Bedrijfsplan Stichting Lokale Omroep Vlaardingen 2018-2022

MISSIE en VISIE
Omroep Vlaardingen levert lokaal nieuws, sportnieuws, politiek nieuws, cultuur, educatie en andere programmering via FM,
televisie, internet en heeft daarmee een belangrijke positie in het informatieaanbod in Vlaardingen. Door de verarming van
het medialandschap omdat er nog weinig huis-aan-huisbladen zijn, (regionale) kranten nauwelijks worden gelezen en er
een daling is in de abonnementen, is Omroep Vlaardingen de plek waar Vlaardingers op de hoogte blijven van het actuele
nieuws. Omdat men uitgesteld tv kijkt, kan de lokale omroep een oase zijn van informatie, cultuur en educatie voor de stad,
in de stad en door de stad. De aanwezigheid van de omroep in en vanuit de stad moet vergroten.
Het bestaansrecht van de omroep is gelegen in het bieden van voldoende ICE-programma's.
Omroep Vlaardingen is van en voor Vlaardingers, de programma's moeten een Vlaardings karakter hebben en de omroep
moet nadrukkelijk zichtbaar zijn in de stad. Omroep Vlaardingen is een plek waar vrijwilligers hun kwaliteiten kunnen
inzetten om radioprogramma's te maken en waar jong talent zich kan ontwikkelen in journalistiek en radio maken.
Omoep Vlaardingen is een belangrijke schakel in de informatievoorziening op lokaal niveau. Omdat er steeds meer taken
aan de gemeenten worden overgedragen, moet de lokale omroep de kijkers en luisteraars goed informeren door een
onafhankelijk programma te bieden, vrij van politieke of commerciële invloeden.
SPEERPUNTEN
De pijlers van Omroep Vlaardingen zijn:
•
Nieuws-, actualiteiten- en informatieprogramma Vlaardingen Vandaag: elke werkdag van 17.00 tot 19.00 uur
•
Infotainmentprogramma Waterweg Wordt Wakker, elke werkdag van 07.00 tot 10.00 uur
•
Sportprogramma Waterweg Sport, zaterdag en zondag van 14.00 tot 18.00 uur
•
Kunst- en cultuurprogramma's
Evenementen:
•
Viering 1018
•
Gemeenteraadsverkiezingen
•
Geuzenpenning
•
Koningsdag
•
4 en 5 mei
•
Sinterklaasintocht
•
Zomerterras
•
Haringloop
Eveneens speerpunten zijn de goede contacten en het zoeken van actieve samenwerking met SCHIE.NU/Omroep Wetering,
en RTV Rijnmond.

PROGRAMMERING (Voorbeeld 4 maart 2018)

CONCEPTBEGROTING 2018 Omroep Vlaardingen
LASTEN
2010
Huur
9.500
2020
Energie
3.500
2040
Schoonmaak
250
2050
Kantinekosten
2.600
2080
Huisvesting overigen
1.700
2100
Etalage
100
2110
OZB
1.000
3020
Internet KPN/Ziggo
2.000
3040
Website
400
3055
Provider (Netchange)
3.000
3065
Telefoon (Fiberxs)
1.500
4010
Contributies/abb. OLON
5.000
4020
Accountant
400
4030
Verzekeringen
400
4040
Bestuurskosten/representatie
500
4060
Vrijwilligersvergoedingen
1.800
4070
Acquisitie reclame
250
4080
Algemene kosten/onvoorzien500
4090
PR - Extern
500
4100
Scholing
500
4200
BTW
6.000
5100
Programmakosten radio
1.500
5200
Programmakosten TV
1.000
5300
Extra evenementen
2.000
6100
Onderhoud apparatuur
500
6200
Klein inventaris
500
6400
Inventaris Radio
2.000
6500
Inventaris TV
500
7000
Afschrijving verbouwing
2.100
7100
Afschrijving inventaris
3.200
Totale lasten
54.700

9000
9050
9100
9200
9300
9400
9500
9600

BATEN
Subsidie Gemeente
Subsidie evenementen
Reclame radio
Reclame TV
Reclame internet
Diensten derden
Overige baten
Egalisatie
Totale baten

45.200
1.000
1.000
500
1.000
3.000
1.750
1.250
54.700

Saldo

0

Aantekeningen
2050 alle consumpties
BTW apart opgenomen
2080 mogelijk cv-vervanging
5300 - 1.000 zomerterras en 1.000 Slag bij Vlaardingen
9500 - caravan 750 en Slag bij Vlaardingen 1.000

Professionalisering
Omroep Vlaardingen streeft commerciële inkomsten na door het werven van adverteerders en het aanbieden van
reclamespotjes.
Ambitie
•
•
•

Uitbreiden van het aantal 'verse' uitzendingen per week
Meer en actuele updates van het lokale en regionieuws
Vanuit de Vlaardingse wortels dagelijks meer aandacht voor actuele ontwikkelingen dicht bij de mens, cultuur,
sport en economie en het leggen van de verbinding met de streek

Financieringsambitie
Naast de jaarlijkse subsidie die Omroep Vlaardingen ontvangt van de gemeente vraagt de omroep een optimalisering aan
voor de techniek met 20 K.
Toelichting ambities Omroep Vlaardingen
Omroep Vlaardingen wenst te werken vanuit een gedegen organisatie, waarin medewerkers zich content voelen en hun
kwaliteiten ten volle kunnen benutten. Dat geldt zowel voor de presentatiekant als voor de techniek. Met name dit laatste
onderdeel vergt een update om de kwalitatieve aspecten van de huidige tijd te kunnen waarborgen.
Hierbij zij nog vermeld dat Omroep Vlaardingen alle ruimte wil geven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en
begrip en empathie wil tonen voor de mens achter de mens. Om de gewenste vaardigheden te kunnen aanleren aan deze
medewerkers, is vaak extra advies, begeleiding en tijd nodig.
Richting de toekomst stellen wij vast dat Omroep Vlaardingen een stevige eigen identiteit wil behouden, maar een positieve
houding heeft ten opzichte van samenwerking nu en later. Er zijn in de afgelopen periode al contacten gelegd en geweest
met RTV Rijnmond. Het directe resultaat hiervan is een samenwerking tussen Omroep Vlaardingen en RTV Rijnmond in het
organiseren van een live-debat in een Vlaardingse locatie met Vlaardingse politici in aanloop naar de verkiezingen in maart
2018. Met Stadsomroep Schiedam/Omroep Wetering en PopUpTv zijn gesprekken gaande. Het resultaat hiervan zal
moeten zijn dat de nieuwsvoorziening in onze regio een op veel fronten hoger niveau oplevert. Elkaars kwaliteiten benutten
en verhogen is daarbij een voornaam streven. Het doel is om in de loop van 2018 een goed lopende vorm van
streekgebonden samenwerking te hebben, waarbij onderwerpen over en weer van elkaar gebruikt en overgenomen
kunnen worden.
Om die kwaliteit ook vanuit Vlaardingen te kunnen leveren, is het hebben van de juiste apparatuur een must om een
bijdrage te kunnen leveren aan het bovengenoemde. Het kan en mag niet zo zijn dat wij, als Omroep Vlaardingen, onze
bijdrage niet kunnen leveren door mindere kwaliteit van de technische apparatuur. Er zal dus getracht worden om
financiële ondersteuning te vinden. Omroep Vlaardingen is immers een op subsidie draaiende organisatie. Wel is de
omroep zelf gestart met het zoeken naar bedrijven die voor een redelijke impuls kunnen zorgen door reclame te maken op
de radio. De vooruitzichten zijn hoopvol, maar extra inkomsten zijn zeker nodig.
Het opleiden en begeleiden van jonge mensen die op het gebied van presentatie en techniek verder willen groeien, zal
tevens een belangrijk aspect blijven. Omroep Vlaardingen is een erkend leerbedrijf en ondersteuning op dat vlak wil de
omroep graag blijven bieden.

BESTUURSAMENSTELLING
Paul Marseille

- Voorzitter

Margriet Kleijn

- 2 e voorzitter / secretaris

Chiel Harte

- Penningmeester

Micha Ingenkamp - Bestuurslid techniek

BELONINGSBELEID
Alle medewerkers van Omroep Vlaardingen verrichten hun taken en werkzaamheden op vrijwillige basis. Er zijn dus geen
betaalde krachten aan het werk binnen de Omroep.

