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Algemeen
In 2015 is een aantal belangrijke keuzes gemaakt en doorgevoerd, met name op het gebied van
de programmering (introductie gezamenlijk sportprogramma met RTV NOF), de samenwerking
met collega omroepen (formele oprichting van de rechtsvorm ‘Stichting Regionaal Media Centrum
Noord & Oost Friesland’) en de ontwikkeling van TV (aanschaf professionele camera’s en video
mengpaneel). De financiën zijn op orde gebracht en RTV Kanaal 30 is dan ook klaar voor de
toekomst.
Per 1 juli 2015 hebben de voorzitter en secretaris na een lange bestuursperiode afscheid
genomen van het bestuur om plaats te maken voor nieuwe bestuursleden met duidelijke banden
naar beide gemeenten. Het nieuwe bestuur zal voortbouwen op de lijn die de afgelopen jaren is
ingezet. Met het verlengen van de uitzendvergunning in 2015 voor een periode van 5 jaar in
Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel is de basis daarvoor verder gelegd.

Ontwikkeling kanalen
De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van de verdere ontwikkeling en
professionalisering van de kanalen radio, kabelkrant, website en teletekst. In 2016 zal hier
uiteraard verder aan gewerkt worden.
Met name de ontwikkeling van het TV kanaal heeft een flinke ‘boost’ gekregen met de aanschaf
van een drietal professionele camera’s en een videomengpaneel. Inzet is om in 2016 over een
vaste TV ploeg te beschikken die nieuwsfilmpjes voor ons YouTube kanaal gaat maken op een
geregelde basis en de inmiddels bekende TV debatten voor de gemeente Tytsjerksteradiel
verzorgt. Ook willen wij meer evenementen in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel letterlijk en
figuurlijk in beeld brengen. Hierbij wordt uiteraard ook weer de samenwerking met de collega’s
van RTV NOF gezocht.

Publiciteit en promotie
In 2016 wordt het jaarplan van de PR Commissie uiteraard weer uitgevoerd. De doelstelling om
daarnaast minimaal 6 en maximaal 12 locatie uitzendingen te verzorgen, blijft ongewijzigd. In
2015 zijn afspraken gemaakt met weekblad Actief. Hierdoor heeft RTV Kanaal 30 ondermeer
wekelijks de beschikking over (gratis) advertentieruimte in dit veelgelezen weekblad dat in een
oplage van 70.000 exemplaren verschijnt.

Programmering
De programma's zullen moeten bewerkstelligen dat RTV Kanaal 30 een goed beluisterde en
bekeken omroep in de gemeenten wordt. In 2016 zal, net als in 2016, zowel aan de kwantitatieve
als de kwalitatieve groei hiervan prioriteit worden gegeven. Bij het starten van nieuwe
programma's wordt het aangeboden programma-idee nadrukkelijk getoetst aan de mate van
lokale nieuwsvoorziening, het betrekken van gemeentelijke organisaties en bevolking daarbij en
het interactieve karakter ervan. ‘Meedoe radio/tv’ of ‘Burgerjournalistiek’ is het uitgangspunt. RTV
Kanaal 30 is er tenslotte voor en door de inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen.
Verder is in 2015 de programmering verder aangepast, conform de planning. Er is afscheid
genomen van de collega’s van Radio Atlantis die op de zondag een ‘raamprogramma’ verzorgden.
Hiertoe is besloten om plaats te maken voor de programmering van het sportprogramma ‘Rûnwei
Sport’ dat in samenwerking met de collega’s van RTV NOF iedere zaterdag- en zondagmiddag
live wordt gebracht. In 2016 zal de samenwerking op dit gebied worden geëvalueerd.. Wij
verwachten veel van dit programma dat een grote doelgroep zal aanspreken.
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Personeel en organisatie
RTV Kanaal 30 is een vrijwilligersorganisatie. In principe zal dat ook zo blijven, al zou een zekere
professionele kern voor management en redactie wel wenselijk zijn voor de continuïteit. Voor een
enkele functie is daarom ook een (minimale) vrijwilligersvergoeding beschikbaar.
In 2015 is een aantal medewerkerprofielen opgesteld, zodat mensen beter aanspreekbaar zijn op
hun werk voor de omroep. In 2016 zal dit verder worden uitgebreid zodat op termijn alle functies
goed beschreven zijn.
Binnen het RMC Noord & Oost Friesland wordt sterk ingezet op kennisvergroting door het
organiseren van gezamenlijke cursussen op allerlei gebied. Daarnaast zal de op te richten TV
ploeg de komende periode met name door de ervaren collega’s van RTV NOF worden begeleid.

Financiën
Om de doelstellingen te kunnen realiseren, is ook het creëren van een brede financiële basis
noodzakelijk. De inkomsten bestaan nu uit gemeentelijke bijdragen, donaties, reclame en
sponsoring. Inzet is om deze basis steeds verder te verbreden.
In 2015 is reeds onderzocht of er gezamenlijk met RTV NOF advertenties worden verkocht. Wij
gaan er vanuit dat dit met ingang van 2016 daadwerkelijk tot hogere advertentie inkomsten zal
leiden.
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