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1.Voorwoord
Het bestuur van Stichting Media Houten kijkt met tevredenheid terug op het jaar 2019. Het
jaar waarin uitgebreid gevierd is dat onze omroep alweer 10 jaar de lokale omroep van
Houten is. Het organiseren van een feestje is onze vrijwilligers wel toevertrouwd. Op
zaterdag 19 oktober werd er dan ook groots uitgepakt met een receptie in de middag voor
genodigden en een feest in de avond voor alle vrijwilligers. Omdat de omroep tien jaar lang
heeft kunnen bouwen op verschillende vrijwilligers is ook een groot aantal voormalige
vrijwilligers van onze omroep uitgenodigd voor het feest. Het feest comité heeft er alles aan
gedaan om het iedereen naar de zin te maken.
Betekenis van de omroep in de Houtense samenleving
Tijdens de receptie stond met name de positionering van onze omroep in Houten centraal.
De beste manier om te laten zien wat voor omroep we zijn was het vertonen van door de
omroep geproduceerde film over wat nu precies typisch Houten is. Diverse inwoners kregen
de gelegenheid om zich daarover uit te spreken. Uit de speech van wethouder Kees van
Dalen werd duidelijk dat onze
omroep door de gemeente wordt
beschouwd als een stabiele factor
in het medialandschap van
Houten. Die stabiliteit is van
belang omdat het medialandschap
in beweging is: per 1 januari 2020
is de wekelijkse lokale krant het
Trefpunt overgenomen door ’t
Groentje, eigendom van BDU
media. Daarmee is er nog maar
één lokale krant in Houten, naast
het Algemeen Dagblad dat een
kleiner bereik heeft omdat alleen
abonnees deze krant kunnen
lezen (met uitzondering van artikelen die online worden vrijgegeven). Hoofdredacteur Gerard
Hurkmans gaf zijn visie op het veranderende medialandschap in het algemeen. Hij
constateerde dat er door het publiek steeds minder live wordt gekeken en geluisterd naar
media, en dat de consumptie van “on demand” content toeneemt. Voor de omroep betekent
dit dat er nagedacht moet worden over de manieren waarop we het beste onze inwoners
kunnen verleiden kennis te nemen van alles wat onze omroep te bieden heeft. Wethouder
Van Dalen constateerde dat de zendmachtiging van de omroep in 2020 verloopt. Hij rekent
erop dat de gemeenteraad in 2020 een positief advies zal geven aan het commissariaat voor
de media voor de komende 5 jaar.
Samenleving vertegenwoordigd door Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO)
Het was plezierig dat ons eigen PBO aanwezig was en dat de genodigden werden
toegesproken door de voorzitter ad interim Willy Lageveen. Zij memoreerde hoe klein de
omroep was begonnen, opgericht door
drie vrijwilligers die samen een notaris
bezochten om een akte te tekenen.
Dat is een voorbeeld van de kracht
van de lokale Houtense samenleving
waar we zuinig op moeten zijn. Het
PBO is in 2019 van samenstelling
veranderd. Nieuwe mensen hebben
zich aan onze omroep verbonden,
ervaren mensen hebben na trouwe
dienst afscheid genomen.
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Alles draait om onze vrijwilligers
Bestuursvoorzitter Paul van Ruitenbeek gaf aan dat de organisatorische zaken goed
geregeld moeten zijn, maar dat daarna pas het echte werk begint. De vrijwilligers gaan aan
de slag om “content” te produceren, zowel door het maken van filmpjes die op de website en
facebook worden geplaatst als door het uitzenden van radioprogramma’s. Dat wordt mogelijk
gemaakt door de vrijwilligers van de techniek. Hij stond stil bij de interne organisatiestructuur
van de omroep waarin de leden van de redactieraad samen met hoofdredacteur Gerard
Hurkmans telkens de juiste verbindingen leggen tussen de vrijwilligers om ervoor te zorgen
dat producties zoals bijvoorbeeld het sportgala op bijna professionele wijze vormgegeven
kunnen worden.
Bestuurssamenstelling
Zoals eerder aangekondigd heeft Rob Klerkx afscheid genomen van ons bestuur.
Penningmeester Ben de Kraker nam tijdelijk de taken van Rob als secretaris van ons bestuur
over. In de tweede helft van 2019 is het bestuur verstrekt met een goede bekende binnen de
Omroep in de persoon van Henk Donker. Hij heeft met het toetreden tot het bestuur de
redactieraad verlaten. Het bestuur zoekt nog een extra bestuurslid.
2. Live uitzendingen
Omroep Houten maakt steeds meer live
uitzendingen. Door de aanschaf van de hiervoor
benodigde apparatuur, de aanwezigheid van een
aantal “professionele” vrijwilligers en het aanstellen
van projectleiders is de kwaliteit van deze
uitzendingen sterk verbeterd. De live uitzendingen en
de video’s daarna op sociale media worden door de
inwoners van Houten zeer goed bekeken en
gewaardeerd. We zullen ook in 2020 hier meer op in
gaan zetten.

In 2019 hebben we de volgende evenementen live uitgezonden:
 Sportgala
Het Sportgala is een project dat wij al een
aantal jaren in goede samenwerking met
Sportpunt Houten en Aan de Slinger
doen. In de aanloop van het gala werden
door ons video’s over de genomineerden
gepubliceerd. De galavoorstelling werd
rechtstreeks uitgezonden. We bouwen
hiervoor een eigen studio in Aan de
Slinger waar we genomineerden en
winnaars interviewen en waar de regie
van de uitzending plaatsvindt.
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 Cultuurnacht
De samenwerking met de organisatie van de Cultuurnacht verliep beter dan het jaar
ervoor. Hierdoor konden we in 2019 groot uitpakken. Als promotie voor het evenement
hebben we Henk Westbroek een videoboodschap laten inspreken. Een team van
ongeveer 20 mensen werkte
mee aan de live uitzending. Er
was mini studio ingericht voor
interviews in een kleine zaal
van restaurant de Roskam. Via
een verbinding met de grote
zaal konden we optredens uit
die zaal live uitzenden. De hele
avond waren er 5
cameramensen en 2
verslaggevers op pad in Houten
om video’s te maken van het
evenement. Deze video’s waren (semi-live) te zien in de uitzending. Ook kwamen er
verschillende artiesten (Robert Jan Stips, Henk Westbroek) voor een interview.
 Fiets ‘m d’r in
Omdat de Gemeente Houten in 2018 opnieuw
werd gekozen als Fietsstad van Nederland
organiseerde de gemeente in 2019 een
Fietsweek. Het openingsevenement van deze
week was Fiets ‘m d’r in! Omroep Houten heeft dit
evenement in z’n geheel live uitgezonden. Deze
livestream werd goed ontvangen door de
Houtenaren.
 Tour de Schalkwijk
Tour de Schalkwijk vierde in 2019 de 50e editie
van het sportevenement en dat was reden voor
een feestje! In samenwerking met de organisatie
van Tour de Schalkwijk hebben we drie talkshows
gemaakt. Deze werden gepresenteerd door Kees
van Gestel en geproduceerd door de Omroep. Er
werden in de uitzendingen wedstrijdverslagen en
historische beelden vertoond. Vooraf hebben we
diverse video’s opgenomen over de
voorbereidingen van de Tour en tijdens het
evenement zijn deelnemers geïnterviewd. Deze
filmpjes zijn verwerkt in het Ons Tourcafé. We
hebben hierbij voor het eerst gewerkt met OBS
(software voor live streaming). Dat bleek een
bruikbaar systeem te zijn om video’s in te starten
en om afbeeldingen te laten zien in de uitzending.
3. Video
Ook in 2019 heeft de videogroep weer veel Houtense activiteiten op de voet gevolgd en daar
verslag van gedaan. Het vertonen van video’s van evenementen scoort goed op Facebook.
Daarbij geldt dat de actualiteitswaarde van belang is. Hoe sneller het filmpje gepubliceerd
wordt, hoe meer het bekeken wordt. Eenvoudige livestreams (rechtstreekse uitzending)
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trekken vaak meer kijkers dan zorgvuldig bewerkte filmpjes die een paar dagen later worden
gepubliceerd.
Organisatoren van activiteiten en evenementen In Houten weten de Omroep steeds vaker te
vinden met het verzoek om een videoverslag te maken.
Onze video’s worden kwalitatief steeds beter: meer-camera producties, voice-over gebruik
en een strakke verhaallijn.
In het oog springende producties waren:









Documentaire Typisch Houten.
25-jarig jubileum HMC
Verslaglegging Ruimtelijke Koers gemeente Houten
Promotie en verslag van “Houten on Stage”
Promofilmpjes Houtense ondernemers
Proces van het bedenken en maken van een nieuw oorlogsmonument
Inundatie simulatie polder Blokhoven
Installatie en interviews nieuwe burgemeester

In 2019 is een groot aantal betaalde
producties gemaakt voor
maatschappelijke organisaties en
ondernemingen. Dit heeft, naast veel
extra inkomsten, geleid tot discussie
over de vraag hoe we als lokale
publieke omroep hier mee om moeten
gaan.
We hebben actief meegeholpen met de
promotie van een het VMBO
evenement “Houten on Stage”.
Daarnaast hebben we een workshop
georganiseerd voor VMBO studenten en hen een halve dag mee laten draaien in onze
studio.
4. Website en social media
 Website
In 2019 is de website van Omroep Houten verder geoptimaliseerd en geactualiseerd. Het
streamen van live uitzendingen wordt nu ook beter bekeken, door de aanpassingen die
vorig jaar zijn gedaan.


Sociale Media

Het aantal volgers op Facebook is in 2019 gestegen
(+40%) tot 3000. Dit heeft een positief effect op het
aantal views van onze video’s. Er is
geëxperimenteerd met het promoten van berichten op
Facebook om te kijken wat het effect hiervan is.
Resultaten hiervan worden in 2020 verwacht. Het
aantal volgers op Twitter ligt rond de 2000. Op
Instagram hebben we 380 volgers. Dat is te weinig en
er zijn plannen ontwikkeld om hier in 2020 meer
aandacht aan te geven en het aantal volgers te
verhogen. De opgestelde procedures omtrent do’s en
don’ts op de diverse media worden zeer goed
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gevolgd. Gedurende 2019 is een dashboard ontwikkeld om te zien wat er per week op
Social media gebeurt.
5.Communicatie
Gedurende het gehele jaar is met de regelmaat van 1x
per 2-3 weken een Nieuwsbrief verschenen. Uit reacties
van vrijwilligers is gebleken dat dit buitengewoon op prijs
wordt gesteld. Om ook sneller en korter te kunnen
communiceren is er een Whatsapp groep met alle
vrijwilligers gemaakt.
Om de zichtbaarheid tijdens opnames en/of uitzendingen
op locatie te vergroten is besloten tot de aanschaf van
een aantal nieuwe banners, een spandoek met de tekst:
“Dit evenement wordt gefilmd door Omroep Houten” en 20 erg zichtbare, hemelsblauwe
hesjes. Al deze zaken waren op de Activiteitenmarkt te bewonderen.
6. ICT
Het beheer van onze ICT was in 2018 erg kwetsbaar door gebrek aan deskundige
vrijwilligers. Deze situatie is in 2019 sterk verbeterd en de werkzaamheden kunnen nu beter
worden verdeeld en er is ook back-up gegarandeerd.
Tijdens de verbouwing van de Studio is de ICT ook flink op de schop gegaan. Zo is er b.v.
een nieuw automatiseringssysteem voor de muziek (Zenlex) geïmplementeerd, compleet
met nieuwe server e.d.
Verder is ook het Visual radiosysteem geïmplementeerd. Hier zaten nog wel wat
kinderziektes in maar die zijn inmiddels opgelost zodat het nu ook mogelijk is om naar onze
radio-uitzendingen te kijken. In 2020 zal gekeken worden welke andere toepassingen er
mogelijk zijn (b.v. beeld bij non-stop muziek).
We zijn overgestapt op het Microsoftpakket Office, waarbij we documenten makkelijk kunnen
delen en iedereen een Omroep Houten e-mailadres heeft gekregen. Ook heeft ieder
programma een eigen e-mailadres.
7. Radio
Zenlex
Het overstappen naar een nieuw radio automatiseringssysteem (Zenlex) had als gevolg dat alle
radiomakers op dat systeem getraind moesten worden en dat er wat en dat iedereen even moest
“wennen”.
De nieuwe radio-coördinator heeft het initiatief genomen om de muziek database te
optimaliseren en het format aan te passen. Er is nog steeds voldoende afwisseling maar er
wordt wat meer recentere muziek gedraaid.
Webcams
Met de komst van webcams na de zomer is een start gemaakt met de integratie tussen radio
en social media. De radio-uitzendingen worden live gestreamd met beeld. De beelden
kunnen worden gebruikt om fragmenten te knippen en via sociale media te delen. Het doel
hiervan is om meer interactie met de Houtense samenleving te hebben en om de Omroep te
promoten. De installatie van het nieuwe radio automatiseringssysteem Zenlex in april 2019
zal de “performance” van de webcams aanzienlijk verbeteren.
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Programmering
De programmering is na de zomervakantie
behoorlijk aangepast. Met name de
ontwikkeling van het horizontaal
geprogrammeerde magazine “Houten komt
thuis” kostte veel hoofdbrekens. Dit
programma wordt elke werkdag tussen 17:00
en 19:00 uitgezonden en wordt elke dag door
een ander team gemaakt. Het gaat om zowel
live programma’s als herhalingen van andere
programma’s. We willen Houten Komt Thuis
verder blijven ontwikkelen en verbeteren.
De programmering van live gepresenteerde programma’s (31 uur per week) ziet er
momenteel als volgt uit:

Maandag

17:00 – 19:00 Houten komt thuis

Dinsdag

17:00 – 19:00 Houten komt thuis

Woensdag

10:00 – 12:00 Welzijn Houten
17:00 – 19:00 Houten komt thuis (herhaling van Welzijn Houten)
10:00 – 12:00 Houten vandaag
17:00 – 19:00 Houten komt thuis (wordt ’s ochtends opgenomen)
16:00 – 17:00 Radio 8
17:00 – 19:00 Houten komt thuis
19:00 – 22:00 Houten heeft weekend
11:00 – 12:00 Daar hou ik u aan
12:00 – 14:00 Enthousiasper!
14:00 – 16:00 Tom on Track
16:00 – 18:00 Bonjoerie
14:00 – 16:00 Mijn Houten Hart (wordt opgenomen)
16:00 – 18:00 Steef op zondag
18:00 – 20:00 Ultra Week(end)

Donderdag
Vrijdag

Zaterdag

Zondag

8.Techniek en studio
2019 was één van de drukste jaren ooit voor onze techniek groep: studio verbouwen, nieuwe
bekabeling, implementatie nieuw muziek automatiseringssysteem, implementatie visual
radiosysteem, recordaantal live uitzendingen vanaf locatie. Er is ongelooflijk hard gewerkt
om dit alles mogelijk te maken en de feestelijke heropening van de studio door wethouder
van Dalen was een goede gelegenheid om deze voor de Omroep onmisbare groep in het
zonnetje te zetten.
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9.Jubileum
Het zal (bijna) niemand in Houten ontgaan zijn: de Omroep vierde in 2019 haar 10-jarig
bestaan. We hebben dat gevierd met het maken van een prachtige documentaire: “Typisch
Houten” die tijdens een receptie voor relaties van de Omroep in première ging. Voor het
spetterende slotfeest was de grote zaal van Theater aan de Slinger afgehuurd en konden
zo’n 110 vrijwilligers en partners genieten van een swingende live-band, filmpjes en foto’s
van de afgelopen 10 jaar en een quiz met vragen over de geschiedenis van Omroep Houten.

===============================
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