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Voorwoord 

Het bestuur kijkt graag met u terug op boekjaar 2016. Verschillende onderwerpen komen hierbij aan 
bod. In het bestuursverslag zal ingegaan worden op de algemene informatie van de omroep, de 
geschiedenis van de omroep en de ontwikkelingen in het afgelopen boekjaar. Daarnaast zal ook 
ingegaan worden op de structuur van de omroep, de financiële resultaten in het afgelopen jaar en 
de toekomstperspectieven van de Lokale Omroep Volendam Edam.  

 

 

 



Algemeen  

Stichting Lokale Omroep Volendam Edam  
Sportlaan 10F  
1131 BK Volendam  
0299-369916 
 
Radio 
Etheruitzendingen: 106.6 FM  
Kabeluitzendingen: 93.1 FM  
Via internet: www.rtvlove.nl 
 
TV 
Digitaal is L.O.V.E. Radio en TV te ontvangen op kanaal 40 van Ziggo in Edam en Volendam en 
daarbuiten in de regio waaronder Zeevang en Waterland op kanaal 41.  
 

Geschiedenis 

De stichting Lokale Omroep Volendam Edam is statutair opgericht op 19 december 1984 met als 
doel om op niet- commerciële basis radio- en televisie uitzendingen te doen in de gemeente Edam-
Volendam. De uitzendingen waren gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende 
culturele en maatschappelijke behoeften.  

De stichting werd bestuurd door een stichtingsraad waar afgevaardigden van representatieve 
organisaties en groeperingen van de gemeente Edam-Volendam zitting in namen. Het dagelijks 
bestuur werd gevormd door een voorzitter, secretaris en een penningmeester welke door de 
stichtingsraad uit hun midden werden gekozen.  

In 1985 verzorgde de Lokale Omroep Volendam Edam haar eerste radio en televisie uitzendingen in 
de gemeente Edam-Volendam. In de loop der jaren is de omroep uitgebreid met Tekst-TV (1993), 
Teletekst (1999) en een website (1999).  

Inmiddels is de stichtingsraad verdwenen bij de Lokale Omroep Volendam Edam en wordt de 
stichting bestuurd en vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur.  

De Lokale omroep beschikt inmiddels over meer dan 100 vrijwilligers een 2 tal radiostudio’s, een RTV 
studio, 2 digitale montagesets en een online lineaire montage opstelling.  

Ontwikkeling  

De wereld van de lokale publieke omroep is volop in beweging. De overkoepelende organisatie van 
lokale omroepen in Nederland, de OLON, heeft in het afgelopen jaar een voorstel gepresenteerd om 
de circa 275 lokale omroepen in Nederland om te vormen tot ongeveer 62 streekomroepen.  

In een tijd van technologische innovaties, veranderende maatschappelijke behoeften en 
gedragswijzigingen van de mediaconsument is het belangrijk dat ook de Lokale Omroep Volendam 
Edam meegaat in de door de OLON, VNG en NLPO voorgestelde nieuwe koers. Echter, mede 
vanwege de behoeften van de (lokale) mediaconsument is het wel belangrijk de juiste keuzes te 
maken terwijl tegelijkertijd de belangen van de mediaconsument niet de enige bepalende factor 
mag zijn. Ook is het belangrijk om de (lokale) vrijwilligers gemotiveerd te houden en ( blijvend ) aan 
ons te binden en het goede gevoel bij hun omroep en vrijwilligerswerk blijft behouden. Zonder 
vrijwilligers is er immers geen lokale omroep. 



De mogelijke verandering in streekomroepen zorgen er voor dat het bestuur druk bezig is om ervoor 
te zorgen dat de stichting Lokale Omroep Edam Volendam klaar is voor de toekomst door mogelijk te 
investeringen in benodigde apparatuur en aandacht te geven aan de inrichting van de organisatie.  

 

Organisatie  

In 2016 waren er meer dan 100 vrijwilligers actief binnen de gehele omroep. Er zijn geen betaalde 
krachten aanwezig. 

Enkele vrijwilligers op sleutelposities ontvangen om reden van hun inzet, betrokkenheid etc. met 
inachtneming van de fiscale regels een vrijwilligers- of onkostenvergoeding. Echter, om reden van 
hun maatschappelijke betrokkenheid ontvangt de Lokale Omroep Volendam Edam de 
vrijwilligersvergoedingen als gift weer retour.  

De volgende structuur is in de omroep aangebracht: 

 Programmabeleid Bepalend Orgaan ( PBO )  

 Bestuur  

 Omroep Commissie ( O.C. )  

 Werkvloer 

Helemaal bovenaan staat het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). Dit is verantwoordelijk voor 
het programmabeleid van de omroep. De tweede laag van organisatie wordt gevormd door het 
Bestuur, dat de omroep bestuurt en vertegenwoordigt. Daaronder staat de Omroep Commissie ( 
O.C. ), die operationeel verantwoordelijk is voor respectievelijk radio, televisie en faciliteiten. Deze 
commissie ondersteunt zoveel als mogelijk de vierde en laatste laag in de organisatie: de werkvloer, 
bestaande uit gedreven vrijwilligers. 

Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO)  

Het Programmabeleid Bepalend Orgaan heeft de taak het programmabeleid van de omroep vast te 
stellen en de uitvoering hiervan te toetsen. Dit doet zij aan de hand van de voorschriften van het 
Commissariaat voor de Media. De leden van het PBO zijn vertegenwoordigers van de belangrijkste 
maatschappelijke stromingen in Edam-Volendam. Zij zien erop toe dat de stromingen in de 
uitzendingen aan bod komen en zijn voor de L.O.V.E. de verbindende schakels tussen de omroep en 
de maatschappelijke organisaties. 

Het PBO bestaat momenteel uit onderstaande stromingen: 

 Stichting Sport Koepel Edam – Volendam ( Sport en Recreatie )  

 Seniorenraad Edam – Volendam ( Ouderen )  

 Club- en buurthuiswerk Edam – Volendam ( Maatschappelijke Zorg en Welzijn )  

 Vluchtelingenwerk Edam – Volendam  

 Bibliotheek Waterland ( Educatie, Kunst en Cultuur )  

 Muziekschool Waterland ( Onderwijs en educatie )  



 Don Bosco College ( Onderwijs en Educatie )  

Bestuur 

In de loop van het jaar heeft de samenstelling van het bestuur een verandering ondergaan. Het 
bestuur van de L.O.V.E. bestaat per ultimo december 2016 uit onderstaande personen: 

 Jaap Schilder, voorzitter  

 Jan Koning, secretaris  

 Gerard Schilder, penningmeester 

 Jack Pannekeet, secretaris  

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en stelt daarom het beleid vast. Daarnaast 
wordt het bestuur geadviseerd door oud-voorzitter Dick Veerman. De bestuursleden stellen graag 
hun kennis en kunde beschikbaar om de vrijwilligers van de lokale omroep bestuurlijk te 
ondersteunen bij de invulling van hun wettelijke taak als publieke omroep, het realiseren van een 
Lokaal Toereikend Media Aanbod (LTMA) en natuurlijk hun de mogelijkheid te bieden hun passie 
voor techniek, audio en video verder te ontwikkelen. 

Het vernieuwde bestuur heeft in 2016 de eerste aanzetten gegeven tot een beleidsmatige bijstelling 
van RTV LOVE. Hiertoe zal in 2017 een beleidsplan en een plan van aanpak met tijdlijnen worden 
voorgelegd aan alle medewerkers van de organisatie.  

Commissies 

De derde laag in de organisatiestructuur wordt gevormd door de Omroep Commissie ( O.C. ) Deze 
commissie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het programmabeleid, is vraagbaak en geeft 
zoveel als mogelijk ondersteuning aan de medewerkers van radio en TV. In feite is de Omroep 
Commissie het managementorgaan van RTV LOVE. Ook vrijwilligers van L.O.V.E. Facilitair maken 
onderdeel uit van deze commissie. Vertegenwoordigers van de Omroep Commissie zijn bij elke 
bestuursvergadering aanwezig om verslag te doen van de lopende zaken. Op die manier wordt het 
bestuur bij de werkvloer betrokken, zijn de lijnen kort en ontvangt het bestuur 
managementinformatie over de uitvoering van het bestuursbeleid.  

Werkvloer 

De werkvloer is de laatste maar wel de belangrijkste laag. Hier zijn gedreven vrijwilligers actief met 
het maken van radio- en televisieprogramma’s, redactiewerk en andere taken. De mensen op de 
werkvloer zijn de ogen en oren van de omroep en weten wat er speelt in de gemeente en 
daarbuiten.  

Financieel  

Het negatieve resultaat over 2016 bedraagt € 29.700,35. Het resultaat is hiermee € 9.117,07 lager 
dan voorgaand boekjaar. Het resultaat van huidig boekjaar is ten laste gegaan van het kapitaal van 
de stichting Lokale Omroep Volendam Edam. In de cijfers van de jaarrekening is deze last reeds 
verwerkt.  

De daling van het resultaat ten opzichte van voorgaand boekjaar wordt voornamelijk veroorzaakt 
door de daling in de opbrengsten met € 7.867,66. De daling van de opbrengsten is gerelateerd aan 



de daling van de reclame opbrengsten van TV en Kabelkrant en de daling van de sponsoring van de 
Vrienden van de LOVE. Consumenten zijn steeds minder bereid om voor content te betalen. 

De subsidie is daarentegen in het afgelopen jaar juist gestegen. Dit komt door de fusie van gemeente 
Edam-Volendam met gemeente Zeevang gedurende boekjaar 2016 en daarmee de stijging van het 
aantal huishoudens in de gemeente.  

De stichting heeft een sterke liquiditeit en solvabiliteit en is hiermee in staat om haar schulden te 
betalen.  

De risico’s van de onderneming liggen met name bij de technologische ontwikkelingen. De Lokale 
Omroep Volendam Edam kan niet achterblijven bij de ontwikkeling van de wensen van de 
consument (content via andere media kanalen etc.), omdat zo nog meer reclameopbrengsten zullen 
verdwijnen.  

Verder heeft de stichting geen andere risico’s.  

 

Toekomstperspectief 

De verandering van lokale omroepen naar streekomroepen houdt het bestuur van de Lokale 
Omroep Volendam Edam bijna dagelijks bezig. Samen met de lokale omroepen in de omgeving 
worden gesprekken gevoerd om de omroepen op één lijn te krijgen. De omroepen staan positief 
tegenover een samenwerking maar willen wel graag hun eigen identiteit behouden.  

Door de vele ontwikkelingen in het medialandschap blijven investeringen ook noodzakelijk om op 
niveau mee te kunnen doen. Het genoemde beleidsplan zal hier de vereiste onderbouwing voor 
leveren. Voor de Lokale Omroep Volendam Edam is het noodzakelijk om volgend jaar te investeren 
in haar “playbox” voor de TV uitzendingen. Hiervoor is wederom een donateursactie voor 
voorgesteld om het benodigde geld te krijgen en ervoor te kunnen zorgen dat de continuïteit van de 
stichting gewaarborgd blijft.  

Daarnaast ziet de Lokale Omroep Volendam Edam haar reclameopbrengsten met betrekking tot 
televisie en kabelkrant steeds meer afnemen. Om deze opbrengsten te compenseren is een 
acquisitie team bezig om de opbrengsten op peil te houden.  

Tot slot is de Lokale Omroep Volendam Edam hard bezig om weer meer vrijwilligers aan zich te 
binden. Hoe meer vrijwilligers hoe meer content er gemaakt kan worden en des te meer 
uitzendingen er gemaakt kunnen worden.  

Het bestuur van de omroep ziet de toekomst van de Lokale Omroep Volendam Edam positief 
tegemoet.  

Volendam, 31 mei 2017 

Penningmeester  

 

Gerard Schilder  

 


