
Bestuursverslag 2021 Stichting Radio en Televisieomroep Wageningen (RTV Rijnstreek)  
 
Inleiding  
De Stichting Radio en Televisieomroep Wageningen functioneert onder de naam RTV Rijnstreek als 
lokale omroep voor Wageningen en omstreken. Zij beschikt over een zendmachtiging, conform het 
gestelde in de mediawet. De vorige machtiging liep op 15 februari 2021 af.  De nieuwe aanvraag 
werd zeer instemmend ontvangen door de het bestuur (raad en college) van de gemeente 
Wageningen. Omdat een andere partij zich niet wenste te voegen in de besluitvorming heeft het tot 
november geduurd voordat de nieuwe machtiging definitief werd toegekend.  
 
De omroep is in het hierdoor ontstane interbellum haar programma’s met volle inzet en focus blijven 
maken. RTV Rijnstreek maakt radio- en televisieprogramma’s die, 24-uur per etmaal, te beluisteren 
en te zien zijn via RTVRIJNSTREEK.NL, FM, DAB+, ZIGGO, KPN/TELFORT/XS4ALL, T-MOBILE THUIS en 
streamingdiensten. 
De beleidsvisie van RTV Rijnstreek is in 2020 vastgelegd in de nota ‘Beleidsvisie 2020 - Waarom RTV 
Rijnstreek?' en vormt nog steeds de basis voor het bestuurlijk opereren.  De uitwerking van de visie 
wordt getoetst door het Programma Bepalend Orgaan (PBO).  
 
Tot de programmering behoren tevens: de kabelkrant (tekst-tv), de website, een eigen YouTube-
kanaal en social mediakanalen zoals Facebook, Instagram en Twitter. De station-call is RTV Rijnstreek. 
Kantoor en studio van RTV Rijnstreek zijn gevestigd aan de Stationsstraat 84, 6701 AM, Wageningen.  
Als onafhankelijk medium binnen de kaders van de mediawet, werkte RTV Rijnstreek ook dit 
verslagjaar naar een herkenbare en duidelijke rol binnen de het volledig spectrum van de 
Wageningse samenleving. Met haar programma’s wil zij, ten behoeve van alle bevolkingsgroepen, 
voorzien in de informatiebehoefte in de stad.  
 
De coronacrisis deed ook dit verslagjaar een beroep op alles en iedereen binnen RTV Rijnstreek. De 
maatregelen van de overheid hebben gevolgen voor de interne organisatie, zoals studiobezetting, 
inzet vrijwilligers en overlegstructuren. Tegelijkertijd zien gemeente, zorginstanties, verenigingen en 
de verschillende culturele en maatschappelijke organisaties, de toegevoegde waarde van de lokale 
omroep. Met name als het gaat om voorlichting over corona en om de behoefte in de stad om 
bijeenkomsten en voorstellingen te vervangen door activiteiten op radio, tv of online.  
 
Samenstelling bestuur 
Aan het eind van het verslagjaar was het bestuur als volgt samengesteld: Simon Vink (voorzitter), Ton 
Post (penningmeester) en Eric van Brakel (secretaris). In wisselende samenstelling functioneren, 
onder verantwoordelijkheid van het bestuur, ruim 30 vrijwilligers. Het bestuur kwam minimaal eens 
in de drie weken bij elkaar. 
 
Samenstelling PBO 
Het PBO kent de volgende bezetting:  
Maatschappelijke zorg en welzijn: Mevr. T.D. Yüksel 
Cultuur en kunst: Mevr. M. Mekking 
Kerkgenootschappen en   genootschappen op geestelijke grondslag: Dhr. H. van Schaijk 
Ondernemers: Dhr. R.B.A. Frijlink 
Onderwijs en educatie: Dhr. A.J. Buisman 
Sport en recreatie: Dhr. H. Kuiper 
Etnische en culturele minderheden: Dhr. M. Eslami  
Op persoonlijke titel, Voorzitter PBO: Dhr. G.C. van de Weerd 
Op persoonlijke titel: Dhr. B. Brouwer 
De coronacrisis is dit verslagjaar de grote spelbreker bij het plenair vergaderen. Het bestuur heeft in 
deze periode intensief contact onderhouden met de individuele leden van het PBO.  



 
Financiën 
De omroep ontvangt ruim 29.000, - aan bekostiging van de gemeente. Deze bekostiging ontvangt de 
gemeente rechtstreeks van het Rijk op basis van het aantal huishoudens en betaald deze door aan de 
omroep. Daarnaast heeft de omroep 600,- aan opbrengsten van reclame en 3.000, - aan donaties. 
Aan kosten is de omroep al meer dan 11.000, - kwijt aan de verbindingen, om ons signaal bij Ziggo, 
KPN, ether en ander aanbieders te krijgen. Voor abonnementen en Bumarechten betalen we ruim 
3.000, -.  
 
Organisatie  
RTV Rijnstreek is een vrijwilligersorganisatie. Tussen bestuur en programmaleiding bestaan korte 
lijnen. Voor radio, televisie, tekst-tv en sociale media is er een programmaleider/eindredacteur. De 
afdeling techniek heeft een coördinator.  Programmaleiders overleggen wekelijks en verzorgen de 
communicatie met de makers en technici. Via nieuwsbrieven houdt het bestuur de vrijwilligers op de 
hoogte van de ontwikkelingen.  
 
Studio  
De studio van RTV Rijnstreek is gevestigd op de benedenverdieping van een gemeentepand in het 
centrum van de stad. Adres: Stationsstraat 84. Dit pand staat onder beheer van leegstandsbeheerder 
GAPPH en wordt, tegen een maandelijkse vergoeding, gegund aan RTV Rijnstreek. In afwachting van 
plannen voor ontwikkeling van dit gebied kan de studio gebruikt blijven worden. De inrichting van de 
studio is gedaan door vrijwilligers en ook het onderhoud van de inventaris is in handen van een groep 
vrijwilligers.   
 
Programmering en programma’s 
In de dagelijkse programmering wisselen muziek en nieuwsitems elkaar af. Het plaatselijke en 
politieke nieuws wordt samengevat in een weekjournaal. Radio beschikt over een team vaste 
presentatoren en technici. Een muziekredactie werkt aan de variatie in de muziekkeuze op de 
verschillende momenten van de dag.  
 
Conform de beleidsvisie (zie inleiding) werd ook dit verslagjaar en ondanks de coronacrisis, stap voor 
stap gewerkt aan versterking van de programmering.  
- Campus Radio bediende de doelgroep studenten en universitair medewerkers in de eerste helft van 
2021 op maandag- en donderdagavond. Het bleek na de zomer jammer genoeg niet mogelijk om 
continuïteit te geven aan dit populaire programma. Het bestuur zoekt actief naar nieuwe studenten 
om het programma voort te zetten. Zij worden dan zowel redactioneel als presentatie-technisch, 
begeleid. 
- Wageningse jongeren krijgen op de donderdagavond de kans om zich als (muzikale) 
programmamakers te profileren. Op diezelfde avond werd een op jongeren gericht dance 
muziekprogramma uitgezonden, waar regelmatig live artiesten acte de préséance geven.  
- Het Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat geeft toestemming om verhalen van bekende 
Nederlandse en Vlaamse auteurs uit te zenden. De aankondigingen hiervan werd verzorgd door de 
bibliotheek (BBLTHK). Het programma draait in de middaguren voor al die luisteraars die door corona 
aan huis zijn gebonden.  
- Het cultuurprogramma ‘Je Weet Niet Wat Je hoort’ behandelde via interviews en 
achtergrondinformatie culturele initiatieven en activiteiten in de stad. Daarnaast was er aandacht 
voor talentvolle schrijvers, dichters, muzikanten en theatermakers in de stad.  
- Het vorig jaar gestarte wekelijks programma De Tafel voor Twee over culinaire ervaringen en ideeën 
van (bekende) Wageningse gasten werd in 2021 doorgezet.  
- Nieuw was de aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen in het programma De Staat van de 
Stad op de dinsdagavond: bestuurlijke en politiek beslommeringen werden besproken en van 



commentaar voorzien. Daarnaast waren er interviews met de komende en gaande burgemeester van 
Wageningen.  
 - Plannen voor het uitzenden van maatschappelijke debatten in samenwerking met de BBLTHK 
konden als gevolg van de coronamaatregelen nog niet worden gerealiseerd.  
- Op zondag is de overdenking ook in 2021 gecontinueerd. Daarnaast was er die dag het goed 
beluisterde jazzprogramma, met aandacht voor bekende en minder bekende jazzmusici en 
optredens. Muzikanten waren met enige regelmaat te gast.  
- Elke zondag is er het Weekjournaal waar veel nieuws van die afgelopen week en komende weken 
middels interviews en opnames aanbod komen. 
Diverse andere radioprogramma's vulden de zendtijd. 
 
Tekst-tv  

Via onze tekst-tv, een uitgebreide teletekstachtige rubriek, werden dag en nacht actuele 
nieuwsberichten, foto’s van gebeurtenissen in Wageningen afgewisseld met bijdragen van een vast 
team columnisten. Dat het nieuws voorziet van commentaar. Programma’s op radio en tv werden via 
dit kanaal aangekondigd. De nieuwsberichten werden ook uitgewisseld met Omroep Gelderland. 
Nieuw was de serie natuurfoto’s met kort commentaar over wat er in de omgeving van Wageningen 
groeit en bloeit.  
 
Televisie  
Het 2-wekelijkse programma De Mening van Wageningen geeft bewoners en bezoekers van 
Wageningen de gelegenheid te reageren op een actuele stelling. 
Voor de natuurliefhebbers maakt natuurvlogger Youri Jongkoen elke 2 weken een programma over 
wat leeft en bloeit in de natuur rondom te stad.  
In een reeks gesprekken met de burgemeester, in zijn functie van voorzitter van het plaatselijke 
crisisteam, werd voorlichting gegeven over corona.  
Daarnaast was er de live-uitzending van de herdenking van de oorlogsslachtoffers op 4 mei.  
Een interview met de nieuwe burgemeester introduceerde hem bij de Wageningse bevolking. Van de 
afscheidsbijeenkomst voor de vertrekkende burgemeester werd uitgebreid verslag gedaan.  
De verkiezing van de nieuwe stadsdichter zonden we live op tv uit. 
De huldiging van Annemiek van Vleuten werd live uitgezonden. 
In samenwerking met de aankomst van Sinterklaas in Wageningen werd een speciale uitzending 
gemaakt. Tevens werd er een reportage gemaakt van de intocht. 
De kerstnachtdienst werd live uitgezonden. 
Op oudejaarsavond zonden we het afscheidsconcert "Ajuu wà - De muzikale rode draad van Geert 
van Rumund" uit. 
Daarnaast werden er regelmatig reportages over andere actuele onderwerpen uitgezonden. 
 
Website en Sociale media  
Naast radio, televisie en tekst-tv zijn de website en sociale media ook belangrijke kanalen. De 
website is een belangrijke nieuwsbron en tevens de toegang voor het kunnen beluisteren van de 
radioprogramma’s via het internet. Met betrekking tot het nieuws op de website wordt er 
samengewerkt met Omroep Gelderland. Programma's kunnen zowel live als via uitzending gemist 
worden beluisterd en bekeken. Ook Facebook is voor onze luisteraars en kijkers een belangrijke 
informatiebron. Alle tv-programma’s zijn ook te zien op internet via het YouTube-kanaal RTV 
Rijnstreek.  
 
 
 
 
 



Techniek  
Dankzij inzet en inventiviteit van (computer)technisch begaafde vrijwilligers draait de 
studioapparatuur naar behoren. Investeringen zijn echter hoognodig en daarmee kon dit jaar een 
begin worden gemaakt. Dat geldt zowel voor de opnameapparatuur in de studio als voor de 
faciliteiten die nodig zijn om een gegarandeerde storingsvrije doorgave via zender en kabel te 
garanderen. Aan het doorgeven van de uitzendsignalen aan kabelexploitanten zijn hoge jaarlijkse 
kosten verbonden. Helaas heffen die de gevoeligheid van storingen in onze uitzendingen niet op. Aan 
de eigenaar van het WICC wordt de jaarlijkse vergoeding betaald voor de aanwezigheid op het dak 
van de FM-zender en ondersteunende computerapparatuur.  
 
Verankering in de stad  
In het verslagjaar vond meerdere malen overleg plaats tussen de voorzitter van het bestuur en de 
burgemeester, die de portefeuille communicatie beheert. In de beleidsvisie van RTV Rijnstreek is het 
vinden van aansluiting bij en samenwerking met, de diverse doelgroepen in de stad hoofdpunt van 
aandacht. Dit komt niet alleen tot uiting in de samenstelling van het PBO en het bestuur, maar tevens 
en vooral in het overleg, dat vanuit het bestuur wordt gevoerd met tal van groeperingen in de stad. 
De vestiging van de studio op een plek in het centrum maakt RTV Rijnstreek zichtbaar in de stad. 
Corona zorgt er in het verslagjaar voor dat de lokale omroep in versneld tempo door veel partijen in 
de stad wordt gezien als een belangrijke communicatieve waarde.  
 
 


