Bestuursverslag 2015 RTV Kanaal30
Algemeen
De Stichting Lokale Omrop stelt zich ten doel :
a. een omroepprogramma te verzorgen dat is gericht op de bevrediging van de in de
gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen levende maatschappelijke, culturele,
godsdienstige behoeften;
b. het bevorderen van de communicatie in beide gemeenten, het bieden van ontspanning aan
de inwoners en het verspreiden van lokale informatie middels de uitzending van lokale
radioprogramma’s, t.v.-uitzendingen en Tekst TV inclusief teletekst.

Programmering
Om een indruk te geven van de programmering op de radio wordt hieronder een overzicht
van de radioprogramma’s in 2015 getoond. Uiteraard blijven wij in 2016 en de jaren daarna
streven naar vernieuwing, verbetering en uitbreiding.

Dag
Maandag

Vanaf
6:00
10:00
12.00
17:00
18:00
19:00
20:00
22:00

Tot
9:00
12:00
13.00
18:00
19:00
20:00
22:00
0:00

Programma
H
Doorgifte van Omrop Fryslân
Op'e Hichte (1 x 14 dagen) Herh.
Doorgifte van Omrop Fryslân
Doorgifte van Omrop Fryslân
Ferdivedaasje
Heerlijkheden uit verleden Herh.
Een Nieuwe Week
New Age
Herh.

Dinsdag

6:00
10:00
12:00
15:00
18:00

9:00
12:00
13:00
17:00
22:00

Doorgifte Omrop Fryslân
Een Nieuwe Week
Doorgifte van Omrop Fryslân
Country Ranch
De Holland Express

6:00
10:00
12:00
14:00
15.00
16.00

9:00
12:00
13:00
15:00
16.00
17.00

Doorgifte van Omrop Fryslân
Op'e Hichte (1 x 14 dagen) Herh.
Doorgifte van Omrop Fryslân
Flashbackshow
Heerlijkheden uit verleden
Bjusterbaarlik

Woensdag

Herh.
Herh.

Live in oneven weken herh. Wk even
18.00
19.00 Blasmusik im Herzen (Live in oneven weken.
Herh. wk. even
19.00
21.00 Rusthuis van de hits
Herh.
Donderdag

6:00
10:00
12.00
13:00
17.00
19:30

Vrijdag 6:00

9:00
12:00
14.00
15:00
17:00
19:00
20:00
20.00
21.00

Zaterdag

Zondag

9:00
12:00
13.00
15:00
19.00
22:30

6.00
10:00

Doorgifte van Omrop Fryslân
Een Nieuwe Week
Herh.
Doorgifte van Omrop Fryslân
Muziek voor Gjalt’s publiek
Herh.
It Lûd fan ..... 2 x per maand
Gemeenteraad zie weekoverzicht

Doorgifte van Omrop Fryslân
13:00 Doorgifte van Omrop Fryslân
15.00 Flashbackshow
Herh.
16:00 Heerlijkheden uit verleden
Herh.
19:00 Country ranch
20:00 No Nonsense
22:00 Jazz go blue (1 x 14 dagen) (Even weken)
21.00 The Elvis Experience
(1 x 14 dagen) (Oneven weken) Herh. wk even
23.00 Jazz go blue Herh. wk oneven

12:00
14.00
18.00
19.00
20.00
22.00

09.00 Doorgifte van Omrop Fryslân
12:00 Op 'e Hichte (1 x 14 dagen) Oneven weken
Herh.wk even
14:00 Muziek voor Gjalt's publiek
18.00 Rûnwei Sport
19.00 Willem Luikinga show
20.00 Gerrit on Air
22.00 Muzyk troch de jierren hinne
24.00 Hit Tijdmachine

6:00
09.00
10.00
11:00
12.00
14:00
18:00
19:00
20:00
22:00

9:00
10.00
11.00
12:00
14.00
18:00
19:00
20:00
22:00
23:00

Doorgifte van Omrop Fryslân
Tsjerkeslot
Septime Archief
Alles wat adem heeft
Rusthuis van de Hits
Rûnwei Sport
Alles wat adem heeft
Hoezo Kleinkunst
New Age
No Nonsense

Herh.

Ontwikkeling kanalen
De huidige omroepactiviteiten betroffen in de praktijk radio, tekst TV, televisie en internet. De
verwachting is, dat deze media ook de belangrijkste uitingsvormen voor RTV Kanaal 30 zullen
blijven. In 2015 is gewerkt aan de voorbereiding van een upgrading van onze TV-poot plaats.
Deze zal in 2016 zijn beslag krijgen. Hierdoor wordt het mogelijk ons (statisch) tv-kanaal beter
en gevarieerder te benutten. Het wordt mogelijk om snel filmpjes te vertonen en b.v. ook op
het hele uur de NOS-journaal minuut. Ook het soepeler overschakelen van raadsvergadering
naar kabelkrant wordt mogelijk. Verder kunnen we filmpjes programmeren op tijden die we
zelf willen zodat ze ook kunnen worden aangekondigd via een zgn. gids.
In 2016 zal het e.e.a. verder gestalte krijgen waarbij vooral ook aandacht zal worden besteed
aan de scholing van onze medewerkers van de TV-poot.
Publiciteit en promotie
In 2015 is het jaarplan van de PR Commissie uiteraard weer uitgevoerd. De doelstelling om
daarnaast minimaal 6 en maximaal 12 locatie uitzendingen te verzorgen is gehaald.
Met het weekblad Actief zijn in 2015 afspraken gemaakt. 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.
Met het weekblad De Feanster, dat in een oplage van ongeveer 20.000 exemplaren verschijnt
in Achtkarspelen en omgeving, zal worden gepoogd dezelfde soort afspraken te maken.

Personeel en organisatie
RTV Kanaal 30 is een vrijwilligersorganisatie. Vorming van een streekomroep kan wellicht
leiden tot het aanstellen van (een beperkt aantal) betaalde krachten. Voor de kwaliteit en
continuïteit zou dit uiteraard een goede zaak. Of het inderdaad zover komt zal de komende
tijd blijken.
Tot die tijd wordt er in ieder geval gewerkt met vrijwilligers en is er voor een enkele functie een
(minimale) vrijwilligersvergoeding beschikbaar.
In 2015 is door het bestuur een begin gemaakt met de uitvoering van het beleid om alle
functies binnen de omroep te beschrijven. Hierdoor zullen de mensen beter aanspreekbaar
zijn op hun werk voor de omroep.
In 2015 zijn, zoals gebruikelijk, een tweetal bijeenkomsten met de medewerkers
georganiseerd met als primaire doel de medewerkers meer te betrekken (betrokken te
houden) bij de organisatie. Deze bijeenkomsten werden, evenals in voorgaande jaren, goed
bezocht. Tijdens deze bijeenkomsten wordt met de medewerkers van gedachten gewisseld

over zaken als huisvesting, samenwerking en het voorbereiden van uitzendingen op locatie.
Samenwerking met andere omroeporganisatie
In 2014 hebben wij, samen met RTV NOF, een trekkende rol in de ontwikkeling van een
Regionaal Media Centrum (RMC) op ons genomen. Bij dit RMC zijn naast RTV NOF en RTV
Kanaal 30, Smelne FM, Radio Eenhoorn en Radio Stad Harlingen aangesloten. Er zijn 4
werkgroepen (“programma’s”, “opleidingen”, “communicatie” en “techniek”) opgericht. Alle
omroepen zijn in deze werkgroepen vertegenwoordigd. Ook in 2015 zijn gezamenlijke
activiteiten georganiseerd. Formalisatie van deze samenwerking door middel van statuten is
voorlopig “geparkeerd” in verband met de plannen van de OLON / NLPO om te komen tot de
vorming van streekomroepen.
Bestuurlijk overleg met gemeenten
Ook in 2015 heeft overleg plaatsgevonden met de beide gemeenten. Naast het reguliere
overleg met de betrokken ambtenaren heeft er 1 keer een overleg met de betrokken
wethouders van de beide gemeenten plaatsgevonden. Onderwerp van gesprek waren o.m.
de jaarstukken, de huisvesting en de (toekomstige) ontwikkelingen.
Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur zag er tot 1 september 2015 als volgt uit:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
PR en communicatie
Algemeen bestuurslid

L. Tuinstra
J. Melessen
vacant (tijdelijk waargenomen door de voorzitter)
G. Nitters
vacant

Per 1 september 2015 is de samenstelling als volgt:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
PR en communicatie
Algemeen bestuurslid
Adviseur
Adviseur

Noot:

L. v.d. Wal-vd Zee
K. Antuma
K. Hiemstra
G. Nitters
vacant
L. Tuinstra
J. Melessen

In de praktijk blijkt het moeilijk om de vacante functies binnen het bestuur in te vullen. Dit blijft
het bestuur zorgen baren omdat hierdoor de (bestuurlijke) organisatie kwetsbaar blijft.
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