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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
De regionale omroepwereld is in 2014 druk in de weer geweest met hervormingen.  Dit als antwoord op de plannen van 
de staatssecretaris het omroepbestel nieuw te organiseren en te bezuinigen.  Er is gezocht naar nieuwe werkwijzen, 
naar bijpassende organisatiestructuren. In dat verband hebben RTV Oost en Omroep Gelderland hun werkwijzen naast 
elkaar gelegd en gekeken naar mogelijkheden voordelen te halen uit vormen van samenwerking.  Een eerste conclu-
sie is dat er weliswaar “winst” te behalen valt, maar dat deze minimaal is.  
Medio 2014 werd duidelijk dat van de 17 miljoen euro die de regionale omroepen vanaf 2017 minder te besteden heb-
ben RTV Oost er 1,2 miljoen voor zijn rekening moet nemen.  Met een beleid van kostenmindering en een stringente  
kostenbewaking wordt daar al vanaf begin 2014 naartoe gewerkt.  Het ziet er naar uit dat de vermindering van Rijks-
bekostiging  daarmee grotendeels zelfstandig is op te vangen.
Het ingezette beleid van “voorsorteren op wat komen gaat”, heeft in 2014 geresulteerd in een versterking van de 
financiële positie.

RTV Oost bouwde in 2014 haar positie als meest geraadpleegde nieuwsorganisatie van Overijssel uit. Het bezoek aan 
(mobiel) internet bleef doorgroeien. Een stijging van 34,5% bracht het totaal aantal bezoeken op ruim 103,7 miljoen. 
Niet alleen de (mobiele) website maar ook de social media kanalen lieten een sterke stijging zien.  Waar internet een 
steeds belangrijkere rol speelt in het informeren van het Overijsselse publiek staan de cijfers van radio en tv onder 
druk.

Na in voorgaande jaren al ruim bedeeld te zijn met vakprijzen, werd daar in het voorjaar van 2014 een hoofdprijs aan 
toegevoegd. De door RTV Oost ingezonden documentaire “Houdt God van vrouwen” werd door het Europese genoot-
schap van publieke regionale televisiezenders als beste verkozen uit  288 inzendingen en die kwamen uit  32 landen. 
De Grand Prix Circom ging voor het eerst naar een Nederlandse regionale omroep.

RTV Oost wil een verbindende rol spelen in de Overijsselse samenleving. Het geven van rondleidingen vormt daar 
een onderdeel van.  We laten zien wat er in een modern mediabedrijf gebeurt, we wijzen op de mogelijkheden van 
 manipulatie en we horen graag wat de mening is van de kijker/luisteraar over de prestaties van hun regionale omroep.
In 2014 waren er 72 van deze rondleidingen en woonden 30 groepen het programma En Dan Nog Even Dit, bij. Daar-
naast kregen 44 aankomende studenten de kans zich te oriënteren op een baan in de media en liepen  23 studenten 
van  diverse opleidingen (media, journalistiek, techniek) stage.

Om de gecombineerde inzet van de drie mediakanalen zo sterk mogelijk te maken, is besloten tot verdere redactione-
le  en programmatische vernieuwingen. Dat moet de snelle nieuwsvoorziening via internet en radio ten goede komen 
en er voor zorgen dat televisie een meer aanvullende rol kan krijgen.

In lijn met de beleidsvisie 2014/2016 zijn eind 2014 nieuwe programmatische, redactionele en organisatorische her-
vormingen doorgevoerd. Om RTV Oost ook in komende jaren te laten zijn wat het is: een modern georganiseerd en 
toegerust nieuwsbedrijf dat efficiënt zijn wettelijke taak vervult.     

Dr. G.L. Sporre, voorzitter
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VERSLAG BESTUUR
ONTWIKKELINGEN MEDIABEDRIJF

RTV Oost bouwde in 2014 haar positie als meest geraadpleegde nieuwsorganisatie van Overijssel uit. Het bezoek aan 
(mobiel) internet bleef doorgroeien. Een stijging van 34,5% bracht het totaal aantal bezoeken op ruim 103,7 miljoen. 
Inmiddels komt ruim 78% van het bezoek voor rekening van mobiel internet.   
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 

Social media 

Niet alleen de (mobiele) website maar ook de social media kanalen lieten een sterke stijging zien.  Facebook gaat 
een steeds grotere rol spelen (groei 303%) met inmiddels ruim 51 duizend likes, en ook Twitter kreeg er een fors aantal 
volgers (30%) bij tot een totaal van ruim 93 duizend.  
In 2014 is Instagram toegevoegd en daar hebben we inmiddels 1400 volgers. 
Op You Tube werden onze video’s ruim 2,5 miljoen keer bekeken (groei 81%)     
De verwachting is dat het online bezoek in 2015 blijft toenemen. Door nieuwe updates van app’s, doordat de redacti-
onele organisatie nog meer is afgestemd op online berichtgeving. Een groei van 25% lijkt realistisch.   

Radio en televisie 

De regionale omroepen rapporteren over radio- en tv-cijfers op basis van onderzoek door onderzoeksbureau Motiv-
Action. Twee keer per jaar wordt gemeten door in Overijssel ruim 1000 mensen te ondervragen. 
Waar het online gebruik sterk stijgt, is bij radio en televisie sprake van druk op de cijfers. Om de posities van beide 
media te consolideren, krijgt het nieuwsaanbod radio in 2015 een extra impuls en wordt televisie nieuw gepositio-
neerd. Het dagelijkse journaal  “Overijssel Vandaag” en de talkshow “En Dan Nog Even Dit” verdwijnen.  Om televisie 
meer aanvullend te laten zijn op wat overdag op internet en radio wordt gebracht, legt het nieuwe “Overijssel Van-
daag” minder nadruk op het nieuws van de dag.  Het combineert  actualiteit en  achtergronden met human interest  
en krijgt een volledig nieuwe vormgeving.  
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Radio Oost bereikte in het najaar van 2014 38% ( afname 6%) van de Overijsselse bevolking, is na 3FM, radio2 en Sky 
Radio de vierde zender van Overijssel  en wordt gewaardeerd met een 7,3.  
Het aantal kijkers van TV Oost loopt terug, maar in het najaar werd niettemin nog 68% van de Overijsselse bevolking 
bereikt. Opmerkelijk is dat TV Oost ongeveer net zoveel mensen binnen als buiten de provincie bereikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Waar de gebruikers van (mobiel) internet een doorsnee vormen van de Overijsselse samenleving, bedienen radio en 
tv een wat ouder en middelbaar opgeleid publiek.   
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De resultaten samengevat 

 

 
TECHNISCHE ONTWIKKELINGEN
 
Algemeen   
 
De facilitaire afdeling heeft de personele behoefte aangepast aan de redactionele- en operationele wensen. Enkele 
mensen werden bijgeschoold om beter op de veranderende taken voorbereid te zijn. Er werd afscheid genomen van 
een editor, twee cameramensen, een visagiste en een medewerker in het bedrijfsrestaurant. Waar nodig werd op 
freelancebasis vervangen. Dit verbetert de flexibiliteit in de komende periode.   
 
RTV Oost heeft ingezet om de komende jaren een forse energiereductie te realiseren. Dit om in het kader van duur-
zaam ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ (MVO), onze bijdrage te leveren aan een beter milieu. Natuurlijk zal 
een lagere energie afname op den duur ook een kostenvoordeel met zich meebrengen, maar in eerste instantie zal er 
behoorlijk geïnvesteerd moeten worden om zover te komen.   
  
De eerste aanzet voor de energiereductie is in 2014 opgestart. Aan een extern bedrijf is opdracht gegeven om een 
energiescan uit te voeren, waaraan vervolgacties gekoppeld zullen zijn. Vooruitlopend daarop is een subsidie aange-
vraagd voor het plaatsen van zonnepanelen op het studiogebouw in Hengelo. Deze subsidie is inmiddels toegekend.  
  
Verder werden de oude lichtbronnen in de reclamelichtbakken in de zendmast op het omroepterrein, vervangen door 
energiearme LED-verlichting.   
  
Ook worden alle traditionele lampen in het lichtplafond in de nieuwe ‘Overijssel Vandaag’ studio vervangen door LED 
armaturen. Dit geeft een enorme reductie in het opgenomen vermogen en tevens is de warmtelast ruim minder ge-
worden, waardoor de energieverslindende koelingen minder hoeven te werken.   
  
In het najaar is het project ‘de beeldkaart van Overijssel’ opgestart onder de voorlopige titel ‘Mooi Overijssel’. Doel is 
het maken van een online videoplatform, waarop Overijssel in al zijn facetten te zien is. Zwart-wit archiefmateriaal, 
alle relevante video uit het TV Oost archief en nieuw te filmen bijdragen worden hierop ontsloten. Aangezien het om 
additionele werkzaamheden gaat, is besloten om te werken met een ploeg van 3 nieuw te werven medewerkers die 

LUISTER- KIJK- ONLINE CIJFERS 2013 RTV Oost

Online bezoeken�
Aantal bezoeken per maand 8.646.000
Aantal bezoeken per jaar 103.755.059

Radio 10+ week 07.00-19.00
Gemiddeld bereik (week) in % van de Overijsselse bevolking 18
Gemiddeld bereik (week) absoluut 18+ 151.000
Marktaandeel radio (jaar)in % van het totaal 9
Waardering 7,3
 
Televisie 13+ maandag-zondag 02:00-26:00
Gemiddeld dagbereik  binnen Overijssel in % 19
Gemiddeld dagbereik  binnen Overijssel absoluut 18+ 156.634
Gemiddeld weekbereik binnen Overijssel in %  41
Gemiddeld weekbereik binnen Overijssel absoluut 18+ 338.000
Gemiddeld weekbereik  binnen Nederland absoluut 13+ 601.250
�Waardering 7,2
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een werkervaringsplaats krijgen aangeboden voor maximaal 1 jaar. De nieuwe medewerkers zijn geselecteerd uit net 
afgestudeerde studenten van de Saxion Hogeschool in Enschede en Hogeschool Windesheim in Zwolle.   
  
Verder is, na een selectie, aan het webdesign bedrijf “MyPoi World” opdracht verstrekt om het online platform te gaan 
bouwen. Er is voor twee jaar een budget vrijgemaakt voor dit project.  
  
 
Radio   
 
Twee radiostudio’s zijn geheel gerenoveerd en voorzien van nieuwe technische apparatuur. Het betreft de RK (regis-
tratiekamer met spreekcel) en Studio3. De RK is een studio die door een geluidstechnicus wordt bediend en waar de 
presentator vanuit de spreekcel presenteert, soms in combinatie met een regisseur.   
  
Studio3 is de selfsupport studio waaruit programma’s als ‘Goedemorgen Overijssel’ en ‘Goedemiddag Overijssel’, wor-
den gepresenteerd. De presentator doet er zelf de techniek en de studio is voorzien van 4 camera’s en decor, waardoor 
de studio-uitzendingen ook op TV Oost te zien zijn (visual radio). Alle technische infrastructuur, apparatuur en het 
decor werden vernieuwd en Studio3 is voorzien van een nieuw in hoogte verstelbaar meubel. Tevens werden de facili-
teiten voor live optredens verbeterd.   
  
Een andere audioruimte (JPR) waarin jingles en promo’s worden geproduceerd, opgenomen en bewerkt, is voorzien 
van nieuw studiomeubilair.   
  
In de uitzendruimten werd de Dalet montage- en uitzendsoftware vervangen door Omniplayer software. Hiermee is 
een eerste stap gezet in een mogelijk totale omschakeling van Dalet naar Omniplayer. Dit pakket is beter geschikt 
voor een multimediale werkwijze. Audio is niet meer alleen voor radio, maar ook voor allerlei online varianten en aan 
de audio bestanden kunnen videoclips gekoppeld worden t.b.v. ‘visual radio’.   
  
Voor audio opnamen maakten verslaggevers tot voor kort gebruik van speciale audiorecorders. In het verslagjaar 
zijn alle verslaggevers voorzien van een iPhone-5 smartphone met toebehoren. Daarmee kunnen audio opnamen 
gemaakt worden, die vervolgens ook naar de studio verzonden kunnen worden. Tevens is het mogelijk om middels 
speciale app’s live audio- en videobijdragen te maken ten behoeve van radio en de website.   
  
  
Televisie   
 
Eind 2014 is een nieuwe SNG (satelliet-)wagen gekocht. In tegenstelling tot de vorige wagen die geheel in eigen be-
heer is gebouwd, is deze wagen, een Mercedes Sprinter overgenomen van het bedrijf IGP, die de wagen een jaar in 
gebruik had als demo model. Begin 2015 zal de SNG wagen geheel afgebouwd worden bij RTV Oost. Voordeel is dat er 
meer werkruimte beschikbaar is dan voorheen, waardoor meer-cameraproducties beter gefaciliteerd worden. Naast 
IP-gebaseerde uitzendingen, kan nu ook via DVB-S uitgezonden worden. Dit maakt de werkwijze flexibeler en biedt het 
mogelijkheden om met omroepen in Hilversum, zoals de NOS, samen te werken.   
  
 
Eind december kwam een einde aan het dagelijkse televisieprogramma ‘En dan nog even dit’, dat in februari 2015 
wordt vervangen door een vernieuwde versie van ‘Overijssel Vandaag’. Het oude decor is verwijderd en een door de 
vormgevingsafdeling nieuw ontworpen decor is door decorbouwbedrijf ‘HollandseHanden’ gemaakt en geplaatst. In 
het decor is ruim plaats voor grote videoschermen, waarop vormgeving, foto’s en video geprojecteerd kunnen wor-
den.   
 
Ook is de akoestiek in de studio verbeterd en is geïnvesteerd in nieuw licht (LED), zendermicrofoons en ontvangers. 
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ICT   
 
In 2014 is een aantal grote projecten gerealiseerd. Zo is in ROOS verband een alternatief gevonden voor de internet 
connectie, die tot begin 2014 door Surfnet werd verzorgd. In verband met aangescherpte regelgeving was samenwer-
king met Surfnet niet langer toegestaan. Middels een Europese aanbestedingsprocedure werd een combinatie van 
Infostrada (connectie) en NPO (hosting) verkozen.    
 
De in 2013 aangekochte core-switch (het hart van het ICT netwerk) is in 2014 geïnstalleerd en werkend opgeleverd. 
Daarnaast zijn nieuwe edge-switchers gekocht en operationeel gemaakt. Daarmee is het netwerk weer geheel aan-
gepast aan de huidige technologische eisen.   
  
De online uitingen van RTV Oost via smartphone en tablet app’s ondergaan een forse groei.  Eind 2014 werd de grens 
van 10 miljoen bezoeken per maand doorbroken. De app’s moeten constant aangepast worden aan het veelvuldige 
gebruik en aan nieuwe wensen en eisen. Dit gaat in samenspraak met de andere regionale (ROOS) omroepen, waar-
mee we online gezamenlijk optrekken.   
  
In ROOS verband werd opdracht gegeven aan ontwikkelaar ‘24i’ om ook een app te ontwikkelen voor ‘connected 
TV’s’. Deze televisietoestellen hebben een internet connectie en via speciale app’s kunnen kijkers nu programma’s of 
video-items terugkijken. Deze app is voor vele platformen al werkend opgeleverd.   
  
 
Onderhoud en ontwikkeling   
  
De koelsystemen t.b.v. de twee televisiestudio’s (uit 1993) werden vervangen.   
  
Drie medewerkers volgden, evenals in 2013, een NEN 3140 vervolg- en opfrisopleiding. Daarmee voldoet RTV Oost aan 
de wettelijke richtlijnen voor het in eigen beheer onderhouden van elektrische installaties. Als gevolg daarvan worden 
alle tv lampen in eigen beheer gecontroleerd en gekeurd.   
  
 
COMMERCIELE ONTWIKKELINGEN   
  
Na een dramatische omzet val in 2013 stabiliseerden de omzetcijfers van het reclamebedrijf zich in 2014. Vanaf de 
zomer trad er een voorzichtig herstel op en door een erg goede decembermaand eindigde de regionale omzet 2,03% 
boven begroot (€ 1.101.893). De omzet uit de landelijke verkoop eindigde, mede door een verandering in de afrekensys-
tematiek, 2,67% onder begroot (€ 637.510). De totale omzet eindigde daarmee 0,25% boven begroot, op € 1.739.403.  
Door kostenbesparing was het resultaat 20,4% hoger dan begroot en ruim 11% hoger dan vorig jaar.    
 
Hoewel het economisch herstel zich geleidelijk aandient blijven het zorgelijke tijden voor reclameverkoop. Adver-
teerders investeren in toenemende mate in online- en social mediatoepassingen. Men zoekt steeds meer naar direct 
respons meting en beschouwt het adverteren via massamedia als duur. Door de editioneringsmogelijkheid bij radio is 
het gelukt een fors aantal nieuwe adverteerders te interesseren en op tv slagen we er in om veel bedrijfsreportages 
te verkopen. De advertentiebudgetten die daarmee zijn gemoeid zijn echter relatief klein. Een andere constatering is 
dat adverteerders budgetten verschuiven van radio en tv naar online. De online omzet steeg van 70k in 2012 naar 162k 
in 2013 naar 252k in 2014 (+ 55%). Dit is een trend die onomkeerbaar is en waar we op zullen moeten inspelen middels 
het beschikbaar stellen van de nieuwste technieken en formaten.    
  
Het samenwerkingsverband met Wegener op het uitgaanssegment genaamd OverUIT, loopt naar tevredenheid. Ook 
in 2014 zijn de bezoekcijfers van het onlineplatform fors gestegen. Binnen de stuurgroep is besloten om OverUIT uit te 
rollen naar andere provincies op licentiebasis. De licentie-inkomsten dekken de exploitatie van de gezamenlijke Vof. 
In oktober 2014 is OverUIT gestart in Brabant en in mei 2015 wordt er gestart in Gelderland. Aan OverUIT wordt deel-
genomen door de volgende partijen: RTV Oost, TC Tubantia, De Stentor, Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad, BN De 
Stem en De Gelderlander (v.a. mei 2015).     
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In het kader van de beoogde nieuwe organisatievorm van regionale omroepen met mogelijke clustervorming hebben 
RTV Oost en Omroep Gelderland in 2014 onderzocht in hoeverre een samenvoeging van de reclamebedrijven voordeel 
oplevert. De uitkomst was dat er geen grote directe efficiencyvoordelen te behalen zijn en het vooralsnog niet ge-
wenst is de reclamebedrijven samen te voegen. Indien er wordt besloten dat RTV Oost en Omroep Gelderland gaan 
fuseren of anderszins samenwerken binnen een cluster Oost Nederland wordt de situatie opnieuw bezien.      
   
 
FINANCIELE ONTWIKKELINGEN   
  
In verband met de per 1 januari 2017 te realiseren efficiencytaakstelling van € 1,2 miljoen heeft RTV Oost in 2014 een 
eerste aanzet gegeven voor aanpassing van de bedrijfsactiviteiten. Dit heeft geresulteerd in een geconsolideerd ope-
rationeel bedrijfsresultaat over 2014 van € 644.970. Daarmee ligt het resultaat €  638.660 hoger dan de begroting die 
voor 2014 is vastgesteld. Ten opzichte van het voorafgaande jaar ligt het bedrijfsresultaat € 726.399 hoger.   
  
Wat de baten betreft zijn de reclame-inkomsten € 51.974 (3,78%) hoger dan de begroting. Ondanks het moeilijke com-
merciële jaar zijn de reclame-inkomsten ook ten opzichte van het verslagjaar 2013 gestegen met € 11.137 (0,79%).  Ten 
opzichte van de begroting steeg de regionale netto omzet met € 52.658 (5,31%) en de landelijke omzet bleef met een 
zeer geringe daling van € 684 (-0,18%) ongeveer gelijk. Door verdere  kostenbeheersing is het rendement op de com-
merciële activiteiten ruim 20% hoger dan begroot. Ten opzichte van het voorgaande verslagjaar steeg het rendement 
met 11%.   
  
De totaal  gerealiseerde bedrijfslasten zijn € 347.816 lager dan begroot. Ten opzichte van het voorgaande jaar zijn de 
bedrijfslasten gedaald met € 77.264.   
  
De personele kosten zijn mede door een daling van het gemiddeld aantal fte’s (-4,14 ) lager dan begroot en lager dan 
vorig jaar. Negatief van invloed op de ontwikkeling van de personele kosten is geweest de betaling van een aantal 
afkoopsommen met een totale waarde van € 125.000 alsmede de stijging van de sociale lasten. Door minder inhuur 
van freelance medewerkers, minder externe producties aan te kopen en lagere programmakosten incidenteel zijn de 
directe programmakosten lager dan begroot, maar boven het kostenniveau van vorig jaar. Negatief van invloed op de 
ontwikkeling van de directe programmakosten is geweest de ontwikkeling van een nieuwe zendervormgeving door 
Cape Rock (€ 49.000)  en de nadelige financiele effecten als gevolg van de afschaffing van de integratieheffing en 
printprijsregeling (€ 156.000). De technische kosten en verbindingskosten zijn iets onder het niveau van de begroting 
uitgekomen en lager dan het kostenniveau van het voorgaande verslagjaar. De huisvestingskosten zijn met name door 
de restitutie van energiebelasting over de afgelopen jaren fors lager dan begroot. Mede daardoor liggen de kosten 
ook sterk onder het niveau van het voorgaande jaar. Door het uitstellen van investeringen en het kritisch beoordelen 
van (vervangings)investeringen zijn de afschrijvingskosten fors lager dan begroot en onder het kostenniveau van 
vorig jaar uitgekomen. De algemene kosten zijn iets hoger dan begroot maar liggen onder het kostenniveau van vorig 
jaar. 

De algemene reserve en reserve voor media-aanbod vormen samen het weerstandsvermogen van de organisatie. Het 
over 2014 gerealiseerde resultaat van € 644.970 is toegevoegd aan de reserve voor media-aanbod.    
  
Met ingang van 2014 is de subsidierelatie van de publieke regionale media instellingen overgegaan van de provincies 
naar het Ministerie van OCenW. Dat heeft voor de periode tot 2017 geen directe financiële gevolgen. In ROOS verband 
wordt op dit moment onderzocht of de ondersteuning van de journalistieke productie doelmatiger en efficienter kan 
worden georganiseerd.   
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KENGETALLEN    
  
A. Bedrijfseconomisch     
 
Eigen vermogen  €  7.272.750
Totaal vermogen  €  9.768.710
Solvabiliteitsratio  0,74
Netto werkkapitaal  €  5.400.089
Current ratio    5,34
Vastgelegd vermogen(VA)/Eigen vermogen  0,43
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening  €  644.970
Resultaat na bijzondere lasten en deelnemingen  €  644.970
Cashflow (netto-winst+afschrijvingen)  €  1.241.739  
     
 
B. Afhankelijkheid subsidieverstrekker     
 
Bekostigingsbijdrage  €  11.007.024
Extra provinciale bijdrage  €  -
Reclame-inkomsten   €  1.428.424
Overige inkomsten
Bijdragen van derden  €  150.193
Inkomsten uit nevenactiviteiten  €  31.939
Inkomsten uit barters  €  411.075

C. Personeel
     
Leeftijdsopbouw   Man   Vrouw  Totaal
  
 15 - 24 0 0 0 
 25 - 34 6 5 11 
 35 - 44 24 16 40 
 45 - 54 25 12 37 
 55 - 64 17 7 24 
 Totaal 72 40 112 

Schaal Man Vrouw Totaal
  
 A - B 0 0 0 
 C - D 1 4 5 
 E - F 16 11 27  
 G - H 51 24 75 
 J - K 3 1 4  
 L - M 1 0 1 
 Totaal 72 40 112 

        
Fte’s verdeling naar afdeling (per 31-12-2014)   
  
Techniek 25,89
Redactie 53,32
Reclame 7,33
Overig 10,92
Totaal 97,46 
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Personeelskosten naar bedrijfsonderdeel   
 
Omroep  €  6.867.778
Reclame  €  473.695
Totaal                                                                                                                                                                                 €   7.341.473 
 
 
Freelance kosten        
  
Techniek  €  325.664
Redactie  €  762.781
Overhead  €  -
Totaal  €  1.088.445

Verhouding indirect/totaal  18,73%
Gemiddelde personeelskosten per fte  €  73.144
Percentage ziekteverzuim  4,20% 

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 2015   
 
M.G.J. Oude Wesselink   
  
Bestuurder - Directeur/hoofdredacteur  
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SAMENGEVOEGDE BALANS STICHTING RTV OOST PER 31 DECEMBER 2014    
(In euro’s, na resultaatbestemming)
      
    
Activa 
      
VASTE ACTIVA   31-12-2014  31-12-2013 
     
Materiële vaste activa   3.067.055  3.165.041 
Financiële vaste activa   56.658  22.312 
   3.123.713  3.187.353 
      

VLOTTENDE ACTIVA
      
Vorderingen   
Debiteuren   483.528  559.253 
Vooruitbetaalde pensioenpremies   949.004  982.339 
Overlopende activa   198.554  253.459 
   1.631.086  1.795.051 
      
Liquide middelen   
   5.013.911  4.008.831 
      
   
   9.768.710  8.991.235 
   

Passiva       
      
EIGEN VERMOGEN      
      

Algemene reserve   6.627.780  6.627.780 
Reserve voor media-aanbod   644.970  0 
   7.272.750  6.627.780 
      
VOORZIENINGEN   1.133.069  870.766 
      
VREEMD VERMOGEN      
      
Langlopende schulden   117.983  117.983 
      
Kortlopende schulden      
  
Crediteuren   355.298  359.912 
Belastingen en sociale premies   310.605  397.709 
Overlopende passiva   86.248  112.229 
Overige schulden   492.757  504.857 
   1.244.908  1.374.707
   

   9.768.710  8.991.236 
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SAMENGEVOEGDE EXPLOITATIEREKENING STICHTING RTV OOST 2014   
(in euro’s)     

 Werkelijk  Begroting  Werkelijk 
 2014  2014  2013 
Baten      
Exploitatiesubsidie 11.007.024  11.010.110  10.794.225 
Verrekening provincie Overijssel 0  0  -400.000 
Netto reclame-inkomsten 1.428.424  1.376.450  1.417.287  
Inkomsten van derden (model III A+B) 150.193  40.000  183.643 
Inkomsten uit nevenactiviteiten (model IV) 31.939  50.000  32.167
Inkomsten uit barteractiviteiten (model V) 411.075  250.000  339.329
Som der bedrijfsopbrengsten 13.028.655  12.726.560  12.366.651 
       
      
Lasten      
Personeelskosten 7.341.473  7.467.750  7.391.637 
Directe programmakosten 2.087.671  2.189.000  1.963.916 
PR en promotie 721.626  595.000  673.115 
Technische kosten 93.910  99.500  94.924 
Verbindingskosten 478.092  503.000  522.451 
Huisvestingskosten 243.767  308.500  343.511 
Afschrijvingen 596.769  762.500  623.145 
Algemene kosten 884.126  870.000  911.999 
Som der bedrijfslasten 12.447.434  12.795.250  12.524.698 
      
      
Bedrijfsresultaat 581.221  -68.690  -158.047 
      
Financiële baten en lasten 63.749  75.000  76.618 
      
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 644.970  6.310  -81.429 
      
Buitengewone lasten 0  0  0 
Resultaat deelnemingen 0  0  0 
      
Resultaat 644.970  6.310  -81.429 
      
      
Resultaatverdeling      
      
Mutatie risicoreserve 0  0  81.429 
Mutatie reserve voor media-aanbod -644.970  -6.310  0 
      
Saldo na resultaatverdeling 0  0  0 
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SAMENGEVOEGD KASSTROOMOVERZICHT STICHTING RTV OOST 2014    
(in euro’s)      
      
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN       
      
   2014  2013 
      
Bedrijfsresultaat   581.221   -158.047 
Aanpassingen voor:       
Afschrijvingen   596.769   623.145 
Mutatie voorzieningen   262.303   -349.624 
   1.440.293   115.474 
Veranderingen in het werkkapitaal:      
Vorderingen   163.965   333.218 
Kortlopende Schulden   -129.799  -63.469 
   34.166  269.749 
      
Kasstroom uit bedrijfsoperaties   1.474.459  385.223 
      
Ontvangen rente   63.749  76.618 
    
Kasstroom uit operationele activiteiten (A)   1.538.208  461.841 
      
       
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN       
    
Investeringen in materiële vaste activa   -498.782  -333.170 
Investeringen in financiële vaste activa   -34.346  22.688 
Desinvesteringen in materiële vaste activa   0  0 
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (B)   -533.128  -310.482 

       
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN       
   
Mutatie langlopende schulden   0  0 
Kasstroom uit financieringsactiviteiten ( C)   0  0 

      
NETTO KASSTROOM (A+B+C)   1.005.080  151.359 
      
Saldo liquide middelen:      
Einde boekjaar   5.013.911  4.008.831 
Begin boekjaar   4.008.831  3.857.472 
NETTO KASSTROOM   1.005.080  151.359 
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Accountantsverklaring
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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 vol-
gende 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 27 maart 2015 besloten om het voordelig bedrijfsresultaat van 
€ 644.970 toe te voegen aan de reserve voor media-aanbod en het bestuur te déchargeren voor het gevoerde beleid.
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SOCIAAL JAARVERSLAG 2014        
        
Organisatiegegevens        
        
De stand van zaken in de organisatie        
In 2014 werd de beslissing genomen om conform de beleidsvisie 2014-2016 nieuwsvoorziening nadrukkelijk centraal 
te zetten. Dat vroeg om versterking van de nieuwsfunctie van internet en radio en een nieuwe positionering/invulling 
van televisie.         
De nadruk op nieuws als primaire taak heeft gevolgen gehad voor de indeling van de redactie. De afdelingen Infor-
matieve programma’s en Sport worden in 2015 geïntegreerd in de afdeling Nieuws. Deze afdeling wordt vervolgens 
opgesplitst in het nieuws voor de dag, op de dag (het snelle nieuws, richt zich op het internet en radio) en actualitei-
ten (lange termijn en achtergrondreportages, richt zich op tv). De meeste redactiemedewerkers krijgen hierdoor een 
nieuwe rol met nieuwe taken. Hierbij wordt verwacht dat men multifunctioneel en breed inzetbaar is. Hiervoor zijn 
persoonlijke gesprekken met alle betreffende medewerkers gevoerd.       
 
Gevolg van een nieuwe positionering van televisie is, dat werd besloten  na zeven seizoenen te stoppen met het dage-
lijkse programma “En dan nog even dit”. Op 24 december was de laatste uitzending. Ook stopt begin 2015 de huidige 
versie van het programma “Overijssel Vandaag”. Hierdoor hebben we afscheid moeten nemen van het team van free- 
lance presentatoren. Presentatoren die een dienstverband hebben krijgen een andere rol binnen de organisatie.   
      
Voor die nieuwe invulling van televisie werd een brainstormgroep met mensen vanuit de redactie samengesteld die 
als taak had de vorm en inhoud van het programma op te zetten. Het nieuwe programma zal starten in 2015.  
      
Ook op de afdeling TV Techniek vindt de verschuiving naar een multifunctioneel en breed inzetbaar personeelsbe-
stand plaats. De meeste medewerkers van deze afdeling zijn of worden bijgeschoold om dubbelfuncties uit te kunnen 
voeren. Eén cameraman heeft de mogelijkheid gekregen om door te groeien naar de functie van verslaggever. Het 
inwerktraject hiervoor zal in 2015 starten.        

Personele verschuivingen        
In 2014 hebben er voor het eerst in jaren redelijk wat personele verschuivingen plaats gevonden. Zes medewerkers 
zijn uit dienst getreden omdat ze een andere baan hebben gevonden of voor zichzelf wilden beginnen. Hierdoor ont-
stonden mogelijkheden om interne medewerkers nieuwe mogelijkheden te bieden of extern nieuwe mensen aan te 
nemen. Van 1 medewerker moest afscheid worden genomen omdat er niet meer voldoende werk was en met 1 me-
dewerker is helaas een conflictsituatie ontstaan dat niet is opgelost met een mediationtraject waardoor we afscheid 
van elkaar hebben moeten nemen.        

Strategisch personeelsplan        
In 2014 heeft de ontwikkeling van het strategisch personeelsplan verder vorm gekregen. De uitvoering die o.a. plaats 
zal vinden in de vorm van nieuwe functieprofielen en een nieuw organogram is door de nieuwe plannen opgeschort en 
zal in de loop van 2015 plaats gaan vinden.        
        
Bezuinigingsdoelstellingen 2017        
Gedurende het gehele jaar heeft er regelmatig overleg plaats gevonden tussen alle regionale omroepen en diverse 
externe partijen om consensus te krijgen over de manier waarop de opgelegde bezuinigingsdoelstellingen voor 2017 
kunnen worden gerealiseerd. Langzaam maar zeker worden de contouren van de plannen duidelijk. In het eerste 
kwartaal van 2015 zullen de plannen definitief worden voorgelegd aan het ministerie van OC&W. Wat de eventuele 
gevolgen voor het personeel kunnen zijn is op dit moment nog niet volledig te overzien.     
   
Sectorplan permanente educatie        
De technologische ontwikkelingen binnen de omroepwereld gaan razendsnel waardoor de aard en de omvang van de 
werkgelegenheid veranderen. Hierdoor is voor de omroepmedewerkers behoefte aan en noodzaak voor structurele 
scholing om de technologische ontwikkelingen bij te houden en breed inzetbaar te blijven (duurzame inzetbaar-
heid).        
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Als onderdeel van een breder traject is daarom in 2014 een sectoraal breed plan opgesteld voor permanente
educatie. Hierdoor kan RTV Oost mede gebruik maken van verschillende opleidingsmodules (opleiding/workshop/
training/cursus) voor alle functiecategorieën waarmee medewerkers zich kunnen verdiepen, verbreden of omscho-
len. Voor dit traject is subsidie toegekend vanuit het Asscher fonds van de overheid (50%). Daarnaast neemt het 
AWO fonds van de omroep een deel van de kosten voor haar rekening (34%) waardoor de omroepen maar 16% van 
de daadwerkelijke kosten per opleidingstraject hoeven te betalen. De uitvoering van dit sectorplan zal in het tweede 
kwartaal van 2015 plaats vinden.
        
Maatschappelijk initiatief        
Door de huidige situatie op de arbeidsmarkt zijn er momenteel grote aantallen net afgestudeerde HBO’ers die na hun 
studie geen werk kunnen vinden. RTV Oost wil daarom in 2015 en 2016 een aantal schoolverlaters, van opleidingen die 
aansluiten op het vakgebied, binnen haar organisatie de mogelijkheid bieden om werkervaring op te doen. Via een 
werkervaringsplaats kan een schoolverlater gericht werkervaring op doen waardoor hij zijn concurrentiepositie op 
de markt kan versterken en zijn kans op een reguliere baan vergroot. RTV Oost biedt een werkplek met begeleiding, 
aansluitend op de afstudeerrichting.        
Aan het einde van 2014 zijn daarom twee schoolverlaters geworven voor een periode van een jaar. Zij zullen starten in 
2015 met het project Mooi Overijssel.         

Voorlichtingsdagen        
Ook in 2014 hebben er weer drie voorlichtingsdagen plaats gevonden om studenten van relevante opleidingen en-
thousiast te maken voor het werken bij een regionale omroep in het algemeen en RTV Oost in het bijzonder. Deze da-
gen worden georganiseerd door de afdeling PR in samenwerking met de afdeling P&O. De reacties van de deelnemers 
zijn telkens erg positief en het aantal aanmeldingen blijft redelijk hoog. Het streven is om in 2015 weer drie of vier van 
deze dagen te organiseren.        
        
Personeelsgegevens        
Op 31 december 2014 werkten bij RTV Oost 112 medewerkers (97,5 fte) (2013: 119 medewerkers - 104,5 fte). In 2014 zijn 
8 medewerkers uit dienst getreden. In december is 1 medewerker met pensioen gegaan. Er zijn 2 nieuwe medewerkers 
in dienst getreden.        
De diverse onderdelen uitgesplitst (peildatum 31-12-2014):       
 
Afdeling             Totaal FTE 2014  Totaal FTE 2013     
- redactie:  53,32  57,5     
- facilitiar: 25,89  28,3     
- commercie: 7,33  7,8     
- overig: 10,92  11,3     
        

 In grafisch overzicht:        
        
        
        
        
Op 31 december hadden 109 medewerkers van RTV Oost een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd volgens de 
proces-kern kwalificatie (97.3%) en 3 medewerkers een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (2.7%).    
     
Van deze tijdelijke overeenkomsten zijn er 2 ingevuld met een proces-flex kwalificatie en 1 met een project-flex kwali-
ficatie. Er waren geen medewerkers met een project-kern kwalificatie. Hiermee voldoet RTV Oost aan de bandbreedte 
zoals deze is voorgeschreven in de CAO.        

Redactie

Reclame

Facilitair

Overig
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Van de 112 medewerkers bij RTV Oost zijn er 40 vrouwelijk (2013: 41). In totaal werken er 52 medewerkers in deeltijd 
(2013: 51), waarvan 20 mannen (16,6 fte) en 32 vrouwen (20,9 fte).        
 
Achttien medewerkers maakten in 2014 gebruik van de wettelijke ouderschapsverlofregeling.     
    
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers is 46 jaar (2013: 45,2 jaar). De verdeling over de leeftijdscategorieën is in 
het volgende figuur weergegeven:        
        
         
         
         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
       
Arbeidsvoorwaarden        

Omroep CAO        
Per 31 december 2014 is de omroep cao afgelopen. Er zijn al langere tijd onderhandelingen over een nieuwe cao maar 
deze hebben tot op het moment van schrijven nog niet tot een resultaat geleid. Tot er een nieuwe cao tot stand is 
gekomen zal de oude cao van kracht blijven.        

Verdeling over salarisklassen        
Figuur 3 geeft de verdeling van de 112 medewerkers weer over de verschillende salarisklassen. Van het totale perso-
neelsbestand per 31-12-2014 is 28.6% ingeschaald in salarisklasse C t/m F, 56.3% in salarisklasse G, en 15.1% (overwe-
gend leidinggevenden) is ingeschaald in salarisklasse H en hoger.       
 
Figuur 3. Verdeling over de salarisklassen (in fte’s)        
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

Op 31 december 2014 zaten 79 medewerkers (70,5%) aan het maximum van hun salarisschaal. Tweeënvijftig daarvan 
kunnen nog enigszins groeien in hun salaris d.m.v. de uitloopperiodieken. Zevenentwintig medewerkers hebben al ge-
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profiteerd van de drie beschikbare uitloopperiodieken en zijn dus qua salarisniveau volledig uitgegroeid.    
     
Bedrijfsregelingen        
In 2014 zijn in overleg met de OR de Klachtenregeling bij ongewenst gedrag, de Regeling toekennen, opnemen en 
sparen van vakantietegoeden, de Regeling nevenwerkzaamheden, de Regeling reiskosten woon-werkverkeer en het 
Werving- en selectiebeleid aangepast aan de veranderende omstandigheden van de organisatie.    
Verder zijn er in 2014 geen wijzigingen geweest op de bedrijfsregelingen van RTV Oost (m.u.v. indexering van bedragen) 
en zijn er geen nieuwe regelingen ontwikkeld.         
Dit jaar hebben 4 medewerkers gebruik gemaakt van de fietsregeling (2013: 6 medewerkers).     
    
        
Arbeidsomstandigheden        
        
Risico-inventarisatie        
In 2014 hebben drie medewerkers van de afdeling Techniek wederom een workshop “werken op hoogte, inspectie klim-
materialen en NEN 3140” gevolgd. Dit was een herhaling/verversing van de workshop uit 2013. NEN 3140 is kortweg het 
controleren van alle apparatuur met een stekker. 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.  
      
Ongevallen        
In 2014 hebben zich geen bedrijfsongevallen voor gedaan.       
 
Ongewenst gedrag        
In 2014 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 2014 is 4,2% (2013: 3,7) voor RTV Oost en 2,3% (2013: 1,8) voor 
RTV Oost Reclame (gewogen gemiddelde). Het percentage van RTV Oost is een verhoging ten opzichte van de vorige 
jaren en geeft reden tot alertheid. Het verhoogde percentage wordt voornamelijk veroorzaakt door een aantal lang-
durig zieken waarvan het grootste deel niet werk gerelateerde klachten heeft.      
  
RTV Oost      
  
Duurklasse Kalenderdagen Gemiddelde Gem. verzuimduur
  meldingfrequentie (dagen)
Kort verzuim (< 8 dagen) 296 22,54 2,87
Middellang verzuim (8-42 dgn) 302 4,6 14,32
Lang verzuim (43 > dagen) 1071 1,53 132,5
    
 
RTV Oost Reclame    
    
Duurklasse                                                                Kalenderdagen                           Gemiddelde Gem. verzuimduur
  meldingfrequentie (dagen)
Kort verzuim (< 8 dagen) 19 34,55 2,71
Lang verzuim (43 > dagen) 55 4,94 55

Bedrijfsbreed waren 11 medewerkers langdurig (42+ dagen) ziek. Voor 5 van hen is in het kader van de Wet Verbetering 
Poortwachter in 2014 een plan van aanpak opgesteld waarin reïntegratieafspraken zijn vastgelegd. Voor 2 van hen 
was dit al in 2013 gedaan, deze medewerkers zijn in de loop van 2014 uit dienst gegaan.   
     
In 2014 hebben 2 medewerksters zwangerschapsverlof opgenomen.     
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Beoordelen en opleiden      
   
Resultaatgericht aansturen en beoordelen      
  
In december 2014 zijn 110 medewerkers beoordeeld. De resultaten daarvan zijn:      
  
· Ver onder de norm: 0  personen  (0%)  
· Te ontwikkelen:  1   persoon  (0,9%)  
· Conform de norm:  94   personen  (85,5%)  
· Boven de norm:  15   personen  (13,6%)  
· Ver boven de norm: 0   personen  (0%)  
 

Twee 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 2014 is wederom ruim aandacht besteed aan opleidingen en trainingen om de vaardigheden van de medewer-
kers te verbeteren. In totaal hebben 56 verschillende medewerkers één of meerdere trainingen gevolgd.    
     
In 2014 hebben wederom een aantal grote trajecten plaats gevonden in het kader van creativiteitsontwikkeling en in 
het kader van de ontwikkelingen met het online werken. In mei hebben alle medewerkers die camjo of programmaker 
zijn een training Beeldgrammatica gevolgd van Gert de Graaff. In augustus en september kwam hierop een vervolg 
met de training “Fileren”, wederom van Gert de Graaff. In oktober en november hebben vrijwel alle medewerkers van 
de redactie de training Social media en internet gevolgd van Henk van Ess.      
  
Ook in 2014 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, voor RTV Oost en RTV Oost reclame gezamenlijk, is een bedrag van € 37.908,50 (2013: € 38.864,72) geïn- 
vesteerd. 
        
Stagiairs        
In 2014 hebben in totaal 32 stagiairs stage gelopen bij RTV Oost, verdeeld over de volgende bedrijfssegmenten:  
      
 §  Redactie: 16 stagiairs (2013: 14)   
 §  Techniek: 4 stagiairs (2013: 7)
 §  Reclame:  9 stagiairs (2013: 3)   
 §  Overig:  3 stagiairs (2013: 2)   
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SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT (RvT)    
    
De samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT) was op 31 december 2014 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 2014 5 keer.    
Daarnaast heeft de RvT 2x vergaderd met de Ondernemingsraad.    
In het verslagjaar is de samenstelling van de RvT niet gewijzigd.    
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VERSLAG VAN  HET PROGRAMMABELEID BEPALEND ORGAAN (PBO) 
   
    
    
Het PBO kent op 31 december 2014 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 2014 vier keer bijeen. Daarnaast nam een delegatie deel aan de in ROOS-verband georganiseerde 
workshop over  de veranderingen in de meid en wat dat betekent voor het werk van een PBO. Directeur/hoofdredac-
teur woonde de bijeenkomsten van het PBO bij en was ook aanwezig bij de workshop. Op de agenda in 2014 structureel 
aandacht voor het eigen mediabeleid en de ontwikkelingen in de politiek/bestuurlijke arena met het oog op de toe-
komst van de regionale omroep in zijn algemeenheid.   Bij drie van de vier bijeenkomsten was een werknemer van RTV 
Oost uitgenodigd om zijn/haar werk toe te lichten.    
    
Woensdag 2 april 2014    
Marijke Brouwer is uitgenodigd om te spreken over de wereld van de social media. De journalistiek moet mee in de 
ontwikkelingen. Zo is er de gidsfunctie bij gekomen. RTV Oost brengt niet alleen het eigen nieuws maar verwijst ook 
naar voor het publiek relevant nieuws van ander media. Wat overigens niet wil zeggen dat RTV Oost als doorgeefluik 
fungeert.  Het grote aanbod aan nieuws en informatie wordt gezeefd, gewogen en  verrijkt waarbij betrouwbaarheid 
de voornaamste waarde is.    
Het PBO bespreekt de provinciale motie waarin het college wordt opgeroepen zich sterk te maken voor behoud van 
een zelfstandige regionale omroep.    
Het programmastatuut waarin i.v.m. wijzigingen van functionarissen en structuur van d eorganisatie wat veranderin-
gen zijn doorgevoerd, krijgt de goedkeuring van het PBO.      
Ook ruim tijd voor bespreking van het rapport “De tijd staat open” van de Raad voor de Cultuur. Daarin  adviezen aan 
de staatssecretaris voor de rol en organsiatie van regionale omroep. Het PBO constateert tevreden dat ook de Raad 
voor Cultuur pleit voor behoud van een zelfstandige regionale omroep    
    
Woensdag 9 juli    
De bijeenkomst staat in het teken van verandering. RTV Oost moet als mediabedrijf innoveren. Dat betekent onder 
meer een transitie van een klassiek radio en tv bedrijf naar een online nieuwsbedrijf. Dat proces is al in 2009 voorzich-
tig in gang gezet en heeft geresulteerd in uitstekende prestaties op internet. Het vraagt nu ook om een herpositio-
nering van radio en vooral televisie.  De nieuwsfunctie van televisie is met de opkomst van internet uitgehold en het 
kanaal zal een andere, meer aanvullende invulling moeten krijgen.  Directeur/hoofdredacteur Oude Wesselink maakt 
bekend per januari te willen stoppen met de huidige programmering en met een geheelnieuw aanbod te willen komen. 
Een invulling die zich richt op een publiek van 50-plussers, meer gericht is op achtergronden, duiding en de persoon-
lijke verhalen achter het nieuws. Om daarbij ook het snelle nieuwsaanbod via internet en radio te kunnen garanderen, 
is een wijziging van de organisatie nodig.      
Oude Wesselink geeft aan dat het betekent dat veel medewerkers uit hun comfortzone worden gehaald, een nieuwe 
taakinvulling krijgen en dat zoiets wat onrust met zich mee zal brengen.         
    
Woensdag 1 oktober    
Eindredacteur Bas Treffers schuift aan om het PBO bij te praten over muzieksamenstelling bij radio en over de keuzes 
die worden gemaakt voor te maken documentaires en de voorbereidingen daarvan.    
Directeur/Hoofdredacteur Oude Wesselink heeft op verzoek van het PBO het in 2013 voor twee jaar vastgestelde me-
diabeleid op verzoek van het PBO geactualiseerd en krijgt daarvoor instemming.    
Belangrijk punt van gesprek voor het PBO is de manier waarop we contact houden met de achterban en daarbij de 
vraag hoe te spiegelen of we met de huidige media inzet voldoen aan de verwachtingen.  Een nieuwe ontwikkeling is 
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dat een vertegenwoordiging van de Christelijke kerken in Overijssel  bereid is een klankbordgroep te vormen. Daarbij 
schuiven dan ook aan, het PBO-lid met de portefeuille levensbeschouwing en de redacteur levensbeschouwing.  In 
die klankbordgroep worden ideeën uitgewisseld  over te behandelen onderwerpen, over wat speelt op het gebied van 
levensbeschouwing en wordt feedback gegeven op hoe RTV Oost het thema behandeld heeft.   
 
Ook de ontwikkelingen in ROOS-verband worden besproken. Het PBO geeft aan belangrijk te vinden zelfstandigheid te 
behouden. Als er sprake mocht zijn van clustervorming/fusie dan gaat de voorkeur uit naar Drenthe als partner. Daar-
bij wordt gewaarschuwd voor teveel schaalvergroting en komt de suggestie op tafel de huidige omroepstichtingen te 
behouden en in coöperatief verband samen te gaan werken.    
    
Woensdag 19 november    
PR-medewerker Roel Zweers vertelt over hoe RTV Oost omgaat met  evenementen en projecten. Hoe de contacten 
lopen en hoe één en ander organisatorisch in de steigers wordt gezet.  Hij zoomt in op de komende inzamelingsactie 
voor de voedselbanken. De gezamenlijke regionale omroepen zetten zich gedurende twee weken in december in om 
zoveel mogelijk voedingsmiddelen in te zamelen. Een operatie die logistiek nogal wat voeten in aarde heeft.  
  
Directeur/hoofdredacteur Oude Wesselink geeft een toelichting op de wijzigingen begin 2015. De redactie wordt an-
ders georganiseerd om de snelle nieuwsvoorziening via internet en radio verder te verbeteren en televisie een andere 
invulling te geven.  Uiteraard conform de beleidsvisie 2014/2016 en het vastgestelde mediabeleid 2014/2015  
  
Het PBO kijkt daarnaast terug op de workshop voor PBO’s van regionale omroepen. Een zinvolle bijeenkomst, zo luidt 
de conclusie. Er blijkt een brede behoefte aan een uniforme aanpak voor de werkwijze van PBO’s: structuur, criteria, 
handvatten. ROOS heeft toegezegd de bestaan de handleiding op dit vlak te herzien.       
Aansluitend hierop, de vraag hoe te voorzien in vacatures in het PBO. DE gevolgde werkwijze blijkt nogal te verschillen 
tussen diverse omroepen.  Besloten wordt ROOS te vragen ook hiervoor een uniforme lijn aan te dragen.   
 
    
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 
betrokkenheid en binding. Met oog voor de agenda van de burger. Relevant, authentiek, vertrouwd, betrokken en 
verrassend zijn daarbij de kernbegrippen.      
-RTV Oost wil met een combinatie van internet (pc, mobiele ontvangers), radio en televisie zoveel mogelijk mensen 
bereiken. We stellen onze content daarom onder voorwaarden beschikbaar aan andere mediamerken en zoeken in 
samenwerking met andere partijen actief naar nieuwe vormen van informatieverspreiding.   
 
-RTV Oost schakelt  in geval van calamiteiten haar media in om het publiek zo snel en volledig mogelijk te informeren. 
Rampenstaf en hulpdiensten krijgen de gelegenheid zelfstandig hun informatie via teletekst, radio en televisie (tekst-
crawl) 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 bouwen in 2015 verder aan een nieuwsnetwerk met  in elke 
sociaaleconomische 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 ac-
tualiteitenrubrieken.      
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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 onder-
steunend is. Internet en radio zijn leidend bij de snelle berichtgeving, televisie is meer aanvullend in de zin van achter-
gronden (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 be-
schikbaar. De website (en mobiele afgeleiden) staat daarom centraal in de eerstelijns nieuwsvoorziening. Het is dé 
plek om ook lokale nieuwtjes te brengen naast het nieuws dat breed in de belangstelling staat. rtvoost.nl brengt het 
nieuws zoveel mogelijk in een combinatie van tekst, audio, foto en video en gelinkt aan andere (externe) bronnen. 
Naast volledigheid is ook snelheid een kwaliteit. Internet biedt een uitgelezen kans tot interactie met het publiek. Die 
wordt actief gezocht door het publiek te laten reageren op nieuws en door de inzet van social media.   
 
-Radio    
Radio heeft voor het overgrote deel van het publiek een verstrooiing biedende functie. Daarnaast is er een rol in 
het attenderen op belangrijk nieuws. Radio Oost zoekt het daarom in een sfeer die aansluit bij een breed publiek en 
combineert die met het brengen van kort regionaal nieuws en informatie. De combinatie van sfeer en het regionale 
karakter van de behandelde onderwerpen, maken Radio Oost onderscheidend van andere zenders.    
 
-Televisie    
TV Oost wil onderscheidend en aanvullend zijn. Ons nieuwsmagazine Overijssel Vandaag zet daarom in op onderwer-
pen die breed in de belangstelling staan en die -breaking nieuws uitgezonderd-  niet per definitie aan de dag zelf ge-
bonden 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, bijzonde-
re 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?    
Het afgelopen jaar vonden er 52 rondleidingen in de ochtend plaats.    
Hiervan waren 15 basisscholen, 6 middelbare/praktijkscholen en 31 overige groepen.    
In de namiddag werden er, gekoppeld aan het bijwonen van het programma En Dan Nog Even, 20 groepen
ontvangen.     
-Voor leerlingen van basisscholen zijn kosteloos spreekbeurt pakketten beschikbaar en vanaf groep 7 kunnen zij ook 
een rondleiding aanvragen. Sinds november 2010 is het pakket 148 keer aangevraagd. In 2014 was dat 17 keer.  
  
-Voor studenten die in de media aan de slag willen en/of al een studie in die richting volgen, organiseren we voorlich-
tingsdagen. Om ze een oriëntatie te bieden op de arbeidsmarkt. Sinds 2011 hebben we 11 Voorlichtingsdagen georga-
niseerd. Gemiddeld 3 voorlichtingsdagen per jaar.    
De deelnemers waren vooral communicatie-, journalistiek en media en entertainmentstudenten   
 
Hier en daar ook studenten van een technische opleiding, herintreders of middelbare scholieren met een duidelijke 
passie/wens om in de media te werken. In 2014 noteerden we 44 deelnemers.    
-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.     
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-We faciliteren wekelijkse radio uitzendingen voor specifieke groepen in de samenleving. Voor kerkelijken, voor huma-
nisten, 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 voor-
gaande jaren waren dat het Historisch Centrum Overijssel, het Oversticht, natuurbeschermingsorganisaties, zorgin-
stellingen, de provincie, Kamer van Koophandel, waterschappen, musea.    
-Met de provincie zoeken we nadrukkelijk samenwerking in het onder de aandacht brengen van culturele evenemen-
ten via tv-producties en live streams voor digitale platforms.      
-Sinds 2014 bundelen we de krachten met de regionale dagbladen en de provincie in het uitreiken van de Cultuurprijs 
Overijssel. Dirigent en componist Carl Wittrock uit Goor wonde prijs in 2014, Zwollenaar Typhoon kreeg de talentprijs.    
   
-Met de organisaties van grote evenementen zijn structurele contacten over het registreren en waar mogelijk live 
uitzenden van die evenementen. In 2015 zijn dat onder meer de Carnavalsoptocht Oldenzaal, de Strong men run Hel-
lendoorn, 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, het Woody Woodstock festival in Steenwijk, de 
Military Boekelo.     
-Met de NOS is er een structurele uitwisseling van nieuws (sport) en samenwerking bij het in  beeld brengen van grote 
evenementen. Een soortgelijke samenwerking is er met de regionale omroepen in Drenthe en Gelderland .   
 
-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 
2015 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 2014 is de aanvraag gehonoreerd voor de productie “Tot in het derde geslacht” 
die ingaat op het leven van kinderen met ouders die in de oorlog aan Duitse kant stonden.  Met eigen middelen werd 
de documentaire ‘De Veldmaat’ in Haaksbergen gemaakt.  De Veldmaat, vroeger een kerkdorp, bestaat 80 jaar.’80 
Jaar De Veldmaat’ schetst een beeld van een wijk, waar de bewoners op een bijzondere manier een sociale cohesie 
hebben ontwikkeld. Religie, sport, ondernemerschap en noaberschop komen op een wonderlijke, maar tegelijk ook 
vanzelfsprekende manier bij elkaar. Verder maakten we de documentaire “Dat was oorlog” waarin kinderen van hun 
grootouders te horen krijgen wat de oorlog met hen heeft gedaan. En ook “De zwemmers van De Dinkel” was een eigen 
productie. Hierin keken de talenten van toen terug op het begin van een ongekende reeks successen.      
 
-Met de actualiteitenrubriek EénVandaag is een structurele samenwerking van de grond gekomen. Een groot regio-
naal 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 (arbeidsvoor-
waarden, CAO, wet) worden nageleefd.

OVERLEGGEN
In het jaar 2014 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 plaatsgevon-
den. De continuïteit van de onderneming is het belang dat beide partijen in het overleg bij RTV Oost nastreven.
De OR zelf heeft vijftien keer vergaderd. 
De OR heeft contact gehad met de redactieraad over diverse zaken, die beide raden aangaan. 
Ook de ontwikkelingen in ROOS-verband worden kritisch gevolgd. Plannen tot vorming van clusters dan wel fusies, 
eisen een grote waakzaamheid van de OR. Er is hiertoe ook een landelijk platform opgericht waarin de ondernemings-
raden van 12 Regionale omroepen vertegenwoordigd zijn. Het landelijke OR-platform is één van de middelen om ons te 
laten informeren en adviseren t.a.v. de toekomstige plannen. Hans Robert Scheperkeuter is onze contactpersoon in dit 
platform. Speerpunt van de OR van RTV Oost is behoud van werkgelegenheid bij de regionale omroep voor Overijssel.
Verder heeft Willem Boverhof helaas afscheid genomen van RTV Oost en dus ook van de OR. Hierdoor is er weer een 
functie vacant.

UITGEBRACHT ADVIES/INSTEMMINGEN
De OR heeft zich afgelopen jaar onder andere laten informeren en haar mening gegeven over de diverse samenwer-
kingen van RTV Oost. Hierbij noemen we het OverUit project en de mogelijke samenwerking met Omroep Gelderland. 
Ook de mogelijkheden van verdere samenwerking met Wegener, correspondenten en lokale omroepen zijn besproken 
met de OR. De politieke ontwikkelingen in Den Haag maken het moeilijk te voorspellen wat er gaat gebeuren met de 
mogelijke samenwerkingen met de NPO of andere omroepen. De OR zal dit ook in 2015 nauwgezet blijven volgen. 
Vanwege wetswijziging is de vakantieregeling aangepast. De aangepaste versie is aan de OR ter instemming voorge-
legd en de OR is akkoord gegaan. Ook is de regeling voor de reiskosten aangepast aan de wettelijke wijzigingen. Door 
wijzigingen in de wet is het verzuimprotocol aangepast. Dit is aan de OR voorgelegd en akkoord bevonden.
Er was in het verleden een afspraak gemaakt voor vacatures; deze moesten eerst intern worden geplaatst, voor men 
extern ging werven. Door de snellere manieren van communicatie via social media e.d. is overlegd dat de vacature in 
het vervolg gelijktijdig intern en extern geplaatst kan worden, om toch sneller de juiste persoon op de juiste plaats te 
hebben. Voorwaarde is wel dat de interne kandidaten voor een gesprek worden uitgenodigd.
De OR heeft zich ook ingezet voor aanpassing van de ENG wagens. Cameramensen kregen last van rugklachten, van-
wege het niet juist kunnen aanpassen van hun stoel bij het besturen van de Dacia Dokkers. Uiteindelijk is besloten de 
Dacia’s te vervangen. De OR is tevreden over deze aanpassing.

VERKIEZINGEN
In 2014 zijn er geen verkiezingen geweest. Deze staan voor 2015 op het program. 

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 in het jaar 2014 geen scholing gevolgd. Dit staat, net als de verkiezingen, op de planning voor het jaar 2015.

(Per 22-01-2015 is Gerben Oost als lid toegetreden tot de OR, als vervanger van Willem Boverhof)

SAMENSTELLING OR 31-12-2014
Corine Reerink, voorzitter
Sander Jongsma, vice-voorzitter
Mark Bakker, secretaris

Peter Bussmann, vice-secretaris
Ryan Klok, lid
Hans-Robert Scheperkeuter, lid
Willem Boverhof, lid
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VERSLAG VAN DE REDACTIERAAD
De redactieraad heeft ook dit jaar weer meegedacht over tal van ontwikkelingen binnen RTV Oost, waarbij de laatste 
maanden de aandacht vooral uit is gegaan naar de totstandkoming van het nieuwe televisieprogramma dat vanaf 
2 februari Overijssel Vandaag en En Dan Nog Even Dit vervangt. Een spannende ontwikkeling, waarbij wij vanuit de 
redactieraad betrokken waren doordat Mirjam Haven als één van de leden van redactieraad deel uitmaakte van de 
klankbordgroep die zich heeft beziggehouden met de ontwikkeling van het programma.
Daarnaast brengt het nieuwe programma ook een nieuwe manier van werken met zich mee op de redactie. Ook dat 
hebben we kritisch gevolgd. Is de bezetting van beide deelredacties voldoende? Wordt de samenwerking tussen de 
redacties voldoende gewaarborgd? Ook komend jaar zullen wij vinger aan de pols houden bij deze nieuwe manier van 
werken en waar nodig directie wijzen op punten die aanpassing behoeven.
Uiteraard heeft de redactieraad ook de ontwikkelingen in Den Haag met betrekking tot de regionale omroep met 
interesse gevolgd. Regionale journalistiek moet voorop staan bij een zelfstandige regionale omroep. Dat zal ook de 
komende jaren een speerpunt blijven binnen de redactieraad.
Dit jaar hebben we binnen de redactieraad afscheid genomen van Tom van ‘t Einde die naar WNL vertrok. Hij is vervan-
gen door Remco van ‘t Zelfde die met hetzelfde enthousiasme als Tom aan de slag gaat voor de redactieraad. Mirjam 
Haven heeft het voorzitterschap van de redactieraad overgedragen aan Pepijn Bolscher.
Namens de redactieraad,

Pepijn Bolscher, voorzitter
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PROGRAMMASCHEMA RADIO 2014    
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 2014   
    
   
Tijdstip maandag tm vrijdag zat zon
 09.00 Goeiemorgen Overijssel tv Dag TV / webcam 
 10.00   Auf Geht’s mit Dorothy
 10.35   De Sterrenparade
 11.00 EDNED hh EDNED hh De Groote Markt 30
 11.20   OverUIT de Kunst
 11.35 Goeiemorgen Overijssel tv Mooi Overijssel Stand van Zaken
 12.00 EDNED compilatie hh 11-12 De Groote Markt 30
 12.20   OverUIT de Kunst
 12.35 Mooi Overijssel  Stand van Zaken
 13.00 EDNED compilatie hh 12-13 Auf Geht’s mit Dorothy
 13.35 Goeiemiddag Overijssel TV  De Sterrenparade
 14.00  Dag TV / webcam EDNED gesprek
 14.09   RegioNED/Onder de Loep
 14.21   OverUIT de Kunst
 15.00   hh 14-15
 16.00 Mooi Overijssel EDNED gesprek EDNED gesprek
 16.09  RegioNed RegioNED/Onder de Loep
 16.21  De Groote Markt 30 Lang zult u wonen
 16.39  Heerlijk Overijssel compilatie Stand van Zaken
 17.00 Overijssel Vandaag Overijssel Vandaag Overijssel Vandaag
 17.09 RegioNed RegioNED RegioNED
 17.21 EDNED De Groote Markt 30 OverUIT de Kunst
 17.39  Heerlijk Overijssel compilatie Stand van Zaken
 18.00 hh 17-18 Overijssel Vandaag hh 17-18
 18.09  RegioNED 
 18.20  De Groote Markt 30 
 18.40  Heerlijk Overijssel compilatie 
 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 De Groote Markt 30 
 20.39  Heerlijk Overijssel compilatie 
 21.00 hh 20-21 Overijssel Vandaag Overijssel Vandaag
 21.09  RegioNED RegioNED/Onder de Loep
 21.21  De Groote Markt 30 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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EEN CHRONOLOGISCHE TERUGBLIK 
 
Januari 
1 januari: Op woensdag 1 januari is de RTV Oost Nieuwjaarsduik in recreatievijver Het 
Lageveld bij Wierden vanaf 12.30 uur live te zien bij TV Oost. Honderden zwemmers 
trotseren de kou en begroeten 2014 met een frisse duik.  
11 januari: De 60-delige serie ‘De Groote Markt 30’ gaat in herhaling.  Een jaar lang 
zijn op de zaterdag de humoristische belevenissen te volgen van gasten en perso-
neel  van een Overijsselse kroeg.  
12 januari: In de studio van RTV Oost in Hengelo worden de winnaars bekend ge-
maakt van de Overijsselse Sportverkiezingen 2013, een samenwerking van RTV 
Oost, de Stentor en De Twentsche Courant Tubantia. Michel Mulder is dit jaar de 
winnaar bij de heren. Bij de dames gaat de winst naar Jorien ter Mors. Go Ahead Eagles is sportploeg van het jaar geworden. De 
‘Hennie Kuiper Talenten Trofee’ wordt uitgereikt aan het 16-jarige judotalent Hilde Jager uit Markelo. De ‘Jaap Stam Award’ voor 
sportieve promotie van Overijssel gaat dit jaar naar Iwan Spekenbrink, algemeen manager van wielerploeg Argos Shimano  
24 januari: Het  ‘Team Weissensee4Kids’ schaatst de Alternatieve Elfsteden-toertocht op de Oostenrijkse Weissensee. Weissen-
see4Kids gaat met de schaatstocht geld inzamelen voor het Ronald McDonald Huis in Zwolle en de internationale organisatie 
Orange Babies. RTV Oost volgt de verrichtingen van de schaatsers de hele dag op radio en internet.  
  
Februari 

26 februari: De Zwollenaren Michel Mulder, Ronald Mulder en Lotte van Beek wor-
den gehuldigd op het Grote Kerkplein in Zwolle. RTV Oost doet vanaf 16.45 uur live 
verslag op radio en tv.  
Schaatser Michel Mulder won goud op de 500 meter en brons op de 1000 meter. 
Zijn tweelingbroer Ronald werd derde op de 500 meter en komt met een bronzen 
medaille naar huis. Lotte van Beek won brons op de 1500 meter bij de vrouwen en 
pakte goud bij de ploegenachtervolging.  
Ook schaatser Jan Smeekens wordt deze woensdagavond gehuldigd. Hij won de 
zilveren medaille op de 500 meter. Deze huldiging vindt plaats in Raalte en een 
verslag hiervan is te zien in het nieuws- en actualiteitenprogramma Overijssel 
Vandaag om 20.00 uur.  

  
Maart 
1 maart: De uit Enschede afkomstige schaatsster Jorien ter Mors wordt gehuldigd in Enschede. RTV Oost doet vanaf 14.15 uur live 
verslag op radio en tv. De 24-jarige ter Mors is de eerste Nederlandse sporter die ooit op twee sporten tijdens de Olympische Spelen 
uitkwam. Ze deed in Sotsji mee aan het langebaanschaatsen en de shorttrack. Ze won haar eerste gouden medaille op de 1.500 
meter langebaan. Samen met haar drie collega-schaatssters heeft ze goud behaald bij de ploegachtervolging.  
2 maart: Het carnaval in Oldenzaal is bekend om de fantastische sfeer en trekt elk jaar rond de 100.000 bezoekers. TV Oost brengt 
de optocht in beeld met meerdere camera’s. De live-uitzending is te zien vanaf 12.00 uur en begint met het carnavalsjournaal ‘Nog 
Efkes’.  
7 maart: RTV Oost start online een week lang schaduwverkiezingen voor de gemeenteraden. Alle bezoekers van de website en de 
gebruikers van de App kunnen hun stem uitbrengen op een partij in zijn of haar gemeente.  
Radio en TV Oost blikken t/m dinsdag 18 maart elke werkdag vooruit op de verkiezingen. In En Dan Nog Even Dit schuift dagelijks 
een gast aan die ingaat op de verkiezingen en de social media uitingen van de politici worden besproken.  
15 maart:  TV Oost brengt in samenwerking met RTV Drenthe  live verslag van de Ronde van Drenthe. De wielerwedstrijd, die ook wel 
bekend staat als de Hel van het Noorden, omvat de Wereldbekerwedstrijd voor vrouwen en de Albert Achterhes Pet! Profronde voor 
mannen.  
16 maart: RTV Oost  zendt  een verkiezingsspecial uit: “Overijssel Kiest”.   
In het theater van onderwijsinstelling Landstede in Zwolle verzamelen kiezers, politici en andere belanghebbenden uit heel Overijs-
sel zich om te debatteren en wetenswaardigheden te delen over de gemeenteraadsverkiezingen 2014. 
19 maart: In heel Nederland worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. RTV Oost doet uitgebreid verslag van de stembusgang 
in Overijssel. Radio Oost doet op de verkiezingsavond in live flitsen verslag vanuit de provincie, met aandacht voor de opkomst, 
prognoses en reacties. TV Oost verzorgt naast de verkiezingsspecial tot en met 23.00 uur elk heel uur een ‘verse’ nieuwsuitzending 
met het laatste nieuws over de verkiezingen.  
20 maart: Omdat de uitslagen erg laat worden verwacht, is er in de ochtend van 
donderdag 20 maart om 08.00 uur bij TV Oost een extra nieuwsuitzending met 
daarin de definitieve uitslagen en reacties. Bij Radio Oost is een speciale editie van 
Klaarwakker te horen. Ook hierin komen de uitslagen en reacties naar voren en 
wordt vooruit gelopen op de formaties.  
22 maart: In september 2007 begon de uit IJsselmuiden afkomstige zeezeiler Henk 
de Velde aan wat hij zijn ‘Never Ending Voyage’ noemde. Na jaren van reizen met een 
vaststaand doel, ondersteund door sponsors en media, was Henk moe van de conti-
nue druk die zo’n reis met zich meebrengt. Hij besloot om met zijn trimaran Juniper 
een ongesponsorde reis te maken langs de meest ontoegankelijke eilanden van de 
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wereld. De avonturen van zeezeiler Henk de Velde zijn tien zaterdagen te zien bij TV Oost.  
24 maart: Na het overweldigende succes van de voorgaande jaren gaan de programma’s van Radio Oost opnieuw een week lang 
terug naar de jaren 70. Van maandag 24 tot en met zondag 30 maart worden weer de leukste platen uit de jaren zeventig ge-
draaid, waaronder veel verzoekjes van luisteraars. Verder wordt elke dag de ‘cover-quiz’ gespeeld, met als hoofdprijs een 3-daagse 
vliegreis naar Londen met als hoogtepunt een concert van The Eagles!  
  
April  
5 april: De Volta Limburg Classic, voorheen bekend als de Hel van het Mergelland, is live te zien bij TV Oost. De uitzending komt tot 
stand in een nauwe samenwerking met de organisatie van de wielerronde en L1, van wie de beelden integraal worden overgeno-
men.  
11 april: De documentaire “Dit was oorlog” gaat online. Vijf grootouders vertellen hun oorlogsverhaal aan hun kleinkind.  
12 april:  Landstede Volleybal speelt om het landskampioenschap. De Zwolse ploeg van Redbad Strikwerda staat op een 2-0 voor-
sprong in de best-of-5-finale tegen Dynamo Apeldoorn. Bij winst prolongeert Landstede de nationale titel. De wedstrijd is via een 
live stream te volgen op rtvoost.nl  en via Radio Oost. 
18 april: Tot en met maandag 21 april staat de Hanzestad Kampen weer geheel 
in het teken van het spectaculaire maritieme evenement Sail Kampen. In het 
paasweekeinde kan het publiek genieten van onder meer vijfenzeventig klassieke 
schepen, een vlootschouw, demonstraties van de marine en tal van muzikale op-
tredens. RTV Oost doet uitgebreid verslag doen van de festiviteiten en informeert 
bezoekers over drukte, afsluitingen in de binnenstad, centrale parkeerplaatsen en 
eventuele calamiteiten via radio, de website en sociale media.  
20 april: PEC Zwolle wint op Eerste Paasdag de KNVB-beker door Ajax in Rotterdam 
spectaculair te verslaan.  RTV Oost registreert bij de Kuip en in de Zwolse binnen-
stad de emoties.  
21 april: Op tweede paasdag organiseert RTV Oost voor het vierde achtereenvolgende jaar de actie: ‘Zoek het ei!’, waarbij luisteraars 
in heel Overijssel op zoek gaan naar twintig speciale RTV Oost Paaseieren. Daarbij moeten ze goed luisteren naar Radio Oost, waarin 
geregeld aanwijzingen worden gegeven. Mensen die willen zoeken kunnen zich nu al op de site aan te melden als ‘zoeker’, en krijgen 
via e-mail alle tips die ze nodig hebben om de eieren te vinden. De tips worden ook via Twitter gegeven. De vinder van het ‘Gouden 
Paasei’ wint een 4-daagse stedentrip naar Lissabon.    
21 april: De huldiging van bekerfinalist PEC Zwolle in Park Wezenlanden en de daaraan voorafgaande rondvaart door de gracht 
wordt  live uitgezonden bij RTV Oost.  
27 april: De 46e editie van de Enschede Marathon wordt gelopen. TV Oost verzorgt vanaf 10.00 uur een live uitzending vanuit En-
schede. De uitzending start met een verslag van de wedstrijdlopers en wordt vervolgd met een uitgebreid verslag van de recreatie-
ve lopers. RTV Oost werkt deze dag samen met TV Enschede FM die de beelden overneemt.  
  
Mei   
3 mei: RTV Oost doet live verslag van al weer de 62ste Ronde van Overijssel. De uitzending begint met een samenvatting van de 
Ronde van Overijssel van de vrouwen, gevolgd door de finale van de wielerklassieker van de mannen.  

4 mei:  TV Oost brengt de documentaire ‘Dat was oorlog’ op het scherm. Oorlogsver-
halen die ons laten beseffen dat we af en toe stil moeten staan bij het fijne leven 
van dit moment. Verder een live verslag van de Provinciale Dodenherdenking bij het 
Overijssels Verzetsmonument op de Markelose Berg.   
5 mei: Op maandag 5 mei vindt in Park de Wezenlanden in Zwolle een nieuwe editie 
plaats van Bevrijdingsfestival Overijssel, met het thema ‘vrijheid geef je door’. RTV 
Oost is er live bij.   
25 mei: TV Oost doet live verslag van de handbalwedstrijd Sercodak/Dalfsen tegen 
VOC Amsterdam in de strijd om de landstitel. De handbaldames van Sercodak/Dalf-
sen kunnen voor de vierde keer in successie landskampioen worden. In een ‘best of 
three’-serie is VOC Amsterdam dit keer de tegenstander.  
31 mei:  TV Oost brengt ook live verslag van de tweede confrontatie tussen Serco-

dak/Dalfsen en VOC Amsterdam in de strijd om de landstitel. Sercodak/Dalfsen wordt voor de vierde keer in 
successie kampioen.  
 
Juni  
9 juni: Op 2e Pinksterdag zendt TV Oost ‘Bonthond beleeft de bevrijding’ uit. In de tv-special wordt Jan Bonthond uit Wierden ge-
volgd. Hij restaureert klassiekers en oldtimers. Met zijn familie is hij vrijdag 6 juni van de partij in Normandië bij de herdenking van 
70 jaar D-Day. Jan Bonthond reist af naar Frankrijk in een gerestaureerde Dodge legertruck.  
14 juni: De veertiende editie plaats van de Scania Halve Marathon Zwolle. RTV Oost verzorgt vanaf 19.15 uur een rechtstreekse radio- 
en tv-uitzending van dit grote sportevenement. Met nadrukkelijk veel aandacht voor de recreatieve lopers.   
15 juni: RTV Oost organiseert voor het derde achtereenvolgende jaar een speciale Familiedag voor al haar kijkers en luisteraars, in 
samenwerking met Familiepretpark De Waarbeek in Hengelo. Het attractiepark 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.  
28 juni: In het radioprogramma Ochtendhumeur van Radio Oost is zaterdag 28 juni premier Mark Rutte te gast. Rutte gaat in ge-
sprek met presentatoren Martin Steenbeeke en Jan Medendorp en gaat in op een aantal actuele, regionale onderwerpen zoals 
de accijnsverhoging op brandstoffen, de toename van het goederenvervoer over bestaand spoor en de economische situatie in 
de regio’s Twente en Zwolle. Ook beantwoordt hij vragen van Urenco-directeur Huub Rakhorst en bestuursvoorzitter De Vries van 
Koninklijke Ten Cate.  
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29 juni: De 40ste editie van CSI Twente. RTV Oost brengt  een special met sfeerim-
pressies en reportages over het prestigieuze paardensportevenement. Ook te zien 
zijn beelden van de strijd om de Grote Prijs van Twente. Radio Oost doet in flitsen 
verslag van het prestigieuze paardensportevenement op Erve Maathuis in Gees-
teren.  
30 juni:  RTV Oost start weer met “Heerlijk Overijssel”, een zomerse kijk op de provin-
cie. De mobiele tv-ploeg trekt weer door de provincie , laat zich horen op radio en 
rond in de middag op tv af met een live-uitzending.  
 
Juli 
5 juli: De dertigste editie van de Triathlon Holten. RTV Oost doet uitgebreid verslag 
van dit drukbezochte sportevenement, waarbij Holten ook dit jaar weer volstroomt met internationale triatleten, vele honderden 
recreanten en een veelvoud aan belangstellenden 
13 juli: Deventer staat weer op stelten!  RTV Oost komt met een sfeerverslag van het internationaal buitentheaterfestival ‘Deventer 
Op Stelten’ plaats. 
18 juli: Wandelaars uit alle windstreken lopen de befaamde Vierdaagse van Nijmegen. TV Oost doet vrijdagmiddag 18 juli live verslag 
van de intocht op de ‘Via Gladiola’ in Nijmegen. Collega’s Harm Edens en Sonja Booms van Omroep Gelderland gaan in gesprek met 
wandelaars die de laatste kilometers afleggen naar de finish. 
31 juli: Start van het 26e Dicky Woodstock Popfestival  in Steenwijkerwold. Het festival dat 25 jaar geleden begon met 4 bands, is 
uitgegroeid tot een 3-daags festival voor jong en oud. Drie dagen lang treden tientallen bands in vier tenten op. RTV Oost doet 
uitgebreid verslag van het festival. 
 
Augustus 

2 augustus: TV Oost start met een nieuwe reeks ‘Grenzeloos Genoegen’. In 10 af-
leveringen gaat Dorothy Oosting met wijnkenner Hans Averesch van Heisterkamp 
Wijnkopers wederom op bezoek bij Overijsselaars die in het buitenland een nieuw 
bestaan hebben opgebouwd. Dit keer in Italië. 
3 augustus: RTV Oost duikt op zondag 3 augustus weer in de boeken. In een live 
tv-uitzending vanaf de Deventer Boekenmarkt. Een programma over boeken, schrij-
vers, lezers, verzamelaars en handelaars.  
31 augustus. TV Oost doet verslag van vijf dagen Stöppelhaene in Raalte. Een 
sfeerimpressie met onder meer het grote Oogstcorso, de Oogstdankmis, de Boeren-
dag op de Domineeskamp en de trekkerbehendigheidswedstrijd op het oude Hori-
zon-terrein. 

September 
7 september:  Een verslag van de Fisherman ’s Friend StrongmanRun. De loopwed-
strijd met obstakels door bos, heuvels, modder en water vindt plaats in de natuur 
tussen Hellendoorn en Nijverdal. Een live stream vanaf 13.00 uur en op TV Oost is 
’s avonds een uitgebreide sfeerimpressie. 
14 september: TV Oost zendt  een sfeerverslag uit van het culinaire evenement 
Proef-Eet in de Enschedese binnenstad. Presentator Bert Eeftink gaat op de Oude 
Markt in gesprek met bezoekers en standhouders. 
18 september: De Cultuurprijs Overijssel wordt uitgereikt in het Wilminktheater in 
Enschede. Een initiatief van Het Prins Bernhard Cultuur Fonds (PBC), RTV Oost en 
de dagbladen De Stentor en TC Tubantia. De prijs gaat naar Zwollenaar Typhoon. 
TV Oost brengt de uitreiking en het randprogramma live. 
19 september: De 33ste Hellendoorn Rally staat dit weekend centraal bij RTV Oost.  Met live berichtgeving en op zondag een uitge-
breide samenvatting van het evenement op TV Oost  met regionale topper Dennis Kuipers. 
22 september: De laatste week van september gaat Radio Oost weer ‘Back to the 80’s’. Van maandag 22 tot en met zondag 28 
september worden de leukste platen uit de jaren tachtig gedraaid, waaronder veel verzoekjes van luisteraars. 
 
Oktober 
4 oktober: De tweede editie van het RTV Oost Oktoberfest in de Evenementenhal Hardenberg. Lange tafels, grote glazen und viele 
gute Laune… een bruisend feest met live muziek van de allerbeste artiesten uit de Alpenlanden. De presentatie is in handen van 
Dorothy Oosting.  

5 oktober: In Haaksbergen loopt een stunt met een monstertruck volledig uit de 
hand met drie doden en 31 gewonden als gevolg. RTV Oost doet intensief verslag via 
alle kanalen.    
6 oktober:  RTV Oost  start de actie  ‘Van alle markten thuis’. Tweeweken lang worden 
20 Overijsselse warenmarkten bezocht om de sfeer te proeven en de marktbezoeker 
te ontmoeten.   
Radioverslaggever Oene Loonstra is elke werkdag op een Overijsselse markt te vin-
den waar hij in gesprek gaat met handelaren en marktbezoekers over hun bood-
schappentas, de markt, de actualiteit, hun leven en RTV Oost, maar u kunt ook uw 
verhaal kwijt of live op radio een verzoekplaat aanvragen.  



Jaarverslag 2014

36

10 oktober: Haaksbergen houdt een stille tocht na het monstertruckdrama van 5 oktober. De tocht is vanaf 19.00 uur live te volgen 
via TV Oost. In overleg met de organisatie wordt tijdens de stille tocht op TV Oost geen commentaar gegeven.  
11 oktober: De 44ste editie van de Military Boekelo en dat betekent op zaterdag de crosscountry. Evenals voorgaande jaren live te 
volgen zijn via TV Oost van 09.00 tot 17.00 uur vanaf diverse cameralocaties in beeld. Naast het verslag zijn updates en interviews 
te horen en te zien.  
18 oktober: TV Oost start een nieuwe serie van Het Groene Oosten, een serie over duurzame ontwikkelingen in Overijssel.   
  
November  
9 november: Een korte documentaire op TV Oost over de wijk ‘De Veldmaat’ in Haaksbergen. De Veldmaat, vroeger een kerkdorp, 
bestaat 80 jaar.’80 Jaar De Veldmaat’ schetst een beeld van een wijk, waar de bewoners op een bijzondere manier een sociale 
cohesie hebben ontwikkeld. Religie, sport, ondernemerschap en noaberschop komen op een wonderlijke, maar tegelijk ook van-
zelfsprekende manier bij elkaar.  
10 november: De NOS registreert de nationale herdenking voor de slachtoffers van 
de MH17  waarbij op 17 juli 298 mensen omkwamen. Onder hen waren 196 Nederlan-
ders. RTV Oost neemt deze beelden integraal over.  
15 en 16 november:  De handbalvrouwen van Sercodak Dalfsen spelen in de Cup 
Winners Cup tegen het Zwitserse Zug. Op zaterdag en zondag staat de dubbele con-
frontatie op het programma in Dalfsen en beide duels worden live uitgezonden op 
rtvoost.nl.  
24 november: RTV Oost start een serie van vijf afleveringen over de ontwikkelingen 
in de zorg. Per 1 januari gaan veel zorgtaken van het Rijk naar gemeenten, en gaat 
er van alles veranderen voor mensen die zorg nodig hebben. Welke gevolgen heeft 
dit voor mensen die zorg krijgen? En voor de instellingen die de zorg bieden?   
  
December  
4 december: RTV Oost presenteert  Karen Eshuis als het nieuw gezicht van TV Oost. Ze wordt de presentatrice van het nieuwe pro-
gramma dat bij TV Oost de opvolger wordt van het huidige Overijssel Vandaag en EDNED. 
Karen Eshuis (31)  werd geboren in Hengevelde en vertrok op 17-jarige leeftijd naar Utrecht om Journalistiek te studeren. Voor haar 
tweede studie, Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, volgde ze een MBA-programma aan de Universiteit van Sjanghai. 
Ze werkte in China voor het tijdschrift China Business Focus, vervolgens 2,5 jaar als financieel-economisch journalist voor het Fi-
nanciële Dagblad en werkte als politiek redacteur voor het VARA-radioprogramma Spijkers met Koppen. 
6 december: Den Ham gaat terug naar het jaar 1726 voor de achtste editie van het Historisch Schouwspel. Zo’n 250 inwoners van 
het dorp spelen in kostuums situaties na van zo’n drie eeuwen geleden. TV Oost registreert het om het uit te zenden op Eerste 
Kerstdag. 
19 december: De slotavond van de inzamelingsactie voor de voedselbanken. Twee weken lang zetten de regionale omroepen in 
Nederland de schouders er onder. Met succes. In een live uitzending op TV Oost wordt bekend gemaakt dat er in Overijssel  voor  
een bedrag  van 127.500,- aan voedingsmiddelen is ingezameld.   
20 december:  RTV Oost registreert een kerstnachtdienst in de streektalen van Overijssel, in samenwerking met de Stichting Twen-
taal. De tv-opnamen vinden plaats in de Rooms Katholieke Kerk in Vilsteren. Voorgangers zijn ds. Klaas van der Kamp, predikant van 
de Protestantse Kerk Nederland en secretaris van de Raad van Kerken en Ronald Cornelissen, bisschoppelijk vicaris in Overijssel. 
Uiteraard is publiek van harte welkom bij de dienst. Het thema van de viering dit jaar is ‘Iej heurt ‘t van alle kaanten’ 
24 december: Na zeven en een half jaar valt het doek voor het tv-programma En Dan Nog Even Dit. Een dagelijkse talkshow, uniek 
voor regionale televisie in Nederland. In de laatste aflevering een terugblik met onder anderen (oud)presentatoren Carrie ten 
Napel, Leonie ter Braak, Willem Alkema, Renate Schutte, Dorothée Loorbach, Remco van ’t Zelfde, Hester van den Top en André van 
der Zee en de bekende stamgasten. Vrolijke, grappige, mooie, maar ook emotionele en verdrietige momenten uit de afgelopen tijd 
passeren nog één keer de revue. 
26 december: Almelo bestaat 100 jaar. De unieke geschiedenis en dit jubileum waren aanleiding voor een groot evenement: de 
stadsmusical ‘Van Katoen & Nu’. Een verhaal over Almelo van 100 jaar geleden tot nu. ‘Van Katoen & Nu’ is te zien op TV Oost op 
deze Tweede Kerstdag. 
27 december: TV Oost brengt de documentaire “Zwemmers van De Dinkel” over de 50 jaar oude Zwemclub De Dinkel uit Denekamp. 
De Dinkel kende vooral in de jaren negentig veel successen en bracht vele topzwemmers voort. Johan Kenkhuis uit Vriezenveen 
was één van die toptalenten. Hij keerde terug naar Denekamp om terug te blikken op zijn tijd bij de club. Zijn terugkeer was tevens 
een weerzien met veel oude bekenden, waaronder zijn oude zwemmaatje Joris Keizer, zwemcoach Jeroen Rademaker en oud-top-
zwemster Kirsten Vlieghuis 
28 december: De documentaire Oerijssel te zien op TV Oost. Wat is er nu nog te ervaren uit de donkere tijden voor de kerstening? 
In hoeverre zijn oude gebruiken nog zichtbaar? Hoe kan het dat we heimelijk verlangen naar de mystiek van het verleden? De 
documentaire Oerijssel gaat op zoek naar een antwoord op deze vragen. Hoofdpersoon Margje Fikse, die opgroeide langs de IJssel, 
gaat op zoek naar haar roots. Naar oermensen en hun geloof: spokerij, paasvuren en wonderbomen. 
31 december: TV Oost haalt op oudejaarsavond een show van Herman Finkers van de plank.  ‘Gen spatoader aans’; een speciale 
Twentse bewerking van de achtste theatershow ‘Geen spatader veranderd’. De voorstelling werd in 1997 opgenomen in de Twentse 
Schouwburg in Enschede. 
31 december:  RTV Oost gaat direct na middernacht het nieuwe jaar in met een Sylvesterparty. Feestelijk en bruisend, lange tafels, 
grote glazen und viele gute Laune. Met artiesten als de WoidRocker, de Eschländerkapel, Die Mooskirchner, Sigrid & Marina, Michel 
Wolsink, Alexandra Schmied en de Palemiger Spatzen. 
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