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1.  Algemeen  
De Stichting Lokale Omroep Zeist en Bunnik is een publieke lokale omroep in de zin van de Mediawet 
en verzorgt onder de naam “Slotstad RTV” media-aanbod via radio, televisie en internet gericht op de 
inwoners van de gemeenten Zeist en Bunnik. 

De stichting werd als Radio Zeist opgericht in 1985. De eerste uitzending vond plaats op 7 oktober 
1988.  

In 1994 kwam de gemeente Bunnik bij het uitzendgebied en werd de naam veranderd in Slotstad 
Radio. In november 1995 werd het media-aanbod uitgebreid met televisie.   

De radioprogramma’s worden naast digitale setup boxen ook uitgezonden via de ether en zijn, 
afhankelijk van de meteorologische condities, tot ruim buiten de gemeenten Zeist en Bunnik te 
ontvangen.  
Het televisieaanbod wordt aangeboden via alle serviceproviders die in het uitzendgebied van 
Slotstad RTV actief zijn. Voor de informatieverschaffing en uitzendingen worden naast radio en 
televisie ook gebruik gemaakt van internet en sociale media kanalen.   

Slotstad RTV is lid van de OLON (Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland) en onderschrijft de 
inhoud van het convenanten die het OLON in 2012 en 2015 met de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten heeft gesloten. In deze convenanten is onder andere vastgelegd dat de lokale omroepen 
zich tot grote eenheden zullen verenigen, zodat beter op de veranderingen in het medialandschap 
kan worden ingespeeld. 

 

 

 

 

Status Lokale publieke media-instelling 
Op 26 oktober 2019 is de stichting Lokale omroep Zeist en Bunnik door het Commissariaat van de 
Media opnieuw aangewezen als “Lokale publieke media-instelling” voor de verzorging van de 
publieke mediadiensten in de gemeente Zeist en Bunnik. Deze aanwijzing geldt voor de periode van 
vijf jaar, tot 26 oktober 2024.  Op grond van de aanwijzing als lokale publieke media-instelling heeft 
het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken Slotstad RTV een 
zendvergunning gegeven. Op 19 augustus 2016 is deze vergunning verlengd tot 31 augustus 2021.   
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2.  Voorwoord van het bestuur  
Sinds maart 2020 heeft de Covid-19 pandemie een aanzienlijke impact op de samenleving. Ook voor  
Slotstad RTV is dit uitzonderlijke coronajaar een heel bijzonder jaar geworden. Hoewel de op actualiteit 
gerichte radio-uitzendingen – van oudsher het sterkste en meest actuele medium van Slotstad RTV – juist 
te lijden hadden van de coronabeperkingen, denk met name ook aan de sport- en 
actualiteitenprogramma’s, was de presentie op de tv en de sociale media groter dan ooit tevoren. Het 
weekjournaal Slotstad Actueel had hierbij een grote rol, maar ook waren er tal van nieuwe specifieke 
uitzendingen. De raadsvergaderingen werden ook in coronatijd steeds uitgezonden; er waren historische 
documentaires waaronder de reeks ’75 Vrijheid in Zeist’, de reeks  ‘In het Voorbijgaan’ waarin Willem de 
Bruin spreekt over historische locaties in de gemeente Zeist. Met het Lokaal Mediacentrum Zeist was er 
een livestream uitzending. Job Boot en onze nieuwkomer Liselot van Elsen gingen in gesprek met de 
burgemeester, de directeur van Figi en de bestuurder van het Herman Jordan College over de 
coronamaatregelen. De livestream uitzending van de uitreiking van 
de ‘Vrijwilligersprijzen 2020’, de speciale uitzending over de 
nieuwe accommodatie ’het Hart van Austerlitz’ zijn ook mooie 
voorbeelden. Wij zijn blij met een zo grote betrokkenheid en inzet 
van zoveel mensen binnen en buiten Slotstad RTV.  

Financieel was 2020 een topjaar, in die zin dat er nog nooit 
tevoren zoveel geld kon worden besteed aan programma’s  en 
omroepfaciliteiten. Wij zijn gesteund door de gemeente Zeist met 
een extra subsidie van 18.600 euro voor het continueren van 
Slotstad Actueel na de zomer. Ook stelde het gemeentebestuur 
ons in staat  onze nieuwe studio in de Klinker uit te rusten met 
bedrijfszekere nieuwe apparatuur. Daarnaast hebben we zelf met 
succes een beroep gedaan op Het Tijdelijk Steunfonds Lokale 
Informatievoorziening van het Rijk. Tenslotte hebben wij onze 
financiële reserves volledig ingezet, met als doel om te 
demonstreren wat er in bijzondere omstandigheden, met een 
groter budget, mogelijk wordt voor een lokale omroep. Dit in de 
hoop dat goed voorbeeld doet volgen. 

Hoewel de financiële positie zeer wankel blijft, heeft dit beleid 
zeker positieve effecten opgeleverd. Als dit verslag verschijnt 
komen twee journalisten ons een jaar lang versterken. Met ‘ons’ 
wordt in dit verband bedoeld: de drie lokale omroepen van Zeist 
en Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede, die 
samen de ‘streekomroep’ in onze regio vormen.  Het gaat om een 
landelijk project getiteld ‘Versterking Lokale Journalistiek door 
Samenwerking ‘. Hiermee wordt in eerste aanleg  de 
samenwerking met de regionale omroep  RTV Utrecht bedoeld. De 
journalisten zijn in dienst van de NOS.  Het project is voor onze 
omroep een grote kans om opnieuw een slag te maken in de 
richting van een lokale omroep met een grotere professionele 

journalistieke rol.  

 
Via onze streekomroep waren we al langer in gesprek met 
RTV Utrecht over inhoudelijke journalistieke samenwerking. 
Daaraan kunnen we nu verder handen en voeten geven. In 
lijn met onze visie op Slotstad RTV. 
 
Voorzitter B. (Bodes) de Vries - 
Penningmeester/Secretaris M. (Marijn) Rang 

 

“Afgelopen jaar speelde Slotstad 

door de coronacrisis een 

belangrijke rol voor de inwoners 

van Zeist en omgeving. Mensen 

wilden meer dan anders weten 

wat er speelde in hun omgeving. 

Het programma Slotstad Actueel 

groeide en er kwam een forse 

toename aan volgers op de 

sociale mediakanalen. Ook heb ik 

het gevoel dat Slotstad in de 

harten van de Zeistenaren is 

gekomen. Nieuwe gezichten, 

nieuwe programma’s, het gaat 

de goede kant op. Ik ben ook 

enorm blij met de rol die de 

gemeente Zeist het afgelopen 

jaar heeft gespeeld. Zij hebben 

aangegeven dat ze ons graag in 

de bibliotheek willen zien. Het is 

fijn dat we een prachtige nieuwe 

studio hebben in het centrum 

van Zeist. Ook de financiële 

steun vanuit de gemeente is fijn. 

Een mooi streven voor 2021 zou 

zijn dat ook de gemeente  Bunnik 

meer zou investeren in Slotstad.” 

- Bodes de Vries 
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3.  Slotstad RTV  
Lokale omroepen komen historisch gezien voort uit de kringen van de radiopiratenzenders en de 
ziekenomroepen. Deze historie legt hen het stempel op van organisaties van vrijwilligers, die hun 
hobby uitoefenen en tegelijk een plezierige en informatieve bijdrage leveren aan de samenleving. 

Het medialandschap is de laatste jaren ingrijpend veranderd door de enorme toename van het 
gebruik van (sociale) mediakanalen.   

Onze visie is dat juist door de schaalvergroting en door de overvloed aan kanalen waarlangs de 
inwoners nieuws kan verkrijgen, het belang van betrouwbare lokale communicatie,  
nieuwsverspreiding en journalistieke hoor-en-wederhoor toeneemt. Veel mensen zijn immers 
betrokken bij wat er in hun buurt gebeurt.  De lokale publieke omroep is nog het enige dagelijkse 
nieuwsmedium dat ècht lokaal is en ècht nieuws wil bieden. Dat is een grote kans voor de lokale 
democratie, die verder gaat dan het uitzenden van de gemeenteraadsvergaderingen. 

Hierin ligt de missie van Slotstad RTV: het van betekenis zijn voor de kwaliteit van de lokale 
informatievoorziening en de lokale democratie in Zeist en Bunnik op basis van de goede klassieke 
journalistieke waarden. Een lokale omroep is een belangrijk medium voor de lokale democratie. 

Het is nodig dat Slotstad RTV niet meer uitsluitend het domein blijft van vrijwilligers, maar een semi-
professionele omroep wordt. Ook met verhoudingsgewijs beperkte middelen kunnen wel degelijk de 
betekenisvolle taken van een lokale omroep worden vervuld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotstad RTV maakt toegankelijke programma’s die informeren, inspireren, vermaken, verbinden en 
is als lokale omroep breed verankerd in de samenleving. We werken nauw samen met tal van lokale 
maatschappelijke en culturele organisaties.  

Onze programma’s:  

• Helpen mensen het nieuws in hun woon- en leefomgeving te duiden; 

• Brengen mensen samen en verbinden; 

• Stimuleren de kunst-, cultuur- en religieuze beleving;  

• Zijn de thuishaven voor de lokale sport. 

 

 

 

 

MISSIE 

Slotstad RTV is van betekenis voor de kwaliteit 

van de lokale informatievoorziening en de 

lokale democratie in Zeist en Bunnik op basis 

van goede klassieke journalistieke waarden. 
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4.  Organisatie, makers en media 

4.1 Bestuur en Programmabepalend orgaan 
Statutair is vastgelegd dat het bestuur van de stichting uit ten minste drie personen bestaat en uit 
hun midden een voorzitter, secretaris en penningmeester benoemd. Ultimo 2020 bestond het 
bestuur uit de volgende personen: 

• Dhr. B.J. de Vries (voorzitter); 

• Dhr. M.C. Rang (penningmeester en secretaris); 

• Dhr. G.H. Bakker. 
 

In 2017 is de bestuurlijke structuur van de stichting aangepast door middel van een statutenwijziging, 
waarmee is vastgelegd dat naast het stichtingsbestuur ook een afzonderlijk “Programmabepalend 
orgaan” (PBO) in de zin van de Mediawet moet worden benoemd. Het PBO bestaat uit de volgende 
personen: 

 Naam      Stroming 

• Mevr.  I. van Maarschalkerweerd (voorzitter) Maatschappelijke zorg en welzijn 

• Dhr. F. Slijper (vice-voorzitter, (afgetreden in 2020) Sport en recreatie  

• Dhr. R. Schouw     Cultuur en kunst 

• Dhr. H. Nijman     Onderwijs en educatie 

• Mevr. H. Beekman    Onderwijs en educatie 

• Dhr. G. Wildeman    Werknemers 

• Dhr. H. Kwant      Werkgevers/ondernemers 

• Dhr. D. Kaas     Gemeente Bunnik 
 
Het verslag van het PBO over het jaar 2020 is toegevoegd aan dit jaarverslag toegevoegd.  
 

4.2  Programmastaf - De makers 
De uitvoering van de programmering ligt in handen van de omroepstaf 
en haar medewerkers. Deze omroepstaf wordt door het Dagelijks 
Bestuur benoemd en is achteraf verantwoording schuldig aan het 
bestuur.  Aan het hoofd van de omroepstaf staat de 
omroepcoördinator. Deze wordt  benoemd door het bestuur en is 
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de omroepstaf en haar 
medewerkers.  Daarnaast is de omroepcoördinator verantwoordelijk 
voor de redactionele inhoud van de programma’s en de journalistieke 
kwaliteit hiervan. Hij/zij is hierbij gehouden aan het 
programmastatuut. De functie van omroepcoördinator is sinds medio 
2019 ingevuld met de benoeming van mevr. I.L. Kuster in een 
aanstelling van 0,25 fte.  Naast de omroepcoördinator bestaat de 
omroepstaf uit vier personen, te weten de programmaleider Radio, de 
programmaleider Televisie, het hoofd Techniek en de samensteller 
van de Onlineredactie. Deze functionarissen worden op voordracht 
van de omroepcoördinator benoemd door het Bestuur.  
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In figuur 1: organogram van Slotstad RTV ultimo 2020   

Medewerkers 

Bij Slotstad werken 42 vrijwilligers die vaak al vele jaren aan de omroep verbonden zijn en zich 

toegewijd van de aan hen toebedeelde taken kwijten. Van deze medewerkers is het merendeel actief 

betrokken bij de radio-uitzendingen.  Deze uitzendingen vielen in het afgelopen jaar veelal weg. 

Als belangrijke mutatie valt te melden:   
- De komst van Daan Warnas en Liselot van Elsen als TV presentatoren/verslaggevers. Hierdoor kreeg 
Slotstad er letterlijk ‘nieuwe gezichten’ bij.  Rondom deze twee presentatoren zijn verschillende 
nieuwe programma’s ontwikkeld.  

In 2020 waren fysieke medewerkersbijeenkomsten niet mogelijk. Wel zijn via nieuwsbrieven en mails 
de medewerkers geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de verhuizing en streekomroep.   

In samenwerking met het Lokaal Mediacentrum werd een online inspiratiebijeenkomst 
georganiseerd met deskundigen over de inzet van nieuwe media en het betrekken van inwoners bij 
het maken van content. 
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4.3  Radio en de makers 
Ben Werner is al sinds 1989 te horen op Slotstad radio. 
Hij is actief als programmaleider van de radioafdeling en 
houdt zich in zijn eigen programma’s vooral bezig met 
sport. Een terugblik op het sportweekend, interviews 
met trainers, verslag van de wedstrijden, het is allemaal 
te horen in het programma Slotstad sport.  

“2020 was als radiomaker een heel beperkt jaar; er is 

maar weinig van gekomen. Veel programma’s konden 

niet doorgaan of werden uitgesteld. Toch zijn er ook 

hoogtepunten geweest. De nieuwe studio inrichten 

bijvoorbeeld. Ook was het leuk dat ik in het begin van het 

nieuwe voetbalseizoen als één van de weinige langs de lijn 

mocht staan om verslag te doen van de wedstrijden. Door 

de nieuwe maatregelen moest het publiek thuisblijven. 

Luisteraars vonden het leuk en er luisterde een 

recordaantal mensen. 

Ik hoop dat corona dusdanig wordt beteugeld dat we teruggaan naar een ‘oud normaal’. Dat alle 

programma’s die door de coronacrisis zijn uitgesteld eindelijk opgestart kunnen worden. Ook hoop ik 

dat de samenwerking tussen verschillende lokale omroepen snel van start gaat, zodat we elkaars 

programma’s kunnen uitzenden.” 

Reinout van Elst is op zondag van 20.00 –22.00 uur te 
horen in het programma Platencafé, waarin hij iedere 
week zijn passie voor muziek deelt met de luisteraar.  
 
“2020 was op zowel radio- als muziekgebied een rustig 
jaar. Ik heb veel uitzendingen vanuit huis gemaakt en er 
was weinig om te bespreken. Een grote hobby waar ik 
vorig jaar wel tijd voor had was muziek draaien op mijn 
platenspeler. Ik had eindelijk tijd om die van zolder te halen 
en mee aan de slag te gaan. Dit jaar hoop ik op meer 
interactie. Met de luisteraars, die platen aanvragen en 
reageren op de inhoud van de show, maar ook onderling 
met de medewerkers van Slotstad. Ik hoop dat alles wat 

meer samenkomt en opener wordt. De nieuwe studio is hierbij een goed begin, samen kunnen we het 
lokale geluid door Zeist laten klinken.” 
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Maaike van der Werff is al 26 jaar vrijwilliger bij Slotstad en 
presenteert op woensdag tussen 19.00- 21.00 uur het culturele 
radioprogramma ‘Kamuze’. Het programma zit vol met 
beeldende kunst, dans, zang en interviews.  
 
“Als radiomaker vond ik het afgelopen jaar erg vervelend. Door 
de coronacrisis is het programma tijdelijk gestopt; er was maar 
weinig te beleven in Zeist. Toch zijn er ook nog leuke dingen 
gebeurd: de specials die ik heb mogen maken waren zeker het 
hoogtepunt van afgelopen jaar. Daarin ontvang ik een gast per 
aflevering. Er wordt over muziek gepraat en er hangt een 
gezellige en ontspannen sfeer in de studio. Het was bijvoorbeeld 
erg gezellig met de Den Dolderse band MUCK.  
Ik hoop dat er dit jaar weer genoeg leuke activiteiten zijn op 
cultureel gebied en dat ik weer kan starten met de specials.” 

 

Arend van Baarsen is co-host van het actualiteitenprogramma 

Wie-o-weekend. Samen met Jasper van Galen zit hij iedere 

vrijdagavond in de radiostudio. De twee vormen een goed duo 

die elkaar afwisselen met presentatie en techniek. Jasper is 

goed met muziek, Arends interesses liggen bij de actualiteit.  

“Het afgelopen jaar was een bijzondere. Aan de ene kant waren 
we erg beperkt als radiomakers, er waren weinig evenementen 
die we konden bespreken in onze show. Aan de andere kant zijn 
Jasper en ik het afgelopen jaar enorm goed op elkaar ingespeeld. 
Het hoogtepunt was de “Zomerse vijftig” presenteren. Een hitlijst 
in de zomer waar ook veel andere lokale radiostations aan 
deelnamen. Het is erg tof om daar met zoveel andere 
radiomakers mee bezig te zijn.  
 

In 2021 hopen we weer live verslag te kunnen doen van toffe 
evenementen in de buurt. En natuurlijk ben ik van plan de 
stijgende lijn van 2020 door te pakken. Ik ben zelf enorm 
gemotiveerd en hoop de luisteraars mee te kunnen nemen in 
mijn enthousiasme.” 
 

4.4  Techniek 
Kees van Es is werkzaam voor Slotstad en houdt zich vooral 
bezig met de techniek en radio.  
 
“Ik ben vooral erg blij met de verhuizing. We zitten nu in een 

enorm fijne studio midden in het centrum van Zeist. Als 

omroep word je nu zichtbaar en betrokken bij de inwoners. 

Tijdens de coronacrisis zijn er veel nieuwe programma’s 

bijgekomen. Ik hoop dat we in 2021 op dezelfde manier kunnen doorgaan. Ook hebben we een nieuw 

Content Management systeem gekregen in plaats van MediaHub omdat deze laatste niet meer werd 

doorontwikkeld door de maker Graphler/Prepr. Dat  is af en toe nog wat wennen. Maar ik krijg het 

gelukkig steeds beter onder de knie.” 
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4.5 TV en de makers 

Onder leiding van Geertjan Bossinga heeft de 
lokale televisiezender Slotstad TV een dynamisch 
2020 achter de rug. Het afgelopen jaar zijn er grote 
stappen gemaakt bij het vernieuwen en verbeteren 
van de televisiezender en daar gaan we in 2021 
mee door! Tijdens de eerste lockdown in maart 
2020 is het TV-team er in geslaagd het aanbod 
aanzienlijk te vergroten. Samen met 
productiebedrijf Tangram Media-Deltafilm is 
gewerkt aan de zendervormgeving en werd Samen 
Thuis! als stationcall geïntroduceerd. Het TV 
programma-aanbod werd uitgebreid door 
continuering van de samenwerking met Tangram 
Media-Deltafilm en door een intensieve 
samenwerking met maatschappelijke en culturele 
instellingen als het Zeister Historisch Genootschap, 
Het KunstenHuis, CultuurZeist, Sportief Zeist, Idea 
bibliotheek, Cultuur in Zeist, Beauforthuis.  Juist in 
coronatijd wist Slotstad inwoners te informeren en 
vermaken. Een flinke klus voor het kleine TV-team! 
 
 

Liselot van Elsen is één van de 
nieuwe gezichten én stemmen 
van Slotstad. Omdat ze het leuk 
vindt, werkervaring wil opdoen 
en wil bijdragen aan de lokale 
gemeenschap besloot ze zich in 
september 2020 in te zetten als 
vrijwilliger. Je kan haar kennen 
van Slotstad Actueel en 
verschillende andere 
programma’s.  

 
“Het hoogtepunt was toch wel de 
nieuwjaarshow. Binnen drie weken 
moesten we alles op alles zetten 

om een succesvolle uitzending te maken; en dat is gelukt! Ook de vrijwilligersprijs uitreiken was een 
mooie ervaring. Het was een uitdaging omdat ik moest interviewen, presenteren voor live publiek en 
voor de mensen thuis.  
 
Dit jaar hoop ik lekker door te kunnen gaan met programma’s maken. Ik zou het tof vinden om een 
eigen programma te maken. Het lijkt me interessant om vrijwilligerswerk in Zeist en Bunnik te 
belichten; dan kan ik meelopen met mensen en ervaren hoe hun werk is.” 
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Sinds september 2020 versterkt Daan 
Warnas het team van Slotstad. Hij 
begon vorig jaar met reportages voor 
Slotstad actueel, maar groeide al snel 
door naar presentator van zijn eigen 
programma ‘Studio Daan’.  
 
“Mijn eigen programma Studio Daan 

was fantastisch om te maken. In het eerste seizoen kwamen twee spraakmakende gasten uit de 
omgeving naar de studio voor een openhartig gesprek. Het was uitdagend en heel tof om zelf zo’n 
programma te maken en presenteren. Dit jaar heb ik een tweede seizoen mogen maken. Ik ontving 
één bekende gast per uitzending, dat was enorm leuk om te doen.  
 
Ik hoop dit jaar in dezelfde lijn door te kunnen gaan en nieuwe programma’s te maken die passen bij 
Slotstad, op zo’n manier dat ik mezelf kan blijven ontwikkelen. Misschien een quiz presenteren over 
Zeist en omgeving of in de zomer een programma maken over activiteiten in Zeist. Ik heb het erg naar 
mijn zin hier bij Slotstad; het is fijn om ook met mensen van mijn eigen leeftijd te werken en 
initiatieven worden aangemoedigd binnen de omroep.” 
 
 
Evelien Taman maakt het jeugdprogramma Kidsbreak op radio 
en televisie. Ze maakt programma’s voor kinderen van 6 tot 12 
jaar. Het radioprogramma zit vol gezellige interviews en 
kinderliedjes. Het televisieprogramma bestaat vooral uit 
activiteiten als knutselen, kleuren en bakken. 
 
“Sinds vorig jaar ben ik begonnen met filmpjes voor televisie. Ik 
heb al wel eens voor de camera gestaan, dus dat vond ik niet 
spannend, maar om alles zelfstandig te doen was nog best een 
uitdaging. Voorbereiden, uitvoeren, presenteren en monteren, dat 
vraagt nogal wat, zeker met een kind thuis. Het was een hele 
leuke uitdaging.  
 
Vorig jaar merkte ik al dat er door corona meer publiek werd 
getrokken. Het is leuk om interactie te hebben met luisteraars en 
te zien dat je video’s worden bekeken. Ik hoop dat dit in 2021 
door kan gaan en ik nog meer publiek kan bereiken.” 
 

 

Kees Linnenbank werkt al meer dan 25 jaar als vrijwilliger bij 

Slotstad als filmmaker en doet montage.  

 

“Een hoogtepunt benoemen van 2020 is lastig. Het is moeilijk te 

kiezen omdat er zoveel is gebeurd het afgelopen jaar. Wel hoop ik 

dit jaar weer meer in contact te komen met mensen en 

instellingen, dat heb ik erg gemist.” 
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4.6  Internet 

Met de veranderingen in het medialandschap en de verdere opmars van sociale media is het 
kijkgedrag van de consument verder veranderd. Meer content wordt bekeken via mobiele media, en 
de computer. Via het contentmanagementsysteem (CMS) voorziet de tekstredacteur deze 
uitzendkanalen dagelijks van nieuwsberichten, actualiteiten en uitgaanstips. Naast de tekstredacteur 
kunnen programmamakers hun eigen programmacontent toelichten, verrijken en doorzetten naar 
social media.  

In 2020 zijn ook de stagiairs bij Tangram Media-Deltafilm meer content gaan plaatsen op de sociale 
media-mediakanalen. Zo werd Slotstad Actueel in losse items geknipt en op Facebook geplaatst. Dit 
heeft ook geleid tot betere bereikcijfers.   

Online wordt steeds belangrijker voor Slotstad. Mediahub heeft in april 2021 plaatst gemaakt voor 
Prepr maar de  NLPO wil inzetten op een nieuw Contentmanagement systeem wat breed gedragen 
wordt door alle participerende omroepen.  Slotstad volgt deze ontwikkelingen op de voet omdat een 
goede CMS van evident belang is voor het behalen van onze online ambities.   

 

4.7  On-line kanalen: kijk- en luisterdichtheid en bereik  
Het aantal inwoners in het verzorgingsgebied 
van Slotstad RTV bedraagt ruim 76.000. Omdat 
afhankelijk van de meteorologische condities de 
radio-uitzendingen ook een flink eind buiten het 
verzorgingsgebied zijn te ontvangen en de 
televisieprogrammering via de kabel ook in de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug kan worden 
bekeken en deze bovendien via internet voor 
eenieder toegankelijk is, is het potentiële aantal 
luisteraars en kijkers aanmerkelijk groter. Sinds 
februari 2018 wordt het televisiesignaal door 
alle serviceproviders in ons verzorgingsgebied 
doorgegeven. 

 

Het is niet bekend hoeveel kijkers en luisteraars de programma’s trekken. Een KLO-onderzoek  Een 
onderzoek van Tangram Media uit 2011 liet het volgende zien:    

• de naamsbekendheid van Slotstad RTV was toen 83%; 

• het totaalbereik van Slotstad RTV, dit is het percentage inwoners dat weleens naar Slotstad 
RTV kijkt of luisterde  bedroeg voor radio en televisie tezamen 45%; 

• het dagbereik van de televisieprogrammering (kabelkrant en programma’s) bedroeg 8% en 
het weekbereik 20%, hetgeen betekende dat 20% van onze doelgroep ten minste eenmaal 
per week naar onze tv-uitzendingen keek; 

• het dagbereik van de radio-uitzendingen bedroeg 1% en het weekbereik 10%, zodat kan 
worden geconcludeerd dat we via televisie een groter deel van onze doelgroep wisten te 
bereiken dan via radio. 

Vanwege de relatief aanzienlijke kosten van een nieuw kijk- en luisteronderzoek heeft er geen 
herhalingsonderzoek plaatsgevonden. Wij hebben voorrang gegeven aan het vernieuwen en 
uitbreiden van het programma-aanbod.  

De gegevens van onze online kanalen zijn wel beschikbaar.  
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Aan de ambities zoals vastgelegd in het werkplan 2020 (groei van 20% op alle online kanalen) is op 
Twitter na, voldaan. Het jaarrapport is separaat beschikbaar.  

 

 

WEBSITE 

        

      LIVESTREAMS 

 

BEREIK OP SOCIAL MEDIA 

Bezoekers: 47. 655  (+ 24,0 %)  

Paginaweergaven 156.746 (+41,58%) 

 

      Radio: 6.369 (+97%)  

      TV: 5.414 (+53%)  

Facebook: 47.718 (+109,5%)   

YouTube: 17.692 (+136%)  

 

 

 

Top 5 bekeken content op Facebook in 2020 
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5. Regionale samenwerking – Streekomroep  
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de landelijke koepelorganisatie van lokale 
omroepen OLON zijn van mening dat de lokale omroepen zich dienen te ontwikkelen tot 
streekomroepen. Alleen op regionale schaal is er voldoende financiële en organisatorische 
draagkracht om een journalistiek Lokaal Toereikend Media Aanbod te kunnen realiseren ten behoeve 
van de bevolking in het uitzendgebied. In het Regeerakkoord van het nu demissionaire kabinet Rutte 
wordt dit onderschreven. Ook door adviesrapporten van de Raad van het Openbaar Bestuur samen 
met de Raad voor de Cultuur  (Lokale Media: Niet te missen, november 2020) staat de verbetering 
van de positie en financiering van de lokale omroepen volop ter discussie.    

In oktober 2020 is de streekomroep in onze regio geformaliseerd. 
Lokale omroep Regio90 uit Leersum (Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij 
Duurstede) heeft zich aangesloten bij de al bestaande samenwerking 
van Slotstad RTV en De Bilt in de stichting Samenwerkende Publieke 
Mediadiensten De Bilt, Bunnik en Zeist. Door de toetreding vormen 
de drie lokale omroepen in de gemeenten De Bilt, Bunnik, Zeist, 
Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede samen de eerste 
streekomroep binnen de provincie Utrecht. 

De drie lokale omroepen van onze streek staan met vijf gemeenten, 
195.000 inwoners en 24 kernen onder één bestuurlijke regie. De 
directe verantwoordelijkheid voor de programma’s en de 
uitzendingen berust bij de drie lokale omroepen. 

Bij de drie lokale omroepen zijn in totaal bijna 100 vrijwilligers actief. 

Er zijn studio’s in De Bilt, Zeist en Leersum. De nieuwe streekomroep 

moet de basis worden van waaruit de lokale omroepen met hun 

vrijwilligers worden ondersteund en aangevuld. De nieuwe 

streekomroep streeft naar een grotere inkomstenstroom via 

gemeentelijke subsidieverhoging, externe projectfinanciering en extra reclame-inkomsten. 

De drie lokale omroepen blijven gewoon onder eigen naam hun programma’s maken voor de 

inwoners van kun gemeenten.  

Met RTV Utrecht wordt samen met de beide andere lokale omroepen vanaf voorjaar 2021 

journalistiek samengewerkt in het project Versterking Lokale Journalistiek, waarbij twee journalisten 

een jaar lang lokaal worden ingezet. 
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6. Ontwikkelingen 

6.1 Terugblik 2020 in hoofdpunten 
Voor het jaar 2020 stonden drie doelen centraal. In hoeverre zijn ze bereikt?    

1. Opening van een moderne, zichtbare studio in de Klinker ter vervanging van de oude 

studiofaciliteiten in Couwenhoven; 

In de zomer van 2020 is  gestart met de verbouwing van de studio maar wegens onvoldoende 

financiële middelen om de vernieuwing van de studio-apparatuur te bekostigen, liep dit 

traject vertraging op. In de vorm van een innovatiesubsidie heeft de gemeente Zeist een grote 

bijdrage geleverd en kon nieuwe apparatuur worden aangeschaft. Wij zijn hiervoor de 

gemeente Zeist zeer erkentelijk. 

Ook Covid-19 heeft tot de nodige vertraging geleid. Leveranciers hadden moeite met het 

tijdig aanleveren van apparatuur en bovendien waren wij afhankelijk van Ziggo voor de 

aanleg van de noodzakelijke technische voorzieningen, hetgeen vrij complex bleek te plannen 

in coronatijd. Sinds eind maart 2021 is Slotstad gevestigd in De Klinker, nabij het leescafé op 

de begane grond. 

 

2. Structurele verbetering van de financiële positie van de omroep, noodzakelijk voor het 
creëren van een “hybride” organisatie, waarin naast vrijwilligers ook betaalde, professionele 
medewerkers actief zijn;   
We begonnen 2020 positief: er lagen plannen om sponsors aan te trekken om structureel de 
financiële positie te verbeteren en zo de organisatie en content verder te professionaliseren. 
De impact van Covid-19 maakte het aantrekken van sponsors complex. Uiteindelijk heeft dit 
niets opgeleverd. Dit is gecompenseerd door extra inkomsten en door het grotendeels 
inzetten van de reserve. Zoals eerder aangegeven heeft Slotstad een beroep gedaan op 
bijdragen van het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening van het Rijk. Ook heeft de 
gemeente Zeist een extra subsidie van 18.600 euro toegekend voor het continueren van 
Slotstad Actueel.  
 

3. Het intensiveren van de samenwerking met Idea en het KunstenHuis, resulterend in 
stapsgewijze organisatorische integratie gericht op het gemeenschappelijke gebruik en 
beheer van de studio- en uitzendfaciliteiten. 
Door de vertraging in de verhuizing en de corona-omstandigheden krijgt deze samenwerking 
en integratie van studio- en uitzendfaciliteiten later verder vorm.  
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6.2  

Beleidsdoelen voor 2021 en verder 
Twee van de drie doelen uit 2020 blijven ook gelden voor 2021, te weten: 

1. Structurele verbetering van de financiële positie van de omroep, noodzakelijk voor het creëren van 

een organisatie, waarin naast vrijwilligers ook betaalde, professionele medewerkers actief zijn;  

Toelichting: 

 

Het is uitgesloten dat alleen vrijwilligers een lokale omroep kunnen dragen (tenzij die vrijwilligers 

gepensioneerde professionals zijn). Iedere maatschappelijke organisatie, die door omvang en functie 

ertoe doet, wordt in de huidige tijd bemenst door vrijwilligers èn professionals. Of het nu om een 

sportvereniging, een koor of een organisatie als Idea of het Kunstenhuis gaat. Zelfs hoog 

professionele ziekenhuizen werken met vrijwilligers. Het is en blijft fantastisch dat inwoners zich als 

vrijwilliger willen inzetten! Toch geldt ook voor Slotstad RTV: op tenminste cruciale plekken is een 

professional nodig met een dienstverband, die deze vrijwilligers ondersteunt en aanstuurt.  

Daarom zullen wij ons blijven inspannen om ervoor te zorgen dat zowel de tekstredactie als de 

algemene journalistieke leiding wordt uitgeoefend door een betaalde deeltijdkracht. Hiervoor is 

extra financiering nodig. 

Het bestuur is van mening dat het niet wenselijk is dat de omroep een substantieel deel van haar 

inkomsten aan het uitzenden van commercials en andere reclame-activiteiten ontleent. Hiermee 

verliest de omroep een deel van haar publieke karakter en haar onafhankelijkheid. Het 

kwaliteitsverschil tussen de landelijke publieke omroepen en de commerciële omroepen op het 

terrein van nieuws, actualiteiten en cultuur spreekt wat dat betreft boekdelen. Het bestuur zet in op 

het aantrekken van sponsors en op een verhoging van de gemeentelijke subsidie,  m.n. in Bunnik. 

Eind 2020 heeft de heer F.de Haas, inwoner van Zeist, zich als vrijwilliger met een commerciële 

achtergrond gemeld, om zich in te zetten voor een binnen de doelstelling van Slotstad-RTV en 

wettelijke grenzen onderzoek en latere uitvoering van commerciële mogelijkheden. Samen met 

omroepvrijwilliger T. van der Velden is hij eerst bezig met lokale marktverkenningen rond werving en 

sponsorschap. 

2. Het verkennen van  de samenwerking met Idea en het KunstenHuis, zowel programmatisch als  

gericht op het gemeenschappelijke gebruik en beheer van de studio- en uitzendfaciliteiten. 

Toelichting 

Met beide instellingen zijn we in gesprek over de mogelijkheid over het delen van onze studio- en 

uitzendfaciliteiten. In dat model is het niet Slotstad RTV die in samenwerking met Idea of het 

KunstenHuis programma’s maakt, maar zijn deze instellingen zelf verantwoordelijk voor de content. 

Deze content wordt vervolgens verspreid via de verschillende kanalen (radio, televisie, internet) van 

de lokale omroep. In dit model fungeert Slotstad RTV op een vergelijkbare manier als de landelijke 

omroepen en is ze vooral verantwoordelijk voor content op het gebied van nieuws, actualiteit, sport 

en politiek.   

In verder perspectief zouden de studio- en uitzendfaciliteiten in een aparte organisatorische eenheid 

kunnen worden ondergebracht, onder leiding van de omroepcoördinator, die verantwoordelijk is 

voor de programmering van de door de participanten aangeleverde content. 
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Door nieuwe ontwikkelingen in 2021 komen hier drie belangrijke doelen bij: 

3. Uitbreiding en verdieping van de journalistieke lokale en regionale nieuwsfunctie via multimediale 

inzet , in het project Versterking Lokale Journalistiek. 

Dit project – één van de 20 regionale projecten in heel Nederland - zal naar verwachting leiden tot 

een grote toename van lokale nieuwsitems en de inzet van multimedia. De voeding en begeleiding 

van de beide gedetacheerde journalisten vraagt in dat jaar een grote inzet.   

Door het samenwerkingsproject met RTV Utrecht en de komst van twee journalisten voor de duur 

van een jaar wordt de uitbreiding en invulling van de nieuwsfunctie van de lokale omroep een zeer 

belangrijk thema. Het project, dat op 1 mei 2021 van start is gegaan , moet duidelijk zichtbaar maken 

wat de lokale omroep(en)  de bevolking kan bieden aan actueel nieuws en journalistieke 

achtergrondinformatie . Ook de samenwerking met de beide andere lokale omroepen in onze streek 

wordt hierdoor verder verkend.  Mogelijk kan dit leiden tot verdere bundeling van krachten en 

mediakanalen,  mits het lokale karakter van de omroep behouden blijft. 

 

 4:  Het ontwikkelen van een App 

Helaas is de Lokale Omroep App - die gebruikt kan worden door aansluiting bij OLON en de 

Mediahub – niet meer toegankelijk omdat het simpelweg uit de lucht is gehaald door OLON in 

afwachting van een nieuwe CMS.  Een app maakt het mogelijk in de gehele wereld via internet de 

content en de live streams te volgen. Het ontbreken van deze functionaliteit maakt dat we een grote 

groep luisteraars missen. In 2021 willen wij samen met de streekomroeppartners een eigen app 

ontwikkelen en audio, video en tekstberichten aanbieden.  

5. Het aandacht vragen, in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 en de 

periode daarna, voor het belang van de lokale omroep voor de lokale gemeenschap en de noodzaak 

van een behoorlijke financiering.    

Dit is een project dat vanuit de koepelorganisatie, met de beide andere lokale omroepen, zal worden 

ontwikkeld en uitgevoerd. Samen hebben de omroepen te maken met 5 gemeenten in de regio Zuid-

Oost Utrecht (inclusief De Bilt).  Het project zal de nodige aandacht vragen, in termen van acties en 

programma’s.  
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7.  Mediaprogrammering 2021-2022 
7.1 Radio 
Voor de radio zijn er geen grote wijzigingen voorzien voor de programmering voor 2021-2022. Veel 
van de uitgezonden programma’s worden al gedurende meerdere jaren door dezelfde toegewijde 
medewerkers geproduceerd.  

Met de verhuizing naar De Klinker worden programma’s 
die wegens Covid-19 geen doorgang konden vinden 
(wegvallen evenementen en de lockdowns) opnieuw 
opgestart en nieuwe programma’s ontwikkeld. Zo 
worden aan het zaterdagmiddagprogramma Radio 
Report nieuwe elementen toegevoegd als live muziek om 
zo optimaal gebruik te maken van de locatie waar 
Slotstad zit.  
 
Samenwerking 
Het streven van Slotstad Radio is om de 
nieuwsvoorziening verder te verbeteren en de 
samenwerking met maatschappelijke organisaties te 
intensiveren. Naast de reguliere programmering maken 
we ruimte voor bijzondere uitzendmomenten. Te denken 
valt aan rechtstreekse uitzendingen van de Kerstzang, de 
dodenherdenking, de uitmarkt, de avondvierdaagse enz. 

 

In 2021 worden samen met bibliotheek Idea en het KunstenHuis programmaformats ontwikkeld en 
de gezamenlijke activiteiten verder uitgebouwd.    
 
Met streekomroeppartner Regio90 worden programma’s uitgewisseld. Zo zenden wij Highstreet Jazz 
en Blues en Heart for Country op Slotstad radio uit en neemt Regio90 het PlatenCafé van ons af.  
 
Met de streekomroeppartners wordt in 2021 gestart met Regionieuws. Korte nieuwsitems worden 
samengesteld en voorgelezen door vrijwilligers van de streekomroep en vervolgens op elk uur als een 
soort van kort nieuwsbulletin uitgezonden bij de 3 lokale omroepen.  

 

 

7.2 Televisie  
Zoals eerder gezegd zijn er gesprekken met het 
KunstenHuis, Idea en ook cultuurpartners voor 
de opstart van een culturele programmering 
voor de televisie.   

We blijven het aanbod van videocontent 
vergroten en zetten de professionalisering van 
het tv-kanaal onverminderd door.  Dit doen we 
onder anderen met Tangram Media - Deltafilm 
(prestatieverslag 2020 is beschikbaar), de inzet 
van onze vrijwilliger Kees Linnenbank en 
Pennings Media.  
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De volgende programma’s staan in co-productie bij Tangram Media-Deltafilm.  
 
- Slotstad Actueel, het TV weekjournaal  van Slotstad RTV 
- Een nieuw seizoen van de Talkshow Studio Daan 
- In het voorbijgaan, historische plekken in de gemeente Zeist, presentatie  Willem de Bruin 
- Gezond en Welzijn magazine  
- Kennisquiz  
 
Verder zetten we in op het werven van televisiemedewerkers. Vooral het eigen team van 
cameramensen en camjo (camerajournalisten) zien wij graag verruimd.   
Co-creatie/ User Generated Content: Via het project wijkreporters stellen wij inwoners in de 
gelegenheid stellen eigen content te vervaardigen en via ons televisiekanaal uit te zenden. Deze 
content wordt door Hoofd Televisie beoordeeld op inhoud en aansluiting op de taakstelling van 
Slotstad RTV als lokale omroep. 
 

7.3 Internet en sociale media 
Uitbreiding van de online (nieuws)redactie en het verder digitaal mediawijs maken van medewerkers 
is noodzakelijk om te voldoen aan het veranderd mediagedrag van de consument. Daarvoor wordt 
ingezet op het vormen van een online (nieuws)redactie, naast de eindredacteur om continuïteit van 
de berichtgeving te waarborgen.  
Met de eerder genoemde komst van de twee journalisten in het landelijk project ‘Versterking Lokale 

Journalistiek door Samenwerking’, samen met RTV Utrecht,  wordt de nieuwsvoorziening op met 

name de online kanalen vergroot. De focus van dit project ligt vooral op camjo en online.  

Voor 2021 hebben we ons ten doel gesteld het bereik van al onze online kanalen en livestreams met 

50% te laten groeien. 
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Programmabeschrijving Radio 
Uit deze lijst blijkt dat wij met onze radioprogrammering  voldoen aan de ICE-norm voldoen: meer 
dan de helft van onze programmering tussen ’s-ochtends 8 uur en ’s-avonds 10 uur bestaat uit 
programma’s die onder de noemer informatie, cultuur en educatie kunnen worden geschaard en 
deze programma’s zijn door Slotstad RTV geproduceerd. 
 
Dit is ook Slotstad: een praatprogramma rond vragen en onduidelijkheden in de zorg voor de 
medemens, in de ruimste zin van het woord. April 2020 is het programma actief geweest onder de 
naam Slotstad Wegwijs Café. 

Slotstad politiek is het programma waarin de gemeentepolitiek centraal staat. De 
gemeenteraadsvergaderingen van zowel de gemeente Zeist als van de gemeente Bunnik worden 
rechtstreeks uitgezonden.  

Slotstad Sport: in dit programma is er vanzelfsprekend aandacht voor het sportgebeuren in de Regio. 
Op zaterdag- en zondagmiddag is er vooral aandacht voor de actuele sportgebeurtenissen met 
reportages van de wedstrijden en alle uitslagen en standen. In het afsluitende uur wordt met trainer-
coaches nagepraat over de gespeelde wedstrijden.  

Slotstad Sport Weekend Terugblik: Op maandagavond komen alle cijfers en feiten langs, ook die 
welke in het weekend nog niet bekend waren. Ook wordt er nagepraat met de oefenmeesters die in 
weekend niet bereikbaar waren. Een vast onderdeel is de “Local ToTo”, waarin voetbalkenners de 
lokale wedstrijden voorspellen. 

Slotstad Sport Voorzet: Een vooruitblik op alle sportwedstrijden van het komende weekend 

De muziekshop: Een muziekprogramma met aandacht voor cabaret, de top-10 en met een wekelijks 
gesprek met een bekende Nederlander. 

Kamuze: Een programma met aandacht voor kunst en amusement in de ruimste zin van het woord, 
via gesprekken met vertegenwoordigers van plaatselijke toneelverenigingen, zangkoren, muzikanten, 
orkesten en andere artiesten en kunstenaars. In de uitagenda worden voorbeschouwingen gegeven 
van de diverse evenementen op het gebied van muziek en theater en beeldende kunst in Zeist, 
Bunnik en omgeving.  

Jasper’s Terugblik op de Week: Een muzikaal programma waarbij muziek wordt gekoppeld aan de 
gebeurtenissen/nieuws van de afgelopen week. 

Wie-o-Weekend: De lekkerste muziek en live gesprekken over activiteiten en actualiteiten. 

Radio Report: Programma waarin aandacht wordt besteed aan actuele zaken die leven in Zeist met 
langere interviews en discussies. Tevens aandacht voor VVV/info en voor info van Amivedi.  

MixXL: Een programma dat zich richt op de jongeren. Zoals de naam al doet vermoeden zijn dit 
mixen van een uur met de meest moderne clubmuziek met DJ Marco en DJ Siuol. 

Wilco’s Jukebox: Een verzoekplatenprogramma met vooral Nederlandstalige muziek. 

Zendtijd voor de kerken: Rechtstreekse uitzending van een dienst van een van de deelnemende 
kerken, voorafgegaan door een gesprek. 

Kidsbreak: Een programma dat zich geheel richt op scholieren van de basisscholen.  

Platencafé: Een programma met de lekkerste hitlijst-muziek uit de jaren ’70 t/m vandaag. 
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Programmabeschrijving Televisie 
Onderstaand volgt een korte beschrijving van de door of in opdracht van Slotstad RTV 
geproduceerde televisieprogramma’s.  Alle uitgezonden televisieprogramma’s hebben een 
informatief, cultureel of educatief karakter en zijn door of in opdracht van Slotstad RTV 
geproduceerd. Hiermee voldoen we dus ook met onze televisieprogrammering aan de ICE-norm 

Nieuwjaarsprogramma Samen Zijn  
De traditionele nieuwsjaarsbijeenkomst van de gemeente Zeist kon, wegens corona, niet 
plaatsvinden. Slotstad zendt een speciale nieuwjaarstalkshow uit met spraakmakende gasten over 
hun visie op 2021. Presentatie  Daan Warnas en Liselot van Elsen.  Eenmalig: 4 januari 2021 
 
Slotstad Actueel 
Nieuws en actualiteiten van Bunnik en Zeist geproduceerd door Tangram Media en de vijf stagiairs 
van de media-opleiding. Wekelijks op de vrijdag om 18 uur een nieuwe aflevering.  
  
De raadsvergaderingen van Bunnik en Zeist 
De raadsvergaderingen worden live via radio of tv uitgezonden, in samenwerking met de beide 
gemeenten. Slotstad zendt de raadsvergaderingen van de gemeente Zeist op tv uit. Dit gaat in goede 
samenwerking met Pennings Media die daarvoor door de gemeente wordt ingezet. In coronatijd 
vonden deze vergaderingen digitaal plaats. Bij de gemeenteraadvergadering van Zeist wordt de 
uitzending omlijst met interviews met raadsleden. Interviews Geertjan Bossinga.  Frequentie: 10 x 
per jaar.  

Samen zijn wij Zeist 
In deze bijzondere coronatijd gaat Liselot van Elsen op zoek naar de verhalen van mede-inwoners. 
Wat voor invloed heeft op het dagelijks leven en op de werkzaamheden? Welke inspirerende 
initiatieven zijn er en wie zijn de personen hier achter? In korte reportages vertelt 'Samen zijn wij 
Zeist'  het verhaal. Vanaf maart 2021, 8 weken lang.  

De grote Valentijnshow 
Gedichten, liedjes, theatervoorstelling en verrassingen om mensen een hart onder de riem te steken. 
Tevens aandacht voor  de campagne Hart voor Zeist. 

Zeist politiek 1 op 1 
In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 een praatprogramma over politieke 
vraagstukken op lokaal niveau.  

In het onderdeel “Het gemeenteraadslid van de week” wordt gesproken met telkens een van de 33 
raadsleden over zijn/haar beweegredenen om raadslid te zijn en zijn/haar ervaringen als raadslid, 
waar mogelijk verluchtigd met anekdotes. Het doel is de mens achter het raadslid te laten zien. 
Productie en uitzending in Q3 2021.  

Politiek debat  
Met de fractievoorzitters/leiders van gemeentelijke partijen. Presentatie Gijs Wildeman.  
Jan/Febr. 2022 

Studio Daan 
Talkshow waarin Daan Warnas bijzondere gasten ontvangt uit Zeist en Bunnik.  
Hans van Breukelen, voormalig voetbalkeeper Nederlands elftal; Marion Bloem, schrijfster; Joska Le 
Conté, skeletonracer; Hans Kazàn, goochelaar; Antoon Verkaik, makelaar; Vincent Bijlo, cabaretier, 
schrijver. 
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In het voorbijgaan 
Tweede reeks gepresenteerd door Willem de Bruin ism ZHG. Hij fietst door Zeist en geeft van 
monumenten en historische gebouwen de context en wetenswaardigheden. 

Kijk! Kunst 
Cultureel programma over kunstenaars uit ons zendgebied Zeist en Bunnik. Trees van Kleef praat met 
kunstenaars in hun werkomgeving, over hun werk en over hun gedrevenheid. Ook het werk van de 
kunstenaars komt ruimschoots in beeld.   

GoPro door Zeist en Bunnik  
Met een dashcam rijdt een auto een route door Zeist en Bunnik. Kijkers kunnen hun eigen 
woonomgeving zien vanuit de auto, gefilmd door Geertjan Bossinga. 

Co-producties  
In samenwerking met zowel regio TV De Bilt als met RTV Utrecht zendt Slotstad RTV deze producties 
uit. Onderwerp en uitzendfrequentie is wisselend.   
 
Uit het archief van het Zeister Historisch Genootschap 
Het Genootschap beschikt over een flink arsenaal aan films over de historie van Zeist. Maandelijks 
zendt Slotstad RTV één van deze films uit.   

Documentaires 
Bestemming Station Zeist Documentaire van Pieter Veraart en Kees Kort van Het Rozenhuis over de 
historische verbindingen tussen Utrecht en Zeist en de film van Kees Linnenbank over de 
Langbroeker wetering. 

Kennis en historische quiz 
In samenwerking met organisaties willen werken wij aan een kennis/historische quiz over Zeist en 
omgeving.   

Gezond en welzijn magazine 
In samenwerking met lokale partners willen wij werken aan reeks.   

ASZ 
Algemene Senioren Vereniging Zeist  (ASZ) : kort praatprogramma met weetjes en tips. 

Jeugd 
Kidsbreak Voorleesclub, Knutselclub en liedjes met Evelien Taman.  
Poppentheater met AAP: productie Klaksa theater.  

Streaming diversen  
Regelmatig zenden wij streams uit van bijvoorbeeld het Beauforthuis, extra bijeenkomsten van de 
gemeente Zeist, Cultuur initiatieven of andere initiatieven.  

Extra 
Speciale herdenkingen, bijeenkomsten, concerten en reeksen al dan niet in samenwerking bijv. 
Koningsdag, Dodenherdenking, Kerstnacht voor iedereen, Oranjeconcert van stadorganist Willem 
Boog, VertelCafé, Dag der Kunsten. 



 

Financiën 
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Inleiding op het financieel verslag 

2020 was ook in financieel opzicht een gedenkwaardig jaar voor Slotstad RTV. Door de coronacrisis 

werd het belang van de lokale media in de informatievoorziening van de burger duidelijk benadrukt. 

Gelukkig heeft de lokale omroep hier ook de externe erkenning voor gekregen en is deze erkenning 

ook vertaald in extra financiële middelen. De gemeente Zeist heeft Slotstad RTV een extra subsidie 

toegekend van €18.600 om de programmaserie Slotstad Actueel, die wordt geproduceerd met 

externe ondersteuning, met 6 maanden te verlengen.  

 

Daarnaast is een bijdrage aangevraagd bij het Tijdelijk Steunfonds Lokale Informatievoorziening van 

het Rijk.  Het steunfonds heeft Slotstad RTV een lening verstrekt van €12.371 om de continuïteit van 

de lokale nieuwsvoorziening op peil te houden tijdens de coronacrisis. Inmiddels is deze lening 

onvoorwaardelijk omgezet in een gift, zodat deze niet terugbetaald hoeft te worden. 

Niet alleen de coronapandemie heeft 2020 voor Slotstad een memorabel jaar gemaakt. 2020 was 

ook het jaar waarin de langverwachte verhuizing naar nieuwe studioruimte in het gebouw van de 

gemeentebibliotheek heeft plaatsgevonden. Deze verhuizing is aangegrepen om studio-apparatuur 

en -inrichting in overeenstemming te brengen met de eisen van deze tijd. Voor de verhuizing had 

Slotstad RTV in 2018 en 2019 in totaal €12.000 gereserveerd. De kosten waren evenwel begroot op 

€62.000, zodat een gat van €50.000 gaapte. Gelukkig was de gemeente Zeist bereid om dit financiële 

gat te vullen met een eenmalige verhuissubsidie van €50.000, waardoor de verhuizing daadwerkelijk 

doorgang kon vinden. 

Met bovenbeschreven extra financiële bijdragen had Slotstad RTV in 2020 bijna €160.000 aan 

inkomsten: het dubbele van 2019! In 2020 is de in de begroting voorziene toename van reclame-

inkomsten niet gerealiseerd. Doordat de financiële situatie van veel potentiële adverteerders door 

Corona ongewis was, zijn de reclame-inkomsten in 2020 zelfs volledig weggevallen. 

In de begroting van 2020 was voorzien in een negatief resultaat van €15.000, veroorzaakt door extra 
uitgaven in de verdere ontwikkeling van de omroep, te weten:  

• het aanstellen van een betaalde part time coördinator naast de tekstredacteur; 

• het maken van een wekelijks nieuwsjournaal en andere uitzendingen op de televisie in 
samenwerking met het lokale bedrijf Tangram Media;  

• de verhuizing naar de Klinker en het nieuw inrichten van de studio. 

Het uiteindelijke negatieve resultaat bedroeg circa €13.000, ondanks de extra subsidies dus in lijn 
met de begroting. Dit is logisch, omdat het hier doelsubsidies betrof, die moesten worden besteed 
aan een specifiek doel.  Niet alle kosten samenhangend met de verhuizing van de studio zijn gemaakt 
in 2020. Het resterende deel van de verhuissubsidie is in de jaarrekening opgenomen als een 
reservering voor verhuiskosten te maken in 2021. Het negatieve resultaat is ten laste gebracht van 
het eigen vermogen, dat hierdoor daalde tot €21.202. 

Op de balans ultimo 2020 is een reservering opgenomen van €28.568 voor de resterende kosten van 
de verhuizing van de studio naar de Klinker. Daarnaast zijn op de balans vaste materiële activa 
opgenomen ten bedrage van ruim €13.000 samenhangend met het aanschaffen van nieuwe 
apparatuur in 2020, waaronder een nieuwe camera-uitrusting. De apparatuur en inrichting die is 
aangeschaft ten behoeve van de verhuizing zijn direct ten laste gebracht van de verhuissubsidie en 
zijn dus niet op de balans geactiveerd. 

Het negatieve resultaat over 2020 heeft niet geleid tot een negatieve kasstroom, doordat een deel 
van de verhuissubsidie, die volledig in 2020 is uitgekeerd, pas in 2021 is uitgegeven. Hierdoor steeg 
het banksaldo op jaareinde met ruim €10.000 tot bijna €40.000.
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De jaarrekening van 2020 is als bijlage 1 aan dit jaarverslag toegevoegd. Ter vergelijking zijn ook de 

cijfers over 2019 opgenomen. 

Begroting 2021 

Voor het jaar 2021 is een begroting opgesteld, die ter wille van het overzicht naast de cijfers over 
2020 is weergegeven (bijlage).   

Slotstad RTV is het jaar 2021 gestart met een eigen vermogen van ruim €21.000. Ruim €13.000 
hiervan is vastgelegd in de vaste activa, waarover in 2021 €3.500 wordt afgeschreven. Er is in 2021 
niet voorzien in verdere investeringen in de apparatuur, buiten die al worden gefinancierd uit de 
verhuissubsidie. Dit betekent dat het vrije eigen vermogen in 2021 ruim €10.000 bedraagt. Het 
bestuur heeft besloten deze financiële ruime in 2021 volledig als budget inzetten om de in 2019 
ingezette veranderingen ook in 2021 te continueren. Dit betekent dat samen met de gemeentelijke 
subsidies en de (beperkte) reclame-inkomsten over 2021 een bedrag beschikbaar is van ruim 
€90.000. Hiermee kunnen wij niet al onze ambities realiseren en zijn wij gedwongen lastige keuzes te 
maken. Om ook in 2021 de productie van Slotstad Actueel financieel mogelijk te maken, hebben wij 
de samenwerking met de tekstredacteur per 1-1-2021 beëindigd. De verantwoordelijkheid voor de 
schriftelijke content van onze kanalen (website, social media en kabelkrant) ligt nu bij de 
tekstredactie, bestaande uit een groep deels nieuwe vrijwilligers. 

Door de inzet van de reserve in 2021 als veranderingsbudget zal ook het resultaat over 2021 negatief 
zijn. Indien alle onze voornemens gerealiseerd worden, bedraagt het verlies over 2021 naar 
verwachting €10.000.  

Wij hopen dat het belang van een goede, zichtbare en actuele lokale omroep die een Lokaal 
Toereikend Media Aanbod biedt, de subsidiegevers ervan overtuigt de structurele subsidies te 
verhogen. Wij schatten dat inclusief hogere reclame-inkomsten een structureel budget van €150.000 
nodig is om ons ambitieniveau te realiseren. Dit komt overeen met nog geen €2 per inwoner per jaar. 
Ook in 2021 zullen wij onze inspanningen om onze subsidiegevers hiervan te overtuigen voortzetten. 
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Bijlage 1: Jaarrekening 2020 en begroting 2021 
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Bijlage: Jaarverslag 2020 Programmabepalend orgaan   
 

Jaarverslag 2020 Programmabepalend orgaan 
 

Het Programmabepalend Orgaan is op 12 december 2018  voor de eerste keer  bij elkaar gekomen.  

In het jaar 2019 heeft het PBO drie maal vergaderd (in maart, juni en oktober). Ook in 2020 was de 

intentie om drie maal bij elkaar te komen. Helaas viel de eerste vergadering (eind maart 2020) aan 

het begin van de Corona pandemie. Vanwege de maatregelen is deze vergadering afgelast.  

In 2020 is er uiteindelijk 1 vergadering geweest, in juni 2020. De vergadering van oktober is afgelast 

en uitgesteld in de hoop op betere tijden. Dit is in goed overleg afgestemd met de leden van het PBO. 

Wel is er via mail contact met elkaar gehouden en zijn er voor het PBO relevante zaken uitgewisseld. 

Door het bestuur zijn de leden regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen 

Slotstad, met name de voortgang van de subsidies en de naderende verhuizing naar de bibliotheek. 

Helaas is de opening van de nieuwe locatie zonder feestelijkheden gevierd. 

De intentie is om in 2021 weer 3 bijeenkomsten te organiseren. 

Eind 2020 was de samenstelling van het Programmabepalend Orgaan als volgt:  

Mevr. H. (Hetty) Beekman  

D. (Dick) Kaas  

H. (Henk) Kwant  

Mevr. I (Ingrid) van Maarschalkerweerd, voorzitter 

H. (Hans) Nijman 

R. (Rob) Schouw 

G. (Gijs) Wildeman 
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