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Voorwoord van de bestuursvoorzitter
Paul van Ruitenbeek
Van het bestuur
Voor u ligt het jaarverslag van het bestuur en redactie van Omroep Houten.
Het zal niet verbazen dat de Corona pandemie in 2020 ook de nodige gevolgen heeft gehad voor
onze omroep, zowel negatief als positief.
Zoals bekend bestaat onze omroep uit vrijwilligers van jong tot oud. Met name onze oudere
vrijwilligers konden vanwege de coronacrisis een gedeelte van hun vrijwilligerswerkzaamheden niet
meer uitvoeren omdat de risico’s van een besmetting voor hen te groot waren. Toch hebben de
meeste vrijwilligers, jong en oud, weer fijne bijdragen geleverd aan de doelstelling van onze
omroep: Houtense inwoners informeren met verhalen over Houtense zaken. De studio bleef
ondanks Corona wel in gebruik en het bestuur zag met genoegen dat de redactieraad en de
vertrekkende hoofdredacteur en de nieuwe hoofdredacteur telkens op basis van de landelijke
regelgeving de regels voor het gebruik van de studio aanpasten en daarover adequaat met de
vrijwilligers communiceerden. Maar ook vanuit het eigen huis bleef er veel te doen. Voor de zomer
kwam er een dagelijks horizontaal geprogrammeerd programma, speciaal gericht op de gevolgen
van de corona-crisis voor Houtense gemeenschap. Van huisarts tot nagelstudio, van Tapasbar en
exportbedrijf tot aan de burgemeester, iedereen werd gevraagd telefonisch op de zender informatie
te geven over de gevolgen van de Corona-pandemie. Juist in deze tijd waarin veel mensen vooral
thuis zijn, is de aanwezigheid van de omroep van groot belang en we zijn als bestuur er trots op
dat onze vrijwilligers in staat zijn (geweest) om gedurende lange tijd deze programmering in stand
te houden. Na de zomer is er een wekelijks vervolg in de vorm van het programma “Houten gaat
door!” dat doorloopt in het jaar 2021.
Nieuwe zendmachtiging
Omroep Houten heeft begin 2020 een nieuwe zendmachtiging
aangevraagd bij het Commissariaat voor de Media. De
gemeenteraad had als taak om hier advies over uit te brengen. De
samenstelling van het PBO is daarbij een belangrijke maatstaf. Is
de omroep voorzien van een PBO dat voldoende representatief is
voor de samenstelling van de Houtense samenleving? De raad
was er positief over, maar niet alleen over de samenstelling van
het PBO. Volgens de deelnemers aan het rondetafelgesprek is
Omroep Houten inmiddels een gevestigd medium in Houten met
voldoende bereik en een actieve groep vrijwilligers. Het is volgens
politici dan ook logisch dat de bekostiging door de gemeente voor
de komende vijf jaar structureel wordt voortgezet. Aldus is ook
door de raad besloten. Met het advies van de gemeenteraad is het
Commissariaat voor de Media aan de slag gegaan en dit heeft
geleid tot een nieuwe zendmachtiging die geldig is van 19 oktober
2020 tot en met 19 oktober 2025.
Afscheid hoofdredacteur
In 2020 is afscheid genomen van hoofdredacteur Gerard Hurkmans, die gelukkig wel aan onze
omroep verbonden blijft. In een live uitzending vanuit Schoneveld werd afscheid van hem genomen
en werd de nieuwe hoofdredacteur welkom geheten.
OMROEP HOUTEN – JAARVERSLAG 2020

PAGINA 3

Selectie nieuwe hoofdredacteur
Het bestuur heeft in samenwerking met één van de leden van het PBO de selectie uitgevoerd om
te komen tot een nieuwe hoofdredacteur. Aan het PBO is voorgedragen de heer Jos Mittelmeijer
die in de zomer begonnen is zich in te werken. We zijn blij dat de vacature snel kon worden vervuld
door een kandidaat die naar het oordeel van bestuur en PBO zeer goed in staat wordt geacht de
komende periode leiding te geven aan de redactie van onze omroep.
Samenstelling bestuur
In 2020 is Isolde Vega toegetreden tot onze omroep als aspirant
algemeen bestuurslid. Begin 2021 zal duidelijk worden of Isolde
ons bestuur blijvend zal versterken. Het bestuur bestaat
daarnaast uit Henk Donker, secretaris en Ben de Kraker,
penningmeester. Paul van Ruitenbeek is voorzitter van het
bestuur.
Financiën
In financiële zin is het jaar 2020 een goed jaar geweest omdat wij dankzij het Rijk aanvullende
middelen hebben ontvangen in het kader van Corona. De toegekende subsidies hebben we
ingezet conform de doelstelling: onze werkzaamheden voortzetten en dat doen op een manier die
voldoet aan de richtlijnen die daarvoor zijn gegeven. Zo zijn er schoonmaakspullen aangeschaft, is
er geïnvesteerd in apparatuur en zijn er persoonlijke plopkappen voor alle radiomedewerkers
aangeschaft. Het bestuur beschouwt de opbouw van het eigen vermogen dat hierdoor is ontstaan
als een mogelijkheid om in de komende jaren verder te investeren in onze omroep en in het
bijzonder in onze vrijwilligers, zoals ook vermeld in het jaarplan 2021. De uitvoering zal wel
afhangen van het verloop van de Corona-pandemie.

Namens het bestuur,
Paul van Ruitenbeek
voorzitter.
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Bestuurssamenstelling
Stichting Media Houten
Paul van Ruitenbeek
Henk Donker
Ben de Kraker
Isolde Vega

Programma Bepalend Orgaan (PBO)
Willy Lageveen
Charles Verwimp
Katrin Larsen
Trudy van Bennekom
Bram Alblas
Arjen Berendse
Marleen Biesheuvel
Ger Kroes
Wilko Kistenmaker
Vacature
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De grote invloed van Corona
Vanzelfsprekend had de uitbraak van het Coronavirus en de daarbij behorende preventieve
maatregelen ook een grote impact op het dagelijkse functioneren van de omroep.

Veel jaarlijkse evenementen konden geen doorgang vinden
Studioregels werden doorlopend aangepast aan de RIVM maatregelen
Coronasubsidies besteed aan ‘veilig werken’ maatregelen en apparatuur
Alle overleggen en vergaderingen digitaal
Verzoeken voor digitale registratie van events om zodoende toch doelgroep te bereiken
Radioprogrammering aangepast (flexibiliteit – actualiteit – horizontale programmering)
Super gemotiveerde vrijwilligers die er alles aan deden om er toch iets van te maken
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De omroep als verbindende factor in Houten
In het afgelopen jaar is de rol van de omroep in de Houtense gemeenschap weer eens duidelijk
benadrukt. Nieuws brengen, duiden en informeren en nadrukkelijk een verbindende rol in de
samenleving.
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Radio (Houten FM), weer meer luisteraars
Radio luisteren via de audiostream (website) is in 2020 met ruim 50% gestegen ten opzichte van
vorig jaar!

Hoogtepunten door het jaar heen…..
De eerste nooduitzendingen en ‘Houten tegen Corona’ en ‘Houten gaat door!’
Zeer gewaardeerde programma in Coronatijd.
Bingo voor Ouderen, Heel Houten Danst! Een DJ set uitzending.
De omroep was betrokken bij veel lokale initiatieven.
Berichten inspreken tijdens feestdagen, vuurwerk op 31-12 om 12.00 uur.
Alle programma’s zijn doorgegaan met extra enthousiasme en aandacht voor het laatste
nieuws en entertainment.
Houten FM was betrokken bij alle live streams die door de omroep zijn gemaakt.
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De programmering
De programmering
Wij bieden ook in het seizoen 2020 – 2021 een breed palet aan programma’s voor de Houtense
samenleving. Sport, politiek, welzijn, nieuws, alles komt voorbij.
Maandag
 17:00 – 19:00 Houten Komt Thuis
 19:00 – 20:00 Houtens luisterlied met Martin
Dinsdag
 17:00 – 19:00 Houten Komt Thuis
Woensdag
 10:00 – 12:00 Welzijn Houten
 17:00 – 19:00 Houten komt Thuis met herhaling Welzijn
Donderdag
 10:00 – 12:00 Houten Vandaag
 17:00 – 19:00 Houten Komt Thuis met herhaling Houten Vandaag
Vrijdag
 17:00 – 19:00 Houten Komt Thuis met Tempus
 19:00 – 22:00 Houten Heeft Weekend
Zaterdag
 10:00 – 11:00 De Middenstip
 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
 18:00 – 19:00 Young
Zondag
 15:00 – 16:00 Daar Hou Ik U Aan! (herhaling)
 16:00 – 17:00 Marijn en Ben
 17:00 – 18:00 Hans op Zondag
 18:00 – 20:00 Ultra Week(end)
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Video
Evenementen die door Corona niet doorgingen:
Cultuurnacht
Wandelvierdaagse
Sinterklaas intocht

Door Corona wel op video:
Aubade Koningsdag
5 mei / vrijheidsmonument
75 jaar vrijheid
Groene keus
Kerstconcert Bigband Houten

Totaal 151 filmpjes op onze website, Facebook en You Tube geplaatst.
Gepubliceerde items op YouTube
Videofilmpjes

Aantal
137

Radio streams (na uitzending gepubliceerd)

8

Video streams (live)

6

Totaal
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Live uitzendingen (streaming)
Veel evenementen werden spijtig genoeg gecanceld door de Coronamaatregelen, zoals:
Gluren bij de Buren
Ruimtelijke Koers Ronde Tafels
Cultuurnacht
Et cetera

Events die wel doorgingen
Vrijwilligersbijeenkomst via Zoom
Jaarlijkse Activiteitenmarkt
Band optreden in Schoneveld
5 mei viering
Jaaroverzicht 2020
Big Band optreden in ‘Aan de Slinger’
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Website & Social Media (2019-2020)
Onze website en social media konden zich verheugen in een stijgende populariteit.

Website gebruik exponentieel gestegen
Paginaweergaven

129,4%

Terugkerende bezoekers

148,6%

Nieuwe bezoekers

114,2%

Facebook gebruik ook fors gegroeid
Facebook volgers (3741)

26%

Facebook likes

(3397)

18,7%

Gemiddeld bereik per post

18,8%

Bijna totaal 3.000 uur gekeken

Instagram aantal posts verdubbeld en volgers 42% toegenomen

Alle Corona gerelateerde posts en video’s werden verreweg het beste bekeken.
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Communicatie
Nieuwe interne structuur (zie organogram)
Externe communicatie langs Rondweg
Maandelijkse nieuwsbrief voor vrijwilligers

Organogram
Op dit moment ziet de organisatie in de vorm van een organogram er als volgt uit.

Stichting Media Houten
Voorzitter Paul van Ruitenbeek

Programma Bepalend Orgaan

Voorzitter Willy Lageveen

Hoofdredacteur
Jos

Redactieraad

IT
Bas &Paul

Radio

Video

PR, Social Media
& communicatie

Facilitair
Studio & Techniek

Coördinator
Melissa

Coördinator
Charles

Coördinator
Romario

Coördinator
René

Team

Team

Team

Team
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IT, Techniek & Studio
Studio op orde
Techniek op orde
Corona maatregelen (RIVM)
Gastenstop in studio
Maximering aantal vrijwilligers in studio
Video opnames Corona proef mogelijk (op afstand bedienbare camera’s)
Camera’s in de studio: Visual Radio
Zoom abonnement voor events
Extra telefoonlijn in de studio
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