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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, kabeltelevisie en internet gericht 
op de inwoners van de gemeenten Zeist en Bunnik. 

De stichting werd als Radio Zeist opgericht in 1985. In februari 1986 werd een algemeen bestuur en 
een dagelijks bestuur benoemd, die de lokale zender op poten moesten zetten. De eerste uitzending 
vond plaats op 7 oktober 1988. Burgemeester R.G. Boekhoven van Zeist verrichtte onder grote 
belangstelling van diverse Zeister organisaties, verenigingen en de plaatselijke politiek de officiële 
openingshandeling. 

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. Tijdens een rechtstreekse 
televisie-uitzending in tegenwoordigheid van de colleges van Bunnik en Zeist gaven de 
burgemeesters van beide gemeenten het startsein voor de plaatselijke kabelkrant Slotstad TV, die 
momenteel te zien is in Bunnik, Odijk, Werkhoven, Austerlitz, Bosch en Duin, Den Dolder, Huis ter 
Heide, Zeist, Driebergen en Leersum. Sinds 2009 verzorgt Slotstad RTV naast de kabelkrant 
informatieve programma’s op het gebied van nieuws & actualiteiten, cultuur, sport, educatie en 
politiek, toegespitst op haar uitzendgebied. Na uitzending worden alle televisieprogramma’s 
geplaatst op het eigen YouTube-kanaal.   

De radioprogramma’s worden 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. 

Ter ondersteuning van haar radio- en televisieprogrammering beheert de stichting sinds 2010 een 
website (www.SlotstadRTV.nl). Deze website bevat onder andere een programmagids met een 
beschrijving van de verschillende programma’s en biedt de mogelijkheid radio- en 
televisieprogramma’s live te volgen en reeds uitgezonden programma’s terug te luisteren en zien. 

Sociale media, zoals Facebook en Twitter vormen voor Slotstad  RTV een steeds belangrijker kanaal 
om de lokale burger te bereiken. Naast nieuwsberichten, actualiteiten en uitgaanstips wordt 
aandacht geschonken aan de eigen radio- en televisieprogramma’s om op deze wijze de kijk- en 
luiterdichtheid te verbeteren. Vooral de verspreiding van aansprekende fragmenten van 
televisieprogramma’s via de sociale media wordt door onze volgers zeer gewaardeerd. 
 

Slotstad RTV is gehuisvest op Couwenhove 11 00, alwaar de medewerkers de beschikking hebben 
over twee geluidstudio’s, een redactieruimte en een tweetal technische ruimtes, waarin onder 
andere de uitzendstraat is ondergebracht.  

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. 

Over Slotstad RTV 

http://www.slotstadrtv.nl/


 

Jaarverslag 2019 26-5-2020 Pagina 4 van 24 
 

2. SlotstadRTV als medium voor lokale democratie 
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 schaalvergroting van de gedrukte 
pers enerzijds en een enorme toename van (sociale) media en mediakanalen  anderzijds.   

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. Dat biedt 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. 

Terwijl het oertype van de lokale vrijwilligersomroep in veel gemeenten het niet redt, wil Slotstad 
RTV juist bijdragen aan een lokale gemeenschap die lokaal nieuws, amusement, informatie en debat 
met elkaar wil delen. Hiervoor is het nodig dat Slotstad RTV niet meer uitsluitend het domein blijft 
van vrijwilligers, maar in een semi-professioneel jasje wordt gestoken. Ook met verhoudingsgewijs 
beperkte middelen kunnen wel degelijk de betekenisvolle taken van een lokale omroep worden 
vervuld. 

 

           Onze missie  

Slotstad RTV is van betekenis voor de 
kwaliteit van de lokale informatievoorziening 
en de lokale democratie in Zeist en Bunnik op 
basis van de goede klassieke journalistieke 
waarden. 
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3. Ontwikkelingen 2019 in hoofdpunten 
Ten eerste is het vermeldenswaard dat de concessie voor Slotstad RTV, die eind oktober 2019 afliep, 

door het Commissariaat van de Media met een nieuwe periode van 5 jaar is verlengd. Het advies van 

de beide gemeenteraden binnen het werkgebied van onze lokale omroep was positief. 

Vorig jaar stonden de volgende beleidsdoelen centraal (cursief: de omschrijving van het resultaat dat 

is bereikt): 

1. De omroep blijft weliswaar overwegend een vrijwilligersorganisatie maar wordt versterkt 
met een (parttime) coördinator/hoofdredacteur die als dragende kracht in- en extern gaat 
functioneren;  
Vanaf 1 juli 2019 is Irmgard Kuster als omroepcoördinator aangesteld voor 10 uur per week.  
Gebleken is dat haar ervaring als coördinerend medewerker binnen een landelijke omroep 
haar zeer geschikt maakt om in organisatorisch opzicht een centrale rol in onze organisatie 
op zich te nemen. 
Door het al eerder aanstellen van een tekstredacteur voor 10 uur per week in de persoon van 

René Borkent is het aantal nieuwsberichten beduidend toegenomen, evenals het gebruik van 

de sociale media. 

2. De TV functie wordt in samenwerking met mediabedrijven en de regionale omroep RTV 
Utrecht uitgebreid en er worden beduidend meer nieuwsreportages uitgezonden; ook komt 
er een weekjournaal; 
Vanaf september jl. wordt wekelijks in samenwerking met Tangram Media onder de naam 
Slotstad Actueel een journaal uitgezonden. Ook is het aantal andere beeldreportages 
uitgebreid. Samenwerking met Pennings Media leidt eveneens tot meer producties. Dit alles 
in aanvulling op de diverse beeldververslagen van Kees Linnenbank, die wekelijks worden 
gebundeld in het programma “De week van Kees”. In samenwerking met het ZHG worden 
historische documentaires uitgezonden.  
 

3. De studio van Slotstad RTV is goed zichtbaar voor het Zeister publiek;  
Met Idea is overeengekomen dat de Studio van Slotstad RTV wordt gevestigd in De Klinker 

nabij het leescafé op de begane grond. De verhuizing is voorzien in juli/augustus 2020.  

4. De naamsbekendheid van Slotstad RTV wordt 
vergroot, onder andere door meer gebruik te 
maken van de huis-aan-huis bladen; Facebook 
wordt intensiever benut om aandacht te trekken 
voor lokaal nieuws en programma’s;  
Beide acties zijn uitgevoerd. De 
advertentiecampagne in De Nieuwsbode, 
bestaande uit een wekelijkse advertentie en een 
artikel van 130 woorden, is in het voorjaar van 
2020 om financiële redenen helaas beëindigd. 
Facebook, Twitter en YouTube worden steeds beter 
benut, waardoor het aantal volgers gestaag toeneemt. 
 

5. Het aantal vrijwilligers wordt uitgebreid voor alle voorkomende taken (radio, tv, techniek, 
redactie, verslaglegging); zij worden hierbij gecoacht en begeleid; 
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Mede door de publicaties in De Nieuwsbode is het aantal vrijwilligers gestegen naar bijna 40 
personen.  Er is voor programmamakers een scholingsprogramma gestart m.m.v. 
professionals (Job Boot, Jeroen Schutijzer) 
 

6. De pilot met ASZ wordt uitgebreid naar andere maatschappelijke organisaties binnen de 
gemeenten Zeist en Bunnik;  
De pilot met ASZ komt ondanks positieve wederzijdse intentie, deels door ziekte van de 
betrokken medewerker, trager van de grond dan gewenst. Beide partijen hebben de 
samenwerking in 2020 voortgezet. Met het Kunstenhuis is samenwerking op het gebied van  
beelduitzendingen gestart. 
 

7. Het progammabepalend orgaan (PBO) wordt verder uitgebreid, met leden uit de gemeente 
Bunnik en vertegenwoordigers van met name de religieuze stromingen en de jongeren;  
Het is gelukt een lid uit de gemeente Bunnik te benoemen. Het PBO ontwikkelt zich tot een 
waardevol en kritisch-positief meedenkend orgaan voor onze omroep. 
 

8. Er wordt in samenwerking met de gemeenten onderzoek gedaan om beter inzicht te krijgen 
in mogelijke toekomstige bovenlokale samenwerkingsvormen, die als doel hebben het 
voortbestaan van de vernieuwde lokale omroep voor langere periode te borgen.  

 Dit is volop in ontwikkeling, zie hiervoor hoofdstuk 8. 
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4. 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 benoemt. Ultimo 2019 bestond het 
bestuur uit de volgende personen: 

• Dhr. B.J. de Vries (voorzitter); 

• Mevr. F.A. Blankestijn-van Gellekom (secretaris); 

• Dhr. M.C. Rang (penningmeester); 

• 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. Inmiddels hebben acht personen 
de bereidheid uitgesproken zich voor de lokale omroep in te spannen en zitting te nemen in het PBO 
en deze hiermee een borging te geven in de lokale gemeenschap.  Het PBO bestaat thans uit de 
volgende personen: 

 

 Naam      Stroming 

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

• Dhr. F. Slijper (vice-voorzitter)   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 PBO is eind 2018 van start gegaan en het eerste jaar stond in het teken van onderlinge 
kennismaking, oriëntatie op de lokale omroep en kennis-/ informatie-uitwisseling. Een kort verslag 
van de activiteiten van het PBO in het jaar 2019 is als bijlage 2 aan dit jaarverslag toegevoegd.  

De stichting neemt samen met de lokale omroep van gemeente De Bilt deel aan de overkoepelende 
stichting Samenwerkende Publieke Media Diensten Bunnik, De Bilt en Zeist. Deze heeft een aantal 
bestuurlijke taken, waaronder benoeming van de bestuursleden van de deelnemende stichtingen, 
goedkeuring van de begrotingen en toezicht op de stichtingsbesturen. De voorzitters van beide lokale 
omroepen hebben zitting in het bestuur van deze stichting, waarvan het voorzitterschap wordt 
vervuld door mevr. M. Morren. 
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5. Programmastaf en medewerkers 
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.  Voorzitter van de programmastaf is de omroepcoördinator. Deze wordt benoemd door 
het bestuur en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding aan de omroepstaf en haar 
medewerkers.  Daarnaast ziet de omroepcoördinator toe op 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 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 eindredacteur van de multimediale 
nieuwsredactie. Deze functionarissen worden op voordracht van de omroepcoördinator benoemd 
door het Bestuur.  

In figuur 1 is het organogram van Slotstad RTV ultimo 2019 weergegeven.  

Met inbegrip van de omroepstaf werken bij Slotstad circa 40 vrijwilligers die vaak al vele jaren aan de 
omroep verbonden zijn en zich toegewijd van de aan hen toebedeelde taken kwijten. Vrijwilligers 
worden zo mogelijk intern opgeleid en waar nodig extern. Dit kan zijn bij opleidingen aangeboden 
door de OLON, of door derden. De heren Job Boot en Jeroen Schutijzer zijn bereid gevonden hun 
ruime ervaring in het omroepvak met onze medewerkers te delen via het verzorgen van 
masterclasses. Wij hopen ook in de toekomst van de diensten van deze professionals gebruikt te 
kunnen maken om onze medewerkers verder te bekwamen.  

 

 
In de praktijk blijkt het lastig om nieuwe vrijwilligers te vinden, zodat veel werkzaamheden terecht 
komen bij een beperkt aantal medewerkers met een groot verantwoordelijkheidsbesef en een lange 
staat van dienst bij Slotstad RTV. Dit staat een verdere kwaliteitsverbetering van de omroep in de 
weg. Omdat Slotstad RTV als laatst overgebleven onafhankelijk lokaal nieuwsmedium in Zeist en 
Bunnik een belangrijke maatschappelijke rol heeft te vervullen, heeft het bestuur besloten tot het 
aantrekken van een tweetal betaalde parttime medewerkers, hetgeen mogelijk is gemaakt door de 
€33.000 extra subsidie die de gemeente Zeist met ingang van 1 januari 2018 aan de omroep heeft 
toegekend. 

Om de continuïteit en tijdigheid van de berichtgeving op de kabelkrant en onze website te 
verbeteren is in 2018 besloten om deze taken neer te leggen bij de tekstredacteur. Per juli 2018 is de 
heer R. Borkent parttime (0,25 fte) in deze functie aangesteld. Zijn aanstelling is in 2019 
gecontinueerd. 
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Figuur 1: Organogram Slotstad RTV ultimo 2019 
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6. 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. Deze aanwijzing was mogelijk door het positieve advies dat de gemeenteraden van Zeist en 
Bunnik hebben gegeven over Slotstad RTV als lokale omroep voor beide gemeenten.  

De gemeenten ontvangen jaarlijks een doeluitkering uit het gemeentefonds ten behoeve van de 
financiering van de totstandkoming van een “lokaal toereikend media-aanbod”. Deze doeluitkering 
wordt jaarlijks door beide gemeenten als subsidie aan Slotstad RTV doorgegeven en bedraagt in 2020 
€1,32 per huishouden.  In aanvulling hierop heeft de gemeente Zeist, zoals  gezegd, de subsidie per 
2018 structureel verhoogd met een bedrag van 30.000 euro.  

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. Om het bereik van de radiozender te 
verbeteren, zodat Slotstad radio in het gehele uitzendgebied ongestoord kan worden ontvangen is 
eind 2018 een wijziging van de zendvergunning aangevraagd. Deze is medio 2019 verleend, waarna 
de antenne-inrichting is aangepast en vernieuwd. 

7. Kijk- en luisterdichtheid en bereik on-line kanalen 
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. Hierbij moet worden opgemerkt 
dat het televisiesignaal tot voor kort alleen via Ziggo wordt aangeboden. Inwoners die gebruik maken 
van een andere RTV-serviceproviders konden de televisieprogramma’s van Slotstad RTV dus alleen 
via internet bekijken. Het bestuur heeft in 2017 het besluit genomen om gebruik te gaan maken van 
de Mediahub, die door het Olon is ontwikkeld. Sinds februari 2018 wordt het televisiesignaal door 
alle serviceproviders die in ons verzorgingsgebied actief zijn doorgegeven. 

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

• de naamsbekendheid van Slotstad RTV is 83%; 

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

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

• het dagbereik van de radio-uitzendingen bedraagt 1% en het weekbereik 10%, zodat kan 
worden geconcludeerd dat we via televisie een groter deel van onze doelgroep weten te 
bereiken dan via radio. 
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Bij de medewerkers bestaat de beleving dat voornamelijk ouderen bekend zijn met Slotstad RTV en 

naar onze uitzending kijken en luisteren. Door het ontbreken van programma’s met een “direct 

response”, zoals live-programma’s waarin luisteraars telefonisch kunnen reageren, kan deze beleving 

niet met feiten worden gestaafd. 

In het vierde kwartaal van 2019 is gestart met het analyseren van de statistieken van het aantal 

bezoekers van onze website, het aantal volgers op Facebook en het aantal weergaven op YouTube. 

Hieruit blijkt dat ons bereik in 2019 via alle on-line kanalen is toegenomen: 

• Website: Bezoekers   38.425 (29.757 in 2018) groei 29% 

• Website: Sessies   56.748 (48.270 in 2018) groei 18% 

• Facebook: Likes     968 (833 in 2018) groei 16% 

• Facebook: Volgers   1.013 (852 in 2018) groei 19% 

• YouTube: Videoweergaven  73.900 (65.600 in 2018) groei 13%  

• YouTube: Abonnees:    121 (107 in 2018) groei 13% 

 

Voor 2020 hebben we ons ten doel gesteld het bereik van al onze  

on-line kanalen met 20% te laten groeien ten opzichte van 2019. 
 

 

8. Regionale samenwerking 
VNG en OLON hebben uitgesproken dat de lokale omroepen zich dienen te ontwikkelen tot 
streekomroepen. Alleen op deze schaal is er voldoende financiële en organisatorische draagkracht 
om een journalistiek Lokaal Toereikend Media Aanbod te kunnen realiseren ten behoeve van de 
bevolking in hun uitzendgebied. In het Regeerakkoord van het huidige kabinet wordt dit 
onderschreven. Op dit moment is er een landelijke discussie gaande die betrekking heeft op de taken 
en financiering van deze streekomroepen. 

De gemeenten Zeist en Bunnik maken samen met de gemeenten De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en 
Wijk bij Duurstede deel uit van de streek Utrechtse Heuvelrug. In 2017 is Slotstad bestuurlijk 
samengegaan met de lokale omroep in De Bilt. Beide stichtingen worden bestuurd vanuit de stichting 
Samenwerkende Publieke Media Diensten Bunnik, de Bilt en Zeist. De beide voorzitters vormen het 
bestuur van deze stichting, waarvan het voorzitterschap wordt vervuld door mevr. M. Morren.  

In het afgelopen jaar heeft het bestuur van de stichting Samenwerkende Publieke Media Diensten 
kennis gemaakt met de portefeuillehouders van de drie gemeenten. Hoewel het belang van een 
lokale omroep wordt onderstreept en gedeeld, heeft dit op korte termijn niet geleid tot een hoger 
bekostigingsniveau.  

Voor de verdere ontwikkeling is het van groot belang dat ook de lokale omroep van Utrechtse 
Heuvelrug en Wijk bij Duurstede zich aansluit bij de overkoepelende stichting. Het overleg hierover 
loopt momenteel en verwacht wordt dat dit in de tweede helft van 2020 wordt geformaliseerd. 

Als de aansluiting is gerealiseerd staan de drie lokale omroepen van onze streek met vijf gemeenten, 
195.000 inwoners en 24 kernen onder één bestuurlijke regie. Hiermee ontstaat het startpunt voor de 
streekomroep. Binnen de provincie Utrecht is onze streek in dit opzicht koploper. 
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Hiermee is overigens niet gezegd dat de streekomroep, als gemengde organisatie van betrokken 
vrijwilligers en professioneel geschoolde journalisten, ook werkelijk in staat is haar maatschappelijke 
opdracht te vervullen. Het feit dat alle streekgemeenten, met gunstige uitzondering van de 
gemeente Zeist, momenteel geen hogere subsidie toekennen dan de gebruikelijke bijdrage per 
wooneenheid, geeft aan dat er nog belangrijke stappen moeten worden gezet om tot een werkelijke 
streekomroep te komen. 
 
Lokaal Mediacentrum Zeist  
Het Lokaal Mediacentrum Zeist is een samenwerkingsverband van alle media die actief zijn in Zeist, 
waaronder Idea, RTV Utrecht en het Zeister Magazine. Uiteraard doet Slotstad RTV ook mee. Door 
het Lokaal Mediacentrum worden maatschappelijk debatten georganiseerd over uiteenlopende 
onderwerpen, zoals de toekomst van het V&D gebouw en de verkeerssituatie in Zeist. De 
deelnemende media doen via hun eigen kanalen verslag van deze debatten.  

 

9. Mediaprogrammering 2020-2021 
Radio 

Voor de radio zijn er geen grote wijzigingen voorzien voor de 
programmering voor 2020-2021. Veel van de uitgezonden 
programma’s worden al gedurende meerdere jaren door dezelfde 
toegewijde medewerkers geproduceerd.  
Met de komst van nieuwe medewerkers is de 
vrijdagavondprogrammering vernieuwd. Met Jasper’s Terugblik 
op de week, Wie-o-Weekend en Slotfase is een nieuw geluid en 
elan aan de vrijdagavond toegevoegd. Via telefonische interactie 
met de luisteraars en inzet van sociale mediakanalen zoeken de  
programmamakers actief de communicatie en de verbinding op 

met jongere luisteraars. Zo werkt Wie-o-Weekend, een interactief vrijdagavondprogramma voor 
twintigers en dertigers, nauw samen met journalistieke studenten  van de Hogeschool Utrecht. Deze 
studenten doen liveverslag van lokale evenementen. Hiermee biedt Slotstad studenten de mogelijk 
om werkervaring op te doen. 
 
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 rechtstreeks uitzendingen 
van de Kerstzang, de dodenherdenking, de uitmarkt, de avondvierdaagse enz. 
 
Voor het tweede jaar heeft Radio Report een extra lange live uitzending van 3,5 uur van de 
Vrijwilligersmarkt 2019 in het Stadhuis verzorgd. Vertegenwoordigers van de aanwezige organisaties 
kregen de gelegenheid om meer te vertellen over hun werk om zo nieuwe vrijwilligers te werven. 
Daarnaast bood Slotstad Radio de mogelijkheid aan belangstellenden om in een ‘Pop-up’ studio een 
proefopname maken om zo ervaring op te doen met presenteren. 

Voor 2020 staat een verdere inhoudelijke samenwerking met de maatschappelijke organisaties 
gepland. Er wordt gewerkt aan een consumenten radioprogramma getiteld Dit is ook Slotstad waarbij 
hulp en ondersteuning centraal staat. 

Programmaleider Radio: Ben Werner 
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Bij Idea in Zeist heeft Slotstad Radio eenmalig een live uitzending verzorgd. In 2020 wordt samen met 
de bibliotheek een programmaformat ontwikkeld en wanneer de studio naar De Klinker is verhuisd 
worden de gezamenlijke activiteiten verder uitgebouwd.  

Tot slot is er een verzoekplatenprogramma voor de oudere inwoners in ontwikkeling. 
 
Radio Gemist: Vanaf het vierde kwartaal van 2019 is het mogelijk om programma’s terug te 
beluisteren via Slotstad.nl.  

 
Onderstaand volgt een korte beschrijving van de radioprogramma’s die tot de vaste programmering 
behoren. In tabel 1 is het wekelijkse uitzendschema weergegeven. Uit deze tabel blijkt dat wij met 
onze radioprogrammering ruimschoots 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 al deze programma’s zijn door 
Slotstad RTV geproduceerd. 
 
 

Programmabeschrijving Radio 2020-2021  
 
Dit is ook Slotstad: een praatprogramma rond vragen en onduidelijkheden in de zorg voor de 
medemens, in de ruimste zin van het woord. Tijdens de coronacrisistijd is het programma actief 
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 nagekaart 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. 
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Wie-o-Weekend: De lekkerste muziek en live gesprekken over activiteiten en actualiteiten. 

De Slotfase: De muzikale afsluiting van de week met een gesprek met een artiest die optreed in 
Slotstad. 

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.  

Sundown: Een programma dat zich richt op middelbare scholieren met info en muziek(hits) 

Platencafé: Een programma met de lekkerste hitlijst-muziek uit de jaren ’70 t/m vandaag. 
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Tabel 1 Radioprogrammering per 04 mei 2020 
 
 
 

Maandag 
10:00u - 12:00u Radio Report / Slotstad Dichtbij  
12:00u - 14:00u Slotstad Continu (M + I)  
14:00u - 16:00u Platen Café  
16:00u - 17:00u Slotstad Continu (M + I)  
17:00u - 18:00u Kidsbreak 
18:00u - 19:00u Slotstad Continu (M + I)  
19:00u - 20:00u Muziekshop 
20:00u - 22:00u SportWeekendTerugBlik (live)   
22:00u - 24:00u SportWeekendTerugBlik Hh 
Vanaf 24:00u   Slotstad Continu (muziek) 
 
Dinsdag 
09:00u - 11:00u SportWeekendTerugBlik  
11:00u - 12:00u Slotstad Wegwijs Café 
12:00u - 14:00u Slotstad Continu (M + I) 
14:00u - 16:00u Radio Report / Slotstad Dichtbij  
16:00u - 17:00u Muziekshop 
17:00u - 18:00u Kidsbreak 
18:00u - 19:00u Slotstad Continu (M + I)  
19:00u - 24:00u Gemeenteraadsvergadering 
                  gemeente Zeist (live) 
Vanaf 00:00u  Slotstad Continu (muziek) 
Vanaf 19:00u    Slotstad Continu (muziek) 
 
Woensdag 
10:00u - 12:00u Platen Café (Voorlopig)  
12:00u - 13:00u Slotstad Continu (M + I)  
13:00u - 14:00u Kidsbreak (live) 
14:00u - 16:00u SportWeekendTerugBlik  
16:00u - 18:00u Radio Report / Slotstad Dichtbij  
18:00u - 19:00u Slotstad Wegwijs Café 
19:00u - 21:00u Kamuze (live) 
21:00u - 22:00u Muziekshop (live) 
22:00u - 24:00u Platen Café 
Vanaf 00:00u   Slotstad Continu (muziek) 
 
Donderdag 
10:00u - 12:00u Kamuze Hh 
12:00u - 14:00u Slotstad Continu (M + I) 
14:00u - 16:00u Platen Café (voorlopig)  
16:00u - 17:00u Slotstad Continu (M + I)  
17:00u - 18:00u Kidsbreak Hh  
18:00u - 19:00u Slotstad Continu (M + I)  
19:00u - 24:00u Gemeenteraadsvergadering 
                  gemeente Bunnik (live) 
Vanaf 00:00u   Slotstad Continu (muziek) 
Vanaf 19:00u   Slotstad Continu (muziek)

Vrijdag 
10:00u - 13:00u Slotstad Continu (M + I)  
13:00u - 14:00u Slotstad Wegwijs Café  
14:00u - 16:00u Kamuze  
16:00u - 17:00u Muziekshop 
17:00u - 18:00u Kidsbreak  
18:00u - 19:00u Jasper’s terugblik van de week (live) 
19:00u - 21:00u Wie-o-Weekend (muziek) (live) 
21:00u - 22:00u Slotfase (muziek) (live) 
22:00u - 23:00u Slotststad Sport Voorzet(live) 
Vanaf 23:00u   Slotstad Continu (muziek) 
 
Zaterdag 
08:00u - 09:00u Slotststad Sport Voorzet 
09:00u - 10:00u Jasper’s terugblik van de week Hh 
10:00u - 11:00u Slotststad Sport Voorzet 
11:00u - 12:00u Dit is ook Slotstad/Wegwijs Café (live) 
12:00u - 14:00u Radio Report / Slotstad Dichtbij (live) 
14:00u - 17:00u Slotstad Sport (live) 
17:00u - 18:00u Slotstad Continu (M + I)  
18:00u - 19:00u Slotstad Continu (M + I)  
19:00u - 20:00u MixXL DJ Marco (live) 
20:00u - 21:00u MixXL DJ Siuol (live) 
21:00u - 22:00u MixXL DJ Oude Mix (live) 
22:00u - 23:00u MixXL DJ Marco 
23:00u - 24:00u MixXL DJ Siuol  
Vanaf 24:00u   Slotstad Continu (muziek) 
 
Zondag 
09:00u - 12:00u Uitzending Kerken (live) 
12:00u - 13:00u Kidsbreak (live) 
13:00u - 14:00u Dit is ook Slotstad/Wegwijs Café  
14:00u - 17:00u Slotstad Sport (live) 
17:00u - 18:00u Slotstad Continu (M + I)  
18:00u - 20:00u Wilco’s Jukebox (live) 
20:00u - 22:00u Platen Café (live) 
Vanaf 22:00u   Slotstad Continu (muziek) 
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Televisie  
Steeds meer krijgt Slotstad Televisie inhoudelijk vorm en neemt het 
aanbod aan videocontent toe. Naast bekende titels als Kijk! Kunst, 
Vervlogen Beelden van het Zeister Historisch Genootschap, bezoekt 
cameraman Kees Linnenbank regelmatig  evenementen en doet daar 
kort verslag van.  
In 2019 hebben geplande titels zoals GoPro door Zeist en Bunnik, 
Zeist politiek 1 op 1 en Verzamelwoede geen doorgang gevonden 
wegens beperkte middelen en capaciteit.  Deze titels worden 
doorontwikkeld voor het uitzendseizoen 2020/2021. 

 
In oktober 2019 is gestart met Slotstad Actueel om kijkers 
frequent en op gezette tijden te voorzien van betrouwbare 
informatie. Elke vrijdag om 18 uur start een nieuwe aflevering  
met de activiteiten en gebeurtenissen in Bunnik en Zeist. Dit 
programma wordt gemaakt in samenwerking met Tangram 
Media, waarbij 4 stagiaires van een media-opleiding worden 
ingezet. Slotstad RTV is via de wekelijkse redactie-overleggen 
nauw betrokken bij de inhoudelijke keuze van onderwerpen. 
Ook worden medewerkers van Slotstad ingezet als voice-over 
en worden de door Kees Linnenbank vervaardigde 
videoverslagen van lokale evenementen en activiteiten 
uitgezonden in de rubriek De Week van Kees. 

 
Samenwerking  

Wij zijn in gesprek met Tangram Media en derden om naast 
Slotstad Actueel een aantal nieuwe titels te produceren. 
Gesprekken zijn er met: 

• het Zeister Historisch Genootschap voor opname van een nieuwe reeks waarbij objecten en 
gebouwen centraal staan; 

• het KunstenHuis voor de opstart van een culturele programmering; 

• Woongoed over het wonen in de diverse Zeister wijken en het volgen van de 
renovatieontwikkelingen in Vollenhove. 

Ook wordt met Tangram Media nagedacht over de vormgeving en verdere professionalisering van de 
zender en de content.  Zo wordt gewerkt aan een pilot voor een talkshow die in 2020 verder vorm 
moet krijgen, onder het voorbehoud van de beschikbaarheid van geschikte vrijwilligers.  

In 2020 zetten we in op het werven van televisiemedewerkers en productie van zogenoemde User 
Generated Content. Non-profit organisaties, instellingen in de gemeenten Zeist en Bunnik, maar ook 
inwoners stellen wij 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. 

 

 

 

Programmaleider TV: Geertjan Bossinga 
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Verbeteringen 

Uitzending Gemist: Sinds het vierde kwartaal van 2019 is het mogelijk een aantal programma’s terug 
te kijken. Voor de Raadsvergaderingen wordt naar een technische oplossing gezocht om dit te 
implementeren. 

Scheiding radio op tv-kanaal: Aangezien we steeds meer videocontent op televisie brengen, is 
besloten het radiogeluidssignaal te scheiden van het televisiekanaal. Daarmee worden 
radioprogramma’s met gesproken woord niet abrupt afgebroken voor videocontent.  

Uitzenden in één aangesloten blok: Om het kijkersgemak- en de kijkersbelevenis te vergroten, wordt 
alle videocontent achter elkaar uitgezonden en gedurende de dag op gezette tijden herhaald. 

Promotie: met de start van Slotstad Actueel is gestart met een wekelijkse advertentie- en 
redactionele campagne in de Nieuwsbode. Deze liep tot begin 2020. Lezers werden op deze manier 
geïnformeerd over Slotstad RTV als dé lokale omroep voor Zeist, Bunnik en omgeving.  

Onderstaand volgt een korte beschrijving van de door of in opdracht van Slotstad RTV 
geproduceerde televisieprogramma’s. In tabel 2 is het uitzendsjabloon 2020-2021 weergegeven, die 
een leidraad vormt voor het vaststellen van het uitzendtijdstip van de diverse televisieprogramma’s. 

Alle uitgezonden televisieprogramma’s hebben 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. 

 

Programmabeschrijving Televisie 2020-2021 

 

Kijk! Kunst 

Productie en presentatie Trees van Kleef, camera en montage Kees Linnenbank. Kijk! Kunst is een 
cultureel programma over kunstenaars uit ons zendgebied Zeist en Bunnik. Trees praat met 
kunstenaars in hun werkomgeving, over hun werk en over hun gedrevenheid. Ook het werk van de 
kunstenaars kort ruimschoots in beeld. Kijk! Kunst wordt maandelijks uitgezonden. De uitzendingen 
duren ca. 25 minuten.  

 

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. Wekelijks ca. 5 minuten op 
wisselende tijden uitgezonden.  

 

Dierenasiel 

Productie, camera en montage Kees Linnenbank. Het Dierenasiel in Austerlitz brengt huisdieren 
onder de aandacht van de kijkers: voor deze dieren worden nieuwe ‘baasjes’ gezocht. Wekelijks ca. 1 
minuut op wisselende tijden.  
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Zeist politiek 1 op 1 

Productie en presentatie Geertjan Bossinga, camera en montage Kees Linnenbank. Praatprogramma 
over politieke vraagstukken op lokaal niveau. Zeist politiek 1 op 1 wordt wekelijks uitgezonden en de 
uitzendingen duren ca. 30 minuten.  

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.  

 

Verzamelwoede 

Productie, camera en montage Kees Linnenbank. Naar een idee van Kees Linnenbank: hij maakt een 
filmportret van verzamelaars in onze regio, met een inkijkje in hun verzameling. Dit kan van alles zijn, 
van postzegels tot poppen en van ouderwetse gloeilampen en historische boeken tot koektrommels 
met een historie. Verzamelwoede wordt maandelijks uitgezonden. 

 

Co-producties 

In samenwerking met zowel regio TV De Bilt als met RTV Utrecht zendt Slotstad RTV co-producties 
uit. Onderwerp en uitzendfrequentie is wisselend.  

  

Zeister producten 

Productie, camera, montage en presentatie door Eef Taman. Met een frequentie van eens per maand 
zenden wij een documentaire uit waarin producten, gemaakt in Zeist centraal staan. Hierbij speelt de 
ontstaanshistorie een belangrijke rol. We besteden zowel aandacht aan consumentenproducten, 
zoals de Hernhuttertjes (koekjes) als aan producten voor de zakelijke en professionele markt, zoals 
glas-in-lood. De afleveringen duren 7-10 minuten.  

 

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. De films duren meest tussen 30 en 60 minuten.  

 

De raadsvergaderingen van Bunnik en Zeist 

Camera Kees Linnenbank, productie en regie Fons Pennings, interviews Geertjan Bossinga. De 
raadsvergaderingen worden live uitgezonden, in samenwerking met de beide gemeenten en met 
Pennings Media. Bij de gemeenteraadvergadering van Zeist wordt de uitzending omlijst met 
interviews met raadsleden.  

 

‘Levende monumenten’ 

In samenwerking met het Onlinemuseum De Bilt presenteert Regio TV De Bilt de reportageserie 
Levende Monumenten. In de gemeente De Bilt zijn honderden monumenten te bewonderen. Zowel 
Rijks- als gemeentelijke monumenten. Deze serie wordt ook door Slotstad RTV uitgezonden.
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Uitzendsjabloon TV 2020-2021

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

00.00 KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu

01.00 KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu

02.00 KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu

03.00 KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu

04.00 KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu

05.00 KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu

06.00 KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu

07.00 KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu

08.00 KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu

09.00 KK+informatie KK+informatie KK+informatie KK+informatie KK+informatie KK+informatie uitzending kerken

10.00 ouderen ouderen ouderen ouderen ouderen ouderen uitzending kerken

11.00 scholen scholen scholen scholen scholen scholen uitzending kerken

12.00 politiek politiek politiek politiek politiek politiek politiek

13.00 KK+informatie KK+informatie KK+informatie KK+informatie KK+informatie KK+informatie KK+informatie

14.00 cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur

15.00 zorg zorg zorg zorg zorg zorg zorg

16.00 KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu webcam sport webcam sport

17.00 jeugd jeugd jeugd jeugd jeugd webcam sport webcam sport

18.00 KK+informatie KK+informatie KK+informatie KK+informatie KK+informatie KK+informatie KK+informatie

19.00 politiek politiek politiek politiek politiek politiek politiek

20.00 dorp/wijk/buurt dorp/wijk/buurt dorp/wijk/buurt dorp/wijk/buurt dorp/wijk/buurt dorp/wijk/buurt dorp/wijk/buurt

21.00 sport sport sport sport sport sport sport

22.00 cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur cultuur

23.00 KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu

24.00 KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu KK+continu
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Kabelkrant, internet en sociale media 

Sinds het najaar van 2017 wordt via de MediaHub, het Content 

Management Systeem (CMS) van de NLPO, nieuwsberichten op de 

Kabelkrant, website en sociale media geplaatst. De MediaHub is 

een crossmediaal platform voor distributie en verrijking van content. 

De tekstredacteur voorziet deze uitzendkanalen dagelijks van 

nieuwsberichten, actualiteiten en uitgaanstips. Naast de 

tekstredacteur kunnen programmamakers hun eigen 

programmacontent toelichten, verrijken en doorzetten naar social 

media. Momenteel wordt door tijdgebrek en onervarenheid nog 

weinig gebruik van deze mogelijkheid gemaakt. In 2020 wil  

Slotstad een online medewerker toevoegen aan de redactie die, naast verrijking van bestaande 
content, ook web only content zal produceren. Ook zal deze online redacteur, collega medewerkers 
digitaal mediawijs maken in het doelgericht gebruik van online tools. 

Selectie berichten naar platform 
De berichten op Kabelkrant, de website en sociale media zijn vrijwel identiek. Hert is wenselijk dat er 
meer wordt gedifferentieerd en geselecteerd naar inhoud. Zo willen we beter inspelen op de behoefte 
van de gebruikers. Elk uitzendkanaal vraagt namelijk om een eigen aanpak en content. Ook uitbreiding 
van het televisieaanbod maakt een kritische selectie van tekstberichten voor de kabelkrant 
noodzakelijk.  

Herkenbaarheid en vindbaarheid 
De visuals op Facebook,Twitter en YouTube zijn gelijk getrokken. De bedoeling is om seizoens- en/of 
evenementgebonden de visuals op genoemde kanalen aan te passen. Ook is de omroepinformatie op 
Google (een belangrijke zoekmachine) aangepast en voorzien van aansprekende foto’s. 
Crosspromotie is belangrijk. Programmamakers is gevraagd kijkers- en luisteraars te verwijzen naar 
onze on-linekanalen. Zo kunnen bezoekers meer over Slotstad RTV en haar activiteiten ontdekken. 
 
Uitzending Gemist 
Sinds het vierde kwartaal 2019 kunnen uitgezonden radio- en televisieprogramma’s op de website 
worden teruggeluisterd en -gekeken.  Dit maakt het voor geïnteresseerden makkelijker om te allen tijde 
content terug te vinden. Deze uitzendingen worden ook op ons eigen YouTube-kanaal ontsloten. 

MediaHub 
Het contentmanagementsysteem van de MediaHub wordt niet meer doorontwikkeld door de maker 
Graphler/Prepr. Slotstad was één van de laatste omroepen die werd aangesloten op dit systeem en 
ook één van de weinige gebruikers van het  non-lineaire gedeelte (bijvoorbeeld de app). NLPO  wil in 
2021 inzetten op een nieuw systeem wat breed gedragen wordt door alle participerende omroepen.  
Het Programma van Eisen wordt in juni 2020 vastgesteld. Voor onze online ambities is het belangrijk 
dat Slotstad RTV haar wensen kenbaar maakt, deze ontwikkelingen nauwlettend volgt en aanhaakt bij 
het nieuwe platform. 

 

Reclame 

Tot medio 2018 was een acquisiteur voor Slotstad RTVactief die bedrijven en instellingen benaderde 
voor het plaatsen van advertenties op onze website en het uitzenden van commercials via ons radio- en 
televisiekanaal. Momenteel worden potentiële adverteerders niet proactief benaderd.  

Het bestuur beraadt zich thans op de wijze waarop de verwerving en productie van advertenties het 
beste kan worden vormgegeven. De prioriteit ligt echter bij het verbeteren van de via onze 
mediakanalen aangeboden content waarmee het voor adverteerders aantrekkelijker wordt om hun 
producten en diensten via ons aan te prijzen. 

 

Eindredacteur: René Borkent 
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10. Beleidsdoelen voor 2020 en verder 
In het werkplan 2019-2020 zijn acht beleidsdoelen geformuleerd en toegelicht. In hoofdstuk 3 van dit 
jaarverslag is per beleidsdoel besproken in hoeverre deze zijn gerealiseerd. Voor zover de doelen in 
2019 niet of slechts ten dele zijn gerealiseerd blijven wij ons inspannen deze alsnog in 2020 te 
realiseren. 

Voor 2020 staan drie doelen centraal, te weten: 

1. opening van een moderne, zichtbare studio in de Klinker ter vervanging van de oude 
studiofaciliteiten in Couwenhoven; 

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;  

3. 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. 

 

Doel 1: Realisatie nieuwe studio op een zichtlocatie 

Begin 2020 is met Idea overeenstemming bereik over het inrichten van een studio op de begane grond 
van de Klinker, nabij het leescafé.  De nieuwe studioruimte zal worden gerealiseerd als onderdeel van 
een grote herinrichting van de bibliotheek, die in de periode mei-juni zal worden uitgevoerd. 
Verhuizing van de studio is voorzien in juli-augustus 2020. 

Idea en het KunstenHuis onderzoeken momenteel de mogelijkheid een nieuwe, gezamenlijke huisvesting 
te betrekken in het voormalige pand van V&D.  Bij het opstellen van de inrichtingsplannen is ook 
voorzien in studioruimte voor de lokale omroep. Slotstad RTV is betrokken bij de totstandkoming van de 
eerste globale inrichtingsplannen. Realisatie van de plannen, als deze doorgaan, zal enkele jaren in 
beslag nemen. 

 

Doel 2: Structurele verbetering financiering  

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 spreek wat dat betreft boekdelen. Het bestuur zet daarentegen in op het 
aantrekken van sponsors en een verhoging van de gemeentelijke subsidie. 
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Doel 3: Intensiveren samenwerking Idea en KunstenHuis 

De mogelijkheden van een lokale omroep als Slotstad RTV, met een bereik van bijna 80.000 inwoners 
in twee gemeenten, wordt sterker naarmate deze is ingebed in een groter verband, zonder daarbij de 
lokale betrokkenheid kwijt te raken. 

Voor Slotstad RTV staan er in beginsel drie strategische richtingen open: 

• een regionale samenwerkingsorganisatie van lokale omroepen (het model van de zgn. 
streekomroep, het voorkeursmodel van OLON en VNG);  

• een vorm van affiliatie met de provinciale omroep RTV Utrecht; 

• samenwerking met grote, lokaal gesubsidieerde sociaal-culturele voorzieningen, zoals Idea en het 
KunstenHuis.  

De vorming van een streekomroep is reeds aan de orde gekomen in hoofdstuk 8. Met de provinciale 
omroep RTV Utrecht zijn gesprekken gaande over het uitwisselen van content en dew wijze waarop een 
verdergaande vorm van samenwerking kan worden vormgegeven. 

Anders ligt dit voor Idea en het KunstenHuis. Beide zijn hybride non-profitorganisaties die actief zijn in 
verschillende gemeentes, maar met een sterke lokale aanwezigheid. 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.  

 De studio- en uitzendfaciliteiten zouden dan in een aparte organisatorische eenheid kunnen worden 
ondergebracht, onder leiding van een omroepcoördinator, die verantwoordelijk is voor de 
programmering van de door de participanten aangeleverde content. 
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11. Financiën 
Slotstad RTV had in 2019 bijna €80.000 aan inkomsten. De subsidie van de gemeenten Zeist en Bunnik 

bedroeg ruim €78.000 en de inkomsten uit reclame circa €1.000. 

In de begroting van 2019 was voorzien in een negatief resultaat van €49.000, 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. 

Doordat de omroepcoördinator pas per 1 juli is aangesteld, de productie van het wekelijkse 
nieuwsjournaal pas in september is gestart en de verhuizing van de studio naar de Klinker pas in 2020 
zal worden gerealiseerd, is in 2019 minder geld uitgegeven dan voorzien. De gerealiseerde extra 
uitgaven, met inbegrip van een reservering van €6.000 voor de verhuizing van de studio, bedroegen 
gezamenlijk ruim €27.000, waarmee het negatieve resultaat op ruim €15.000 is uitgekomen. Dit 
negatieve resultaat is ten laste gebracht van het eigen vermogen, dat hierdoor daalde tot €34.259. 

Op de balans ultimo 2019 is een reservering opgenomen van €12.000 voor de verhuizing van de 
studio naar de Klinker in 2020. Daarnaast zijn op de balans vaste materiële activa opgenomen ten 
bedrage van bijna €10.000 samenhangend met het aanschaffen van nieuwe apparatuur in 2019, 
waaronder een nieuwe antenne-inrichting. 

De negatieve kasstroom over 2019 die tot uiting komt in de aanzienlijke daling van het banksaldo 
ultimo 2019 t.o.v. ultimo 2018 heeft verschillende oorzaken: 

• de gemeente Zeist heeft in december 2018 al een voorschot van €20.000 betaald op de 
subsidie voor 2019; 

• de gemeente Bunnik heeft haar subsidie over 2019 van ruim €8.000 pas in januari 2020 
overgemaakt; 

• er is ruim €11.000 geïnvesteerd in apparatuur, waarvan slechts een klein deel is afgeschreven 
ten laste van het resultaat 2019; 

• het negatieve resultaat van ruim €15.000 is bekostigd uit het eigen vermogen. 

Doordat de verhuizing is uitgesteld zijn hiervoor in 2019 geen kosten gemaakt, maar is in de 
jaarrekening een reservering opgenomen van €6.000. Deze is wel ten laste van het resultaat gekomen, 
maar heeft dus geen liquiditeit gekost. Dit heeft een positief effect gehad op de kasstroom. 

De jaarrekening van 2019 is als bijlage 1 aan dit jaarverslag toegevoegd. Ter vergelijking zijn ook de 

cijfers over 2018 opgenomen. 

Begroting 2020 

Voor het jaar 2020 is een begroting opgesteld, die ter wille van het overzicht naast de cijfers over 
2019 is weergegeven (bijlage 1).   

Doordat de extra uitgaven over 2019 lager zijn uitgevallen dan voorzien is er ook in 2020 financiële 
ruimte beschikbaar voor extra uitgaven. Slotstad RTV is het jaar 2020 gestart met een eigen vermogen 
van ruim €34.000. Een kleine €10.000 hiervan is vastgelegd in de vaste activa. Dit betekent dat samen 
met de gemeentelijke subsidies en de (beperkte) reclame-inkomsten over 2020 een bedrag 
beschikbaar is van ruim €114.000.  

Wij willen dit bedrag geheel als budget inzetten om de in 2019 ingezette veranderingen in 2020 te 
continueren. Wij zien dit als toonbeeld van de moderne lokale omroep die ons voor ogen staat. Wij 
gaan ervan uit dat het belang van een goede, zichtbare en actuele lokale omroep die een Lokaal 
Toereikend Media Aanbod biedt, de subsidiegevers ervan overtuigt om de subsidies na 2020 
structureel te verhogen. Inclusief hogere reclame-inkomsten is vanaf 2021 een structureel budget van 
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150.000 euro nodig om het ambitieniveau te realiseren. Dit komt overeen met nog geen 2 euro per 
inwoner per jaar.  

Wat niet in de begroting 2020 is opgenomen zijn de kosten van de vernieuwing van de studio-
inrichting, als onderdeel van de verhuizing. Voor de verhuizing zelf is een reservering opgenomen van 
€12.000. Het gaat hierbij om de kosten van de fysieke verhuizing, alsmede om de kosten van 
vervanging van apparatuur die niet kan worden verhuisd, dan wel tijdens de verhuizing defect is 
geraakt. Thans zijn wij met de gemeente in gesprek om de verhuizing aan te grijpen voor de 
vernieuwing van de gehele studio-inrichting. De huidige analoge apparatuur is al vele jaren geleden 
afgeschreven en nadert het einde van zijn technische levensduur. Hetzelfde geldt voor de meubels, die 
deels tweedehands zijn aangeschaft en die in de loop der jaren erg sleets zijn geworden. We zijn 
thans met de gemeente in gesprek over het verkrijgen van een lening van €50.000 voor de aanschaf 
van nieuwe studio-apparatuur en meubels, terug te betalen over een periode gelijk aan de 
afschrijvingstermijn van 5 jaar. Omdat hierover nog geen zekerheid bestaat is dit in de begroting 
buiten beschouwing gelaten. 

Door de inzet van de reserve in 2020 als veranderingsbudget zal ook het resultaat over 2020 
negatief zijn. Indien alle onze voornemens gerealiseerd worden, bedraagt het verlies over 2020 naar 
verwachting €15.000.
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Resultaatrekening 2020 2019 2018

begroting realisatie realisatie

INKOMSTEN

Omzet reclame 2.500€         1.210€         1.555€         

Omzet videoproductie

Subsidie Zeist 70.000€      70.000€      70.000€      

Subsidie Bunnik 8.300€         8.294€         8.285€         

Donaties

af: BTW over inkomsten -434€           -210€           -320€           

Totaal inkomsten 80.366€      79.294€      79.520€      

KOSTEN

Apparatuur

Afschrijving -2.218€       -1.109€       -€             

Onderhoud -1.750€       -182€           -4.928€       

Totaal apparatuur -3.968€       -1.292€       -4.928€       

Huisvestingskosten

Huur gebouw -7.400€       -7.406€       -7.024€       

Belastingen -500€           -343€           -326€           

Schoonmaak -2.200€       -2.169€       -2.169€       

Energie -3.500€       -3.417€       -3.441€       

Beveiliging -400€           -372€           

Onderhoud gebouw -500€           -1.245€       -462€           

Verhuizing studio - -6.000€       -6.000€       

Totaal huisvestingskosten -14.500€     -20.952€     -19.422€     

Programmakosten

Kabelaansluiting&lijnkosten -5.000€       -7.201€       -4.857€       

Buma/Sena&zendmachtiging  -2.910€       -6.573€       

Lineaire mediahub -4.900€       -4.864€       -4.864€       

Non-lineaire mediahub -3.400€       -3.200€       -3.177€       

Playout en website -4.675€       -4.567€       -4.372€       

Uitzendkosten TV -1.400€       -1.363€       -1.041€       

Externe productiekosten TV -15.000€     -10.000€     

Interne Productiekosten -300€           -239€           

Technische ondersteuning -411€           

Totaal programmakosten -34.675€     -34.517€     -25.124€     

Personeelskosten

Tekstredacteur -16.900€     -16.868€     -6.240€       

Omroepcoördinator -13.000€     -8.742€       -1.815€       

Stagiaires -3.600€       -2.400€       

Opleidingen -1.000€       -182€           -35€             

Vrijwill igers vergoedingen -1.500€       -1.159€       -1.318€       

Totaal personeelskosten -36.000€     -29.350€     -9.408€       

Algemene kosten

Acquisitie en PR -500€           -3.521€       -161€           

Bankkosten -200€           -186€           -194€           

Bijeenkomsten -750€           -564€           -600€           

Contributies&abonnementen -1.200€       -745€           -1.242€       

Kantoorkosten -200€           -148€           

Kopieer, print en portokosten -250€           -13€             -910€           

Telefonie -2.000€       -2.266€       -1.325€       

Verzekeringen -1.000€       -1.015€       -993€           

Overige algemene kosten -300€           -40€             -752€           

Totaal algemene kosten -6.400€       -8.351€       -6.325€       

TOTAAL KOSTEN -95.544€     -94.462€     -65.206€     

RESULTAAT -15.178€     -15.168€     14.314€      
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BALANS 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2018

ACTIEF

Apparatuur 7.764€      9.983€      -€           

Debiteuren: -€           9.504€      -€           

Liquide middelen:

Bank: 11.304€    28.817€    75.596€    

Deposito: 13€            13€            13€            

Postbank: -€           -€           -€           

Kruisposten: -€           -€           -€           

Liq.middelen totaal: 11.317€    28.830€    75.609€    

TOTAAL ACTIEF 19.081€    48.316€       75.609€    

PASSIEF

Eigen vermogen:

Kapitaal 34.259€    49.427€    35.113€    

Belastingen -€           -€           -€           

Reserveringen -€           -€           -€           

Resultaat boekjaar: -15.178€   -15.168€   14.314€    

19.081€    34.259€       49.427€    

Vreemd vermogen:

Omzetbelasting -€           -€           -

Sociale lasten -€           -€           -€           

Crediteuren -€           2.057€      181€          

-€           2.057€         181€          

Reservering verhuizing studio -€           12.000€       6.000€      

Vooruit ontvangen: -€           -€             20.000€    

Totaal 19.081€    48.316€       75.608€    
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Bijlage 2 

Kort verslag van de activiteiten van het PBO in 2019 
 

 

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

Onderlinge kennismaking en het maken van werkafspraken stonden centraal. 

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

Tot voorzitter is mevr.Ingrid van Maarschalkerweerd benoemd. Ook is er een reglement vastgesteld. In 

de juni-vergadering vond een levendige kennismaking plaats met de leden van de omroepstaf, t.w. de 

programmaleiders TV en Radio, het hoofd Techniek en de tekstredacteur. Dit leidde tot diverse ideeën 

en plannen. 

In de oktobervergadering stond het adviesrapport van de Raden voor het Openbaar Bestuur en de 

Raad voor Cultuur over organisatie en financiering van de lokale publieke omroepen centraal. Diverse 

ideeën en mogelijkheden werden uitgewisseld. 

Vermeldenswaard is dat het Reglement, met een enkele aanvulling, is overgenomen door het PBO van 

de lokale omroep De Bilt, de zusterorganisatie van Slotstad RTV. 
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