

   

Oktober
3 oktober: In samenwerking met de Evenementenhal Hardenberg organiseert RTV Oost een bruisend Oktoberfeest: live muziek 
van de allerbeste artiesten uit de Alpenlanden, lange tafels und gute Laune. Met de registratie van dit feest opent RTV Oost later 
het nieuwe jaar. 

5 oktober: Start van de nieuwe tv-serie ‘Het Groene Oosten’ met aandacht voor duurzame en innovatieve projecten in Overijssel. 
Duurzaam hoeft niet suf te zijn en dat blijkt in dit programma. De serie krijgt sterke ondersteuning via social media.

5 oktober: Er gaat deze zaterdag nog een tweede nieuwe tv-serie van start. ‘Grenzeloos Genoegen’ laat ons kennis maken 
met Overijsselaars die hun heil hebben gezocht in het zuiden van Europa. Een programma over ondernemingszin, lekker eten en 
bijpassende wijnen.
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9 oktober: Waar de landelijke publieke omroep op het Malieveld protesteert tegen bezuinigingen, kiest RTV Oost er voor te laten 
zien en horen wat een goede regionale zender toevoegt aan de samenleving. Verslaggevers reizen door de provincie en in de studio 
in Hengelo is eenieder welkom die wil zien hoe er radio en televisie worden gemaakt.   

12 oktober:  Van ’s morgens 09.00 uur tot ’s middags 17.00 uur beelden van de cross van de Military Boekelo op TV Oost. 
Voorzien van deskundig commentaar en onderbroken door sfeerreportages.

17 oktober:  Koningin Máxima opent het nieuwe Isala ziekenhuis in Zwolle en 
TV Oost doet live verslag op al haar media. De kijkers krijgen niet alleen de 
koningin te zien, maar wordt ook een inkijkje gegeven in het nieuwe ziekenhuis.

November
3 november: TV Oost start een serie programma’s over levensloopbestendig 
wonen onder de naam ‘Lang zult u wonen’. De tv-serie sluit aan op de gelijk- 
namige campagne die van 2013 tot 2015 loopt in bijna alle Overijsselse 
gemeenten. De campagne beoogt mensen zover te krijgen dat ze tijdig hun 
woning aanpassen om er op hun oude dag langer te kunnen blijven wonen.

December
2 december:  Start van de laatste van vier seizoenweken, dit keer met het motto 
‘Radio Oost kraakt de winter’. Een week lang radio in winterse sferen.

20 december: Grote brand in de binnenstad van Deventer. RTV Oost is snel ter plaatse om verslag te doen via radio, via de website 
en even later met live tv-beelden. De persconferentie die de gemeente later geeft is te zien via een live stream op 
de website.
 
21 december: In samenwerking met de Stichting Twentaal organiseert RTV Oost ook dit jaar een Kerstnachtdienst in de streektalen 
die Overijssel rijk is. Dit keer vinden de opnamen van de oecumenische dienst plaats in de Hervormde Kerk in Enter. Het thema is 
dit keer ‘A’j nen engel enteagen kommt’.

22 december: De oude binnenstad van Kampen stond een weekend lang in het teken van het openlucht theaterfestival ‘Kerst in 
Oud Kampen’. TV Oost brengt een live verslag. 
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23 december: Een week lang trekt RTV Oost met een vuurkorf door de provincie en nodigt daarbij het publiek uit nare ervaringen 
achter zich te laten door ze op te schrijven en te verbranden. 

23 december: Een week lang brengt TV Oost portretten van bekende Overijsselaars voor wie 2013 een bijzonder jaar was. 

24 december: Op Kerstavond kan de animatiefilm ‘Kroamschud’n in Mariaparochie’ van Herman Finkers niet ontbreken op TV 
Oost. En dat geldt ook voor de traditionele Kerstnachtdienst in het dialect.

25 december: De in Enschede geproduceerd en door RTV Oost 
medegefinancierde film ‘Niks aan de hand’ wordt op Eerste Kerstdag 
uitgezonden. Een romantische komedie over een jongere die ‘verkeerde 
vrienden’ leert kennen, op het verkeerde pad dreigt te raken maar 
door de steun van een oudere goed terecht komt.  

26 december: De Vlaamse zanger Filip Jordens bracht in theater Odeon in Zwolle een ode aan Jacques Brel. Op Tweede Kerstdag 
op TV Oost een registratie van dit concert en een interview met Jordens.  

28 december: De documentaire ‘Aardig Leven’ volgt drie jaar lang de bouw van een ecologische wijk in Olst waar 23 gezinnen 
gaan wonen. Ze bouwen ondanks gebrekkige ervaring, hun duurzame woningen zelf en maken daarbij gebruik van met zand gevulde 
autobanden.  

31 december: RTV Oost verzorgt een live stream van het melkbusschieten in Onna. De vriendengroep Onna zet honderd melkbussen 
in voor het traditionele schieten met carbid. 

31 december: Helligen Hendrik verzorgt dit jaar 
op oudejaarsavond de conference op TV Oost. De 
mopperkont raast en foetert in onvervalst Twents 
alle frustratie van zich af. 
 

31 december: Het nieuwe jaar wordt op TV Oost begroet met de registratie van het Oktoberfeest dat eerder werd opgenomen in 
de Evenementenhal Hardenberg. ‘Wein, Weib und Gesang, alles einwandfrei’.  
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