
Stichting Agglomeratieomroep Holland Centraal
 Postbus 2000
 2301 CA Leiden
 h > l
 MEENTE HILLEGDM
 Nummer :
 oatum M|I 2g:g
 Route 2 af edaan
 College van Burgemeester en Wethouders
 Gemeente Hillegom
 T.a.v mw. D. Stijger
 Postbus 200
 2160 AE Hillegom
 Kenmerk: 2010/135
 Leiden 15 mei 2010
 Geachte College
 Inzake: aanvraag bekostiging Iokale omroep 2010
 Onlang hebben wij met u gesproken inzake de financiering van de lokale omroep.
 Door oalstandiglleden is ons vûsrz:oûAk aai'i u uitgebleverl. Van uw medekverkers
 mevrouw Stijger hebben wij op 4 mei jl per mail informatie ontvangen om aan een
 subsidie te kunnen voldoen.
 Echter sedert 1 januari 2010 is echter niet Ianger sprake van subsidieverstrekking,
 maar van een bekostigingsplicht. Hierbij vraag ik dan ook om bijdrage te leveren aan
 de bekostiging van de Iokale omroep voor het jaar 2010,
 Zoals u wellicht bekend is, heeft de financiering van de Iokale publieke media-
 instelling een wettelijke grondslag gekregen in adikel 2.170a lid 2 Mediawet (TK
 2008-2009, 31804, nr. 58). Doel hiervan is om de financiering van de Iokale publieke
 media-instellingen via het Gemeentefonds per 1 januari 2010 ook daadwerkelijk
 terecht te laten komen bij de lokale media-instelling.
 Burgemeester en wethouders dragen' volgens artikel 2.170a van de Mediawet 2008,
 zorg voor de bekostiging van het functioneren van de lokale publieke media-instelling
 in de gemeente, indien de gemeenteraad het Commissariaat voor de Media positief
 heeft geadviseerd over de representatieve samenstelling van het
 programmabeleidbepalende orgaan (PBO) van die lokale media-instelling.
 Het betreft de vergoeding van de kosten die rechtstreeks verband houden met het
 verzorgen van de lokale publieke omroepdienst, oftewel met het verzorgen van de
 radio- en televisieprogl'amrla's die via de ether en/of de kabel worden uitgezonden.
 Zonder uw bijdrage zijn wij onvoldoende op îokaal niveau in een toereikend media..
 aanbod te voorzien. Daarnaast maken wij reeds jaarlijks kosten om de uitzendingen
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hollando-- centraal
 in uw gemeenten te kunnen verzorgen., zoals kosten buma/stemra en kosten om de
 zendmast in stand te houden.
 Lokale media-instelling Stichting Agglomeratie Omroep Holland Centraal, hiema
 Holland Centraal! is door het Commissariaat aangewezen als publieke lokale media-
 instelling voor de gemeente Leiden, Voorschoten, Oegstgeest, Teylingen , Hillegom,
 Lisse en Zoete|oude. Het programmabeleids-bepalende orgaan is door de
 gemeenteraad representatief verklaard.
 In het Iicht van het voorgaande verzoeken wij u ter uitvoering van adikel 2.170a
 Mediawet voor het jaar 2010 een voorziening te trefïen voor de bekostiging van
 Holland Centraal van f 1,30 per woonruimte inclusief indexering, conform de
 voorziening via het Gemeentefonds. Het aantal woonruimten bedraagt voor Hillegom
 9138. De gegevens zijn te vinden op de site van de Olon onder het kopje financiering
 lokale omroepen en bij de VNG. Het bedrag ter bekostiging van Holland Centraal
 bedraagt derhalve |2 11.879,40.
 Navraag de rol van de gemeente inzake de uitvoering van de Mediawet en de
 bekostiging van de lokale omroep kunt u verkrijgen bij Commissariaat voor de Media
 (tel: 035-773 77 00', de heer mr. D. Oudenaarden, hoofd Zendtijd- en Kabelzaken of
 de heer
 R.J. van der Schagt, medewerker Zendtijd- en Kabelzaken).
 Tevens zenden wij u de vclgende stukken:
 een actueel activiteitenplan
 de begroting 2010
 jaarrekening 2008 (aarrekening 2009 is eind mei pas beschikbaar)
 statuten
 TV plan 2010-2012
 Radioprogrammering inclusief toelichting
 Mocht u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen hebben, dan verzoek ik u
 contact op te nemen met de heer R.W.M. Marselis, voorzider, telefoon 06-52522042.
 Hoogachtend,
 Namens het Bestuur
 R.W.M. Marselis
 voorzitter
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Tien Punten Activiteitenplan Holland
 Centraal 2010
 Leiden, december 2009
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lnleiding
 Hieronder tref u het activiteitenplan aan van de Stichting Agglomeratie Omroep Holland
 Centraal. Hierin staan de ambittes die we voor het jmar 20 1 0 willen bereiken. Flet zijn ambities
 op allerlei tel-reinem die onze omreep betreffen, zowel voor bestuur, beheer, tinanciën en ook
 inhoudelijk wat de producten en programmering betreft.
 Uiteraard zal 2010 vooral in het teken staan van het realiseren van de Tv-pla|en. Dat heeft
 de hoogste priol-iteit. De luister|r/kijker zal daar in de loop van 201 0 veel va.n merken. Het
 medialandschap is veranderd. De kijker en luisteraar in Nederland heeft een enorme keuze uit
 Nederlandse en buitelxlandse TV en Radio zenders. Dit aangevuld met een ontelbaar aanbod
 vafl informatie en amusement op internet. Dit betekent dat laet fenomeen lokale omroep zich
 moet helpositioneren en bekijken op welke wijze de doelen van een lokale omroep het beste
 worden bereikt. Dit is het verstrekken van lokale informatie op het terrein van actualiteiten,
 cultuur, sport en achtergronden aan inwoners voor het gebied van de lokale omroep. Dit kan
 worden aangevuld met amusement, muziek, en andere media uitingen. Ke|doelstelling is
 dat hetgeen wordt uitgezonden een toegevoegde waarde moeten hebben op het lokale niveau.
 Dmarom zullen we moeten blijven werken aan onze producten en programme|ng. Structurele
 televisie voor de streek wam'in Holland Cemraal uitzendt is het hoofddoel voor het komend
 jaar.
 Waarom zo'n tien punten plan, als we toch maar een kleine vrijwilligersorganisatie zijn?
 Het bestuur is van mening dat het best goed is om met elkaar een amatal Izoncrete en meetbare
 doelen te realiserelà zodat je ook weet waarvoor je werkt en wat làd resultaat is.
 Wat er in 2009 allemaal wel is gebeurd en wat er is bereikt, vindt u terug in het jaarserslag
 over datjêuu.. Hieronder vermelden we vooral de doelen voor 2010.
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A. Algemeen.
 Holland Centraal, hierna HC, is de lokale omroep voor de gemeenten Hillegom, Leiden,
 Lisse, Oegstgeest Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. In 2008 is de omroep door alle
 gemeenten representatief verklaard. In de begroting 201 0 is rekening gehouden met de
 zorgplieht voor lokale omroepen zoals die voor gemcenten vanaf 1 januari 20 10 zal gaan
 gelden- Deze zorgplicht houdt in dat gemeenten die de lokale omroep in 2008 representatief
 hebben verklaard verplicht zullen zijn de gelden uit het gemeentefonds aîm te wenden voor de
 lokale omroep.
 Allereerst heeft het bestuur in de loop van 2009 besloten om de productie van de radio,
 teletekst, Kabelkrant en internet uit te besteden aan de fîrma Rudeboy Media.
 De httisvesting van de Omroep blijft ook in 2010 een belangrijk onderwerp. De Leidse
 vestiging van de omroep is in 2009 verhuisd van d de Kloostepoo| nmar een studio in
 Leiderdop, welke te samen met RTV Leiderdorp wordt gehuurd. Het is de uitdrukkelijke
 wens van het bestuur om op kol'te termijn een studio/k|too|imte in Leiden te verkrijgen.
 Zowel het productiebedrijf als de lokale omroep Leiderdorp hebben aangegeven gezamenlijk
 met HC zoek te gaan. Hieraan wordt in 2010 verder gewerkt.
 HC wil in 2010 de interne discussie voortzetten over de vraag waar HC in de periode 2010-
 2012 voor wenst te staan. Uitg|gspunt van de discussie is het formuleren van een nieuw
 mission statement, zoals: omroep Holland Centraal wil een onalankelijk, informatief
 medium zijn voor de inwoners van de gemeenten waarvoor HC de lokale omroep is en
 daarrtaast kwalitatief hoogw|'dig amusement bieden in de vorm van muziekprogranlma's.''
 HC wil het draagvlak voor hétar functioneren versterken naar de bestuurders van de
 desbetret-fende gemeenten. Daartoe zoekt het in 2010 henéeuwd conlact met de gemeenten.
 Daarnaast zal I-IC in 2010 het gesprek aangaan met het lokale bestuur bett'effende een
 initiatief tot meer intensieve samenwerking van 16 gemeenten onder de naam Holland-
 Rijnland.
 Marketing zal een bulangrijk |ndachtspunt vormen: uit onderzoek (oud 2005) is gebleken dat
 de naamsbekendheid zich niet op het gewenste niveau bevindt. Hetzelfde geldt voor de
 luistercijfers van de radioprogr|mering. De kijkcijfers van de T'V-lçrant stemmen op zich tot
 tevredenheid mm,à'r kunnen altijd een positieve impuls gebruiken. Hetzelfde geldt voorhd
 |ntal advedeerders.
 HC streeft naar versterking van het Gnanciële kader door de inkomsten uit conzmerciële
 activiteiten te verhogen. Zoals bekend heeft de Tweede Kamer een amendement aangenomen
 om de |n|eiering van de lokale publieke media-instelling een wettelijke grondslag te geven.
 De aieuwe wet heeft ten doel om de financiering van de lokale publieke media-instellingen
 via het Gemecntefonds per 1 januari 2010 ook daadwerkelijk terecht te laten komen bij de
 lokale media-instelling. Door de bekostigingsplieht zal een einde komen de gebrekkige
 bereidheid om de lokale omroep te ûnancieren.De begroting 2009 wordt op enkele
 hoofdpunten bijgesteld om tot een nagenoeg sluitend pakket van inkomsten en uitgaven te
 komen.
 Lokale TV blijft een hoofddoel voor 2010. Ook in 2009 zijn weer enkele tv-prgr|ma's
 gemaakt die goed hebben gescoord. Hoewel zeer arbeidsintensief wil de omroep deze
 voorzielàing uitbreiden. Het nieuwe onderkomen zal dan ook de mogelij|eid moeten bieden
 voor een beseheiden tv-faûiliteit.
 3
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B. De tien punten
 Bestuurliik.
 Bestuur
 Het huidige bestuur is onderbezet. Het is gewenst, dat het bestuur in 2010 in omvang
 versterkt wordt. Het is doel is 3 a 4 nieuwe bestuursleden te werven. De werving is
 inmiddels gestart.
 Actie: Werving nieuwe bestu|sleden. Bestuursleden lkrijgen een ta|omschrijving of
 benoemde a|dachtgebieden toegewezen. De taken worden onderling verdeeld met
 inachtneming vatl de benoemde functies als voorzitter, secretaris en penningmeester.
 Wie: Bestum Planning: januari -juni 2010
 Nmqm: Rolf Marselis en Roelof Planning: 2010
 Eleveld
 Prouxralnmal'aad
 In 2009 is de programmar|d versterkt met 1 nieuwe lid. Voor 20 10 wordt gewerkt
 aan het weer volledig laten functioneren van de raad met 10 leden. De werving
 dmarvoor is inmiddels gestart.
 Actie: De w'e|ingsacties die reeds zijn ingezet worden uiterlijk in juni 2010 voltooid,
 zodat er ten behoeve van de vergadering van in najaar weer tien leden zijn in de
 programmaraad.
 De plamûng is dat de raad in 2010 tenminste vier maal per jaar bijeen komt. Deze
 planning is reeds gemaakt en zal in december 2010 geaccordeerd door de Rmad. In
 201 O zal de Raad het programmaplan 20 1 0-2012 vaststellen.
 Wie: bestuur en leden programmaraad. Planning: voorjaar 2010
 Naam: W. Brugman/ Rolf Marselis
 2. Vriiwillizers en medewerkers.
 Hoofdredactie
 Het bestuur streeft naar het invullen van één algemene hoofdredaetie die
 verant|voordelijk wordt voor de toezieht op de inhoud van de programmering, de
 afstemming met het productiebedrijf Rudeboy Media en de contacten met de
 vrijwillige programmamedeuerkers. Per (info|atieg programma is Rudeboy Media
 b d isatie van dat specif|eke programma.
 aanspreek |r op e organ
 Actie: Het bestuur stelt een protiel op en werft en benoemt op basis daarvan een
 nieuwe hoofdl'edaetie, bestaande uit 3 leden. De realisatic daarvan is in het voorjaar
 van 2010.
 4
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Wie: Bestuur Planning: januari -juni 2010
 Naam: Rolf Mal-selis/Roelof Eleveld
 Vril'willikxers
 Vril'willigers zijn de bel|grijkste kracht voor een optimale uitvoering van de taken
 van Hollarld Centrmal. Acties zijn gericht op werving van nieuwe wijwilligers, maar
 vooral ook op behoud van nieuwe vrijwilligers voor informatieve progr|ma's en
 muziekprogramnAa's voor radio en televisie.
 Het bestuurslid vrijwilligerszaken en een vrijwilliger van de omroep die zich daartoe
 bereid heeft verklmard maken een vrijwilligersplan, met daarin een aantal welazings- en
 begeleidingsactiviteiten. Dit plan wordt in nauwe samenwerking met Rudeboy Media
 ontwikkeld.
 In het vrijwilligersplan worden wervingsactiviteiten benoemd, een scholings- en
 trainingsplan alsmede activiteiten om de v'rijwilligel-s meer bij de organisatie te
 betrekken.
 Actie: vrijwilligerspl| .
 Wie: Bestuur Planning; 201 0
 Namn: Rolf Marselis/Rudeboy Media
 Medewerkers
 Daarnaast is het beleid gericht op behoud van het huidige personeelslid en niet op
 di ' 1 o optilnalisering van de t|kinvulling.
 uitbrei ng, we p
 Adie: mogelijkheden voor optimaliseren vall de taakinvulling wordeu verder verkend.
 Wie: Bestuur Planning: voorjaar 2010
 Naam: Rolf Marselis/Roelof Eleveld
 lnterne eommunicatie.
 De interne communicatie verloopt nog steeds niet optimaal. Het initiatief van de
 b f lke enkele jaren geleden is gestart zal nieuw leven ingeblazen worden.
 Nieuws rie we
 Daazxxmast zullen er ook in 2010 tenminste twee informatieve bijee|omsten zijn met alle
 vrijwilligers en het produetiebedrijf Rudeboy Media om diverse plalmen te bespreken,
 w|ronder het progr|mabeleidsplan 2010-20 12.
 De functie van progr|maleider wordt thans door Rudeboy Media in het kader van de
 uitvoering van de productie overee|omst ingevuld. Een evaluatie over de uitvoering zal
 tweemaal perjaar pl|tsvinden..
 Adie: Versterkillg oommuqicatie met de vrijn'illigers in de vorm van tenminste 4
 Nieuwsbrieven per jaar en tenminste twee informatieve bijee|omsten.
 Wie: Bestuur/Rudeboy Media Planning: kalenderjaar 2010
 Naam: Roelof Eleveld Nieuwsbrieven: maa|-juni/juli-
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4. Nieuwsvoorzieninz.
 Het optim|l houden van de kwaliteit en kwantiteit van de nieuwsvoorziening en
 informatie blijtï een belangrijk punt 'van aandacht. Mede ten gevolge van de
 uitbesteding van de productie kan er in 2010 meer gewerkt worden aan de integratie
 tussen de verschillende media:
 Actie: Verbetering van de integratie tussen de verschillende media van HC.
 Wie: Bestuur Plamûng: 2010
 Naam: Rolf Marselis / Roelof
 Eleveld/Rudeboy Media
 In het programmaplan 2010-201 2 zal de nadruk blijven liggen op het maken vatl
 ve|ieuwende ilAformatieve pl'ogramma's. Enerzijds gaat het om handhaving van de
 bestaande programlna's waarmee continu'fteit wordt geborgd. Daarnmast moet er
 ruimte komen voor nieuwe intb|atieve programnAa's, zoals een programma voor
 ondemenners/bedrijfsleven en sociaal-eultmele progr|ma's. Hîer ligt ook een relatie
 met de werving van fondsen.
 Er blijft nadruk op actualiteiten, achtergrondprogramma's, cultuur, spol-t e-d.
 Actie: bestaande info|atieve progr|ma's worden herhaald;
 Actie: overleg met programmamakers voor versterking van de integratie van de
 nietlwsvoorziening tussen de programma's',
 Actie: tenminste twee vemieuwende informatieve erl/of sociaal-culturele
 rogramma's in 2010.
 P
 Wie: Bestuur/Rudeboy Media Planning: 2010
 Hfl-radio. Tv-krant. Hfl-text en website. (de bestaande mediaà
 Llcrradio
 Radio bestaat voor een deel uit info|atieve progr|ma's en daarnaast voor een groot
 deel uit muziekprogramma's. Een deel van de muziekprogl'amlua's is gericht op
 doelgroepen en bijzondere muziekstijlen, terwijl het andere deel algemeen amuserend
 is.
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Ook bij de muziekprogramma's blijft vorming en h|dhaving van de kwaliteit voorop
 staan.
 Actie: het maken vart een programmaplan 2010-20 12.
 Wie: Rudeboy Media, makers Kalenderjaar 2010
 ilAformatieve programma' s, Concept; juni 2010
 Progr|maraad',
 Naam: Rolf Marselis/Roelof Eleveld
 TWKrant
 Werken aan ve|ieuwing op drie fronten:
 * Vemieuwing van de grafîsche vormgeving,'
 Verbetering (ve|uimillg) van de inhoud/content door meer rubrieken en meer
 joumalistieke input;
 Handhaving va!l de kwaliteit en kwantiteit van de fbtorepo|ages,'
 Actie: opzetten werkgroep die actieplan met bovenst|de uitgangspunten
 verder uitwerkt en implementee|',
 Wie: Rudeboy Media Planning: kalenderjaar 2010
 Naam: Rolf Marselis Start: januari 2010
 Website.
 In oktober 2009 is er een vernieuwde website geïntroduceerd ten gevolge van de
 samenwerking met Rudeboy Media. Deze biedt de mogelij|eid om zelfs 'FV-
 programma's vart Holland Centraal te bekijken. Uitbouw van de eontent is het
 hoofddoel voor 2010. Daarnaast moet er nog enige verfijning oplaatsvinden van de
 vonngeving.
 Actie: De content van de website wordt geactualiseerd en uitgebreid.
 Wie: Bestuur / Rudeboy Media Planning: juni 2010
 Naam: Rolf Marselis
 Hc-Text
 In de afgelopenjaren is nieuwe software van Bitcraft geïnstalleerd. Er is vanaf die tijd
 ingezet op integratie van nieuws en informatie tussen Hc-text en R-v-krant. De content
 is nog niet voor alle rubrieken gerealiseerd dan wel optimaal ingezet. Hieraan wordt in
 2010 verder gewerkt.
 Actie:.
 Wie: Rudeboy Media Planning: 201 0
 Naam: Rolf Marselis
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6. Televisie.
 Een van de doelen votàr 2010 is het realiseren van 7'V uitzendingen op meer
 st|cturele basis. In 2009 is hiertoe een Tv-plan on|ikkeld, dat met lnaatschappelijke
 organisaties is besproken. De lokale omroep heetï een sterke bindil'lg met lokale
 org|isaties. Het Tv-plan voorziet er om een deel van deze organisaties te betrekken
 bij het maken van programma's ofmaken zelf programma's onder begeleiding van de
 lokale omroep. Eventueel in samenwerking met professionele partners en de
 lokale/regionale Av-sedor. Daarnaast zullen er met vrijwilligers
 televisieprogramma's worden gemaakt.
 Actie: uitwerken Tv-plan met i|oudeliîke en Snanciële onderbouwing. Daarna ook
 technisch en organisatorisch.
 7. Techniek
 De technsche zaken zullen in 2010 met name in het teken staan van de verhuizing van het
 pand aan de Kloostemoo| 4 in Leiden naar de studio in Leiderdop.Acties zijn gericht op
 de inrichting van de 1 en 2. Daarnaast zal in 20 1 0 een aanvang gemaalçt worden met de
 vereiste investeringen voor uitvoering van het T'V-plan.
 @ Het gaat om de verhuizing van de l'adio-appratuur naar de daarvoor bestemde
 ruimten.
 * Daarnaast: bescheiden investeren in Tv-apparatuur.
 Actie: het technische deel wordt aan de hand van de begroting in 201 0 uitgewerkt in
 een investeringsplan. Dit is een lijst met gewenste investeringen met daarbij de
 kosteiprijzen ed.
 Wie: Bestuur/Rudeboy Media Planning: kalenderja| 2010
 Namn: Roelof Eleveld
 8. Extvrne communicatie / PR
 De acties zijn gericht op versterking van n|msbekendheid en luister- en kijkbereik.
 Onderdelen dmal-van zijn onderzoek naar luister- en kijkdichtheid en pro|lering-
 Actie: Het bestuurs n'ték-tkt hiertoe een actieplan. De acties zijn gericht op verhogen
 van de na|sbekendheid en verhogirlg van het kijk- en luistcrbereik.
 Actie: communicatieplan.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 10 van 39

1.1 Post In - 10068



Wie: Bestuur Planning: kalendeéar 2010
 Naam: Rolf Marselis
 9. De huisvestinz.
 In december 2009 heeft er voor de Leidse studio een verhuizing plaatsgevonden van
 het pand man de Kloostepood in Leiden naar de studio in Leiderdorp, welke te samen
 met RTV Leiderdorp wordt gelmurd. Het is de uitdmkkelijke wens van het bestuur om
 op korte termijn een studio/kantooauimte in Leiden te verkrijgen. Zowel het
 productiebedrijt-als de lokale omroep Leiderdorp hebben aangegeven gezamenlijk met
 HC op zoek te gaan. Hieraan wordt in 2010 verder gewerkt.
 Wie: Bestuur, Planning: kalendeliaar 2010
 Naam: Roelof Eleveld Nadruk op IC heliï 201 0
 10. Financiën.
 Bovengenoemde punten hebben een financiële onderbouwing. Deze wordt op hoofdlijn
 vastgesteld in de begroting 2010.
 De inkomsten bestaan in hoofdlijn uh:
 genzeentelijke bijdragen;
 Reclame-i|onAsten uit de Tv-krfult, radio Hc-text, en eventueel TV;
 Bijdragen van m|tschappelijke organisaties.
 Wie: bestuur / Pe|ingmeester Planning: kalenderjaar 2010
 Naam: Corrie Outterswijk
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Begroting 2010
 Stichting Agglomeratie Omroep Holland Centraal
 Leiden 30 oktober 2009
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lnleiding
 Voor u ligt de begroting 2010 van de stichting Agglomeratie Omroep Holland
 Centraal. Holland Centraal is de lokale omroep voor zeven gemeenten in het
 samenwerkingsgebied Holland Rijn|and, te weten: Leiden, Zoete|oude,
 Voorschoten, Oegstgeest, Teylingen, Hillegom en Lisse.
 De begroting 2010 wijkt op |ee punten af van de begrotingen in voorgaande jaren.
 Aîlereerst heeft het bestuur in de loop van 2009 besloten om de productie van de
 Cadio teletekst, Kabelkrant en internet uit te besteden aan de firma Rudeboy Media.
 Daarnaast is in deze begroting rekening gehouden met de zorgplicht voor Iokale
 omroepen zoals die voor gemeenten vanaf 1 januari 2010 zal gaan gelden. Deze
 zorgplicht houdt in dat gemeenten die de lokale omroep in 2008 representatief
 hebben verklaard verplicht zullen zijn de gelden uit het gemeentefonds aan te
 wenden voor de lokale omroep. Media november 2010 zal het Commissariaat voor
 de Media een toelichtende brief versturen over de zorgplicht aan alle gemeenten.
 Het besluit om het radioproduct te laten verzorgen door Rudeboy Media heeft twee
 gevolgen. Ten eerste is de omroep verzekerd van een professioneel product en ten
 tweede zijn de kosten voor het maken van het product hierdoor begrensd.
 Voor Holland Centraal betekent dat voor het jaar 2010 de overige gelden ingezet
 kunnen worden om op strudurele basis streektelevisie te gaan verzorgen.
 In de begroting zijn bovengenoemde effecten opgenomen en is als uitgangspunt de
 nieuwe financiering genomen, zoals deze vanaf 1 januari 2010 zal gaan gelden.
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Begroting 2010 lnkomsten
 Bijdrage
 Leiden
 Zoete|oude
 Lisse
 Voorschoten
 Teylingen
 Oegstgeest
 Hillegom
 74657
 4592
 12238
 13535
 18697
 13455
 11551
 Ziggo
 Reclame
 Bijdrage TvMaatschappelijke organisaties 10000
 4400
 10000
 173125
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Begroting 2010 Uitgaven
 Salarissen
 H uu r
 Huur zendmast
 Nuon|oz
 Verzekeringen
 Olon
 Apparatuur/onderhoud
 Telefonie
 Internet
 Kleine kas uitgaven
 Accountant
 Ziggo
 Administratie kosten
 Onderhoud
 Bestuurskosten
 Promotiekosten
 Kosten plaatsen fotorepodages
 TV Huur apparatuur
 TV Huur Ruimtes
 TV Onkosten vrijwilligers
 TV lnkoop
 TV Overig
 Kosten digitalisering
 26000
 12000
 3500
 3000
 750
 14000
 2000
 4500
 950
 750
 3500
 750
 1500
 2000
 1000
 5000
 1400
 5000
 5000
 15000
 43000
 5025
 17500
 173125
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Toelichting
 Inkomsten
 Bijdrage gemeenten.
 De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen om de financiering van de
 Iokale publieke media-instelling een wettelijke grondslag te geven in adikel 2.170a Iid
 2 Mediawet (TK 2008-2009, 31804, nr. 58). Doel is om de financiering van de Iokale
 publieke media-instellingen via het Gemeentefonds per 1 januari 2010 ook
 daadwerkelijk terecht te Iaten komen bij de Iokale media-instelling. Ter uitvoering van
 adikel 2.1703 Mediawet zullen gemeenten vanaf 1 januari 2010 een voorziening
 moeten treffen voor de bekostigjng van Holland Centraal van f 1 30 per woonruimte
 inclusief indexering, conform de voorziening via het Gemeentefonds.
 Ziggo
 Jaarlijkse bijdrage van Ziggo ter ondersteuning van Iokale publieke omroep.
 Reclame
 Op genomen zijn de inkomsten uit reclame op radio en televisie.
 Bijdrage TV maa|chappelijke organisaties
 Een aantal maatschappelijke organisatie hebben belangstelling getoond voor meer
 strudurele Iokale televisie. Het gaat hierbij om een bijdrage in de kosten voor het
 maken van 'TV programma's.
 Uitgaven
 Salaris
 De Stichting heeft één medewerker in dienst.
 H u ur
 Begroot zijn de kosten voor huur van de studio te Leiderdorp en kosten in verband
 met de beëindiging van de huurovereenkomst aan de Kloosterpood te Leiden.
 Huur Zendmast
 De kosten voor twee zendmasten voor het verzorgen van radio in de ether bestaan
 uit de huur voor plaatsing, het onderhoud van de masten en de zendvergunning.
 Olon
 Holland Centraal neemt deel aan de collectiviteitsregeling van de
 brancheorganisatie. Deze bestaat uit de gezamenlijke contracten van de Olon met
 Buma/stemra, Sena.
 Telefonie
 Kosten in verband het gebruik van de telefoon (studio, verslaggevers, locatie-
 uitzendingen en IT).
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Accountant en administratiekosten
 Het Commissariaat voor de Media heeft Holland Centraal verzocht dat bij de
 jaarrekening in het vervolg een verklaring wordt afgegeven door een geregistreerde
 accountant. De administratiekosten hebben betrekking op de kosten voor een
 administratiekantoor in Amsterdam.
 Promotiekosten
 Kosten voor promotie van het strudureie televisie aanbod en voor de
 naamsbekendheid voor het product Iokale omroep.
 TV Inkoop en onkosten vrijwilligers
 In 2010 zal een start gemaakt worden met strudurele televisie. De programma's
 zullen voor een groot deel door vrijwilligers gemaakt gaan worden. Voorzien is in een
 bedrag voor onkosten. Daarnaast zal een deel van de programma's door
 productiebedrijven worden vewaardigd.
 Kosten digi|lisering
 De afgelopen jaren wint digitale televisie snel terrein. Ziggo is bereid om te
 investeren maar vraagt een investeringsbijdrage van circa 15.000 euro. Daarnaast
 zal rekening moeten worden gehouden met kosten voor onderhoud en infrastructuur
 van ongeveer 200 euro per maand.
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Stichting Agglomeratieomroep Holland Centraal
 te Leiden
 WINST- EN VERLIESREUNING OVER 2008
 2jj8 2007
 NETTO-O|ZET|SULT|T
 Ndto-omzet
 is 1 0 l .967 (2 1 26.694
 BEDWJFSKOSTEN
 Personeelskosten
 Afschrijvingen materiële vaste activa
 Overige bedril'fskosten
 f 25.590 (? 73.857
 f 588 67 798
 f 65.1 78 (? 74.773
 (? 91 .356 f 149.428
 BED|JFSRESULT|T
 l 0.6 l l
 22.734-
 Financiële baten en lasten
 6. Buitengewolèe baten en lasten
 65 1 - 3 3 8-
 (! 9.1 55 (? 375
 RESULTAAT VOOR BELASTING
 Vennootschapsbelasting (actieve belastinglatentie)
 f 19.1 15
 te 3.823- (2 4.500
 f 22.697-
 RESULTAAT NA BELASTING
 (! 15.292 f 18.197-
 Pagîna l
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Stichting Agglolneratieomroep Holland Centraal
 te Leiden
 TOELICHTING OP DE WINST- EN VE|IES||NING
 ALGE|EEN
 Grondslauen vo-ç)r de resultaatbenalin:
 Het jaarresul|t wordt bepaald door de opbrengst te verminderen met de kosten en lasten over dezelfde
 periode. Daarbij worden baten aan het versla|aar toegerekend voor zover de betreffende prestaties zijn
 verricht door verkoop en levering. Verliezen worden verantwoord in het versla|aar waarin zij hun
 oorsprong vinden dan wel in een eerstvolgend versla|aar voor zover datjaar nog niet is afgesloten.
 2008 2007
 é 62.70 l
 é! 34.8 l l
 f 4.455
 (ï -
 é 1 0 1 . 967
 Netto-omzet
 Ontvangen subsidies
 Reclalne-inkomsten en prikbord
 Casema
 Overige opbrengsten
 62.1 07
 60.1 76
 (| -
 (1 1 26.694
 Personeelskosten
 Bruto lonen
 Sociale lasten
 Overige personeelskosten
 te 18,928
 12 1 .81 6
 te 4.846
 (2 25.590
 6: 57.876
 f 10.832
 (S 5.149
 al 73.857
 Afschrijvingen materiële vaste activa
 Apparatuur
 lnventaris
 te
 é! 588
 te 588
 210
 f 588
 | 798
 Pagina 2
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Stichting Agglomeratieomroep Holland Centraal
 te Leiden
 VERVOLG TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIES|KENING
 2008 2007
 4. Overiae bedri'lfskosten
 Huisvestingskosten:
 Huur
 Energiekosten
 Overige huisvestingskosten
 Exploitatiekosten:
 Buma/sena en Nosmovum
 Signaalverbinding
 Yerzekeringen
 Huur apparatuur
 Huur opstelplek antenne
 Productiekosten Stud TV
 Verkoopkosten:
 Acquisitiekosten
 Publiciteit
 Representatiekosten
 Kantinekostel)
 Algemene kosten:
 Kantoorbehoeften
 Telefbonkosten
 lnternetkosten
 Porto en verzendkosten
 Contributies en bijdragen
 Administratie- en advieskosten
 Dotatie dubieuze debiteuren
 Soltware en kleine inventaris
 Kosten vrijwilligers
 Fêosten zendvergunningen
 Overige algemene kosten
 1 8.739
 7.988
 te 453
 ç? 14.007 Er l 5 .336
 in 669 te 660
 (! 868 6 729
 f7 4 f! 793
 1 .703 1 .659
 1 .374 1.449
 1 8.575
 4.469
 1 .244
 E 7.640
 180
 6.992
 898
 184
 227
 293 f
 3.333 6
 824 f
 69
 1 .02 1
 5 148
 4.61 8
 1 .354
 550
 2.285
 3 .4 I 3
 354
 1 .354
 2.21 6
 896 f
 261
 |7 (q 3.650
 f! (? 798
 (! l -135 6 l .253
 (2 65.1 78 (r 74.773
 Pagina 3
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Stichting Agglomeratieomroep Holland Centraal
 te Leiden
 VERVOLG TOELICHTING OP DE WINST- EN VE|IESREUNING
 2008 2007
 E 8 6 26
 C 659- | 364-
 fr 65 1- (2 338-
 Financiële baten en lasten
 Rentebaten
 Rente- en bankkosten
 Buitenaewone baten en lasten
 Nog te leveren diensten vorige boekjaren
 Restitutie omzetbelasting afboeking debiteuren vorige boekjaren
 Rente nahef|ngsaanslagen omzetbelasting vorlge boekîaren
 Belastingen en premie sociale verzekeringen vorige boekjaren
 Gef-actureerde omzet vorig boekjaar
 in 6.51 5
 2.640
 t| |2 5 l 9
 ér (! 1 . 1 1 0
 f! - 67 1 .254-
 é! 9.1 55 (2 375
 Pagîna 4

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 21 van 39

1.1 Post In - 10068



Q
 àç-
 YA'
 Teekens Kcrsfens
 udvocuten notorissen
 Afschrift akte houdende
 OPRICHTING STICHTING
 Stichtîng Agglomeratieomroep
 Holland Centraal
 gevestigd te Leiden
 akte de dato: 30 juli 2003
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 STATUTENWIJZIGING/MLB/99SISS/SG/39779/t: --------------------------
 Heden dedig juli |eeduizend en drie -----------------------------------
 verscheen voor mij, mr. Nico Cusell, notaris gevestigd te Leiden: -----------------
 mevrouw Catharina Maria Bijleveld-sierat, werlçzaam op het notariskantoor Teekens ---
 Karstens Notarissen, geboren te Leiden op veedien oktober negentienhonderd -------
 eenenzestig, gedomicilieerd Plantsoen 25, 231 1 KG Leiden, handelende als ---------
 gevolmachtigde van de stichting: STICHTING AGGLOMERATIEOMROEP HOLLAND --
 CENTRAAL, gevestigd te Leiden, kantoorhoudende Oude Rijn 57, 2312 HC Leiden----
 (postadres: Postbus 2000, 2301 CA Leiden), ingeschreven in het handelsregister bij de--
 Kamer van Koophandel en Fabrieken onder dossiernummer 28067743, ------------
 en als zodanig deze stichting rechtsgeldig vedegenwoordigende.-----------------
 De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: --------------------
 - dat de statuten van voormelde stichting zijn vastgesteld bij akte van oprichting op zes
 juni negentienhonderdvierennegentig verleden voor mr. .1. Karstens, destijds notaris -
 gevestigd te Leiden; --------------------------------------------
 - dat de statuten van voormelde stichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte houdende --
 statdenwijziging op vijfen|intig maart negentienhonderdachtennegentig verleden --
 voor mr. N. Cusell, notaris gevestigd te Leiden'. --------------------------
 - dat in de vergadering van het bestuur van gemelde stichting gehouden op vier april--
 |eeduizend en één met inachtneming van alle wettelijke en statutaire voorschri|en is
 besloten artikel 2 lid 1 en adikel 8 van de statuten van de stichting te wijzigen en ---
 opnieuw vast te stellen, van welk besluit blijkt uit het aan deze akte gehechte ------
 uittreksel van de notulen van die vergadering,' ---------------------------
 - dat in taatstbedoelde vergadering de vergadering een medewerker van het kantoor --
 Karstens Notarissen te Leiden heeft gemachtigd om ter realisering van voormelde --
 statutenwijziging alles te doen wat wenselijk of nodig is, waaronder begrepen het ---
 verlijden van de notariële akte, van welke machtiging tevens eveneens blijkt uit -,-,--.
 genoemde notuIen.---------------------------------------------
 De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemeld ---
 besluit bij deze adikel 2 Iid 1 en adikel 8 van de statuten van de stichting te wijzigen en --
 opnieuw vast te stellen, zodat deze komen te luiden als vclgt: -------------------
 Adikel2.------------------------------------------------------
 1. De stichting heeft ten doel een omroepprogramma te verzorgen dat in zodanige mate
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 is gericht op de bevrediging van de in het uiàendgebied (te weten gemeenten binnen
 de gebieden nummers 33 en 35 van de indeling volgens de Wet op de ----------
 Gemeenschappelijke Regelingen, omvattend: Leiden, Voorschoten, Oegstgeest----
 Zoete|oude, Hillegom, Lisse, Sassenheim. Voorhout, Warmond en Wassenaar) ---
 Ievende maatschappelijke, culturele, godsdienstige, geestelijke en etnisch-culturele --
 behoe|en dat de stichting geacht kan worden van algemeen ntlt te zijn. ----------
 Proqra||araad. ------------------------------------------------
 adikel8. -----------------------------------------------------
 1. De stichting kent een programmaraad. --------------------------------
 De programmaraad heeft als taak het programmabeleid vast te stellen, en zulks ----
 jaarlijks in een verslag vast te leggen. --------------------------------
 2. De programmaraad dient zo samengesteld te worden dat hij representatief is voor de
 belangrijkste in het uitendgebied voorkomende stromingen, als bedoeld in artikel 30c
 van de Mediawet, te weten: - - --- ---------- --------------- ------- --
 maatschappelijke zorg en welzijn', --------------------------------
 kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke grondslag,'----------
 onderwijs en educatie', ----------------------------------------
 werkgevers', ----------------------------- ----- ---- - ----- ---
 etnische en culturele minderheden' -------------------------------
 SPOX SDFPCr&ati9.-----------------------<-------------------
 3. De programmaraad bestaat uit tenminste acht en ten hoogste twintig natuurlijke ----
 personen die namens een organisatie of instelling een stroming vedegenwoordigen, -
 als bedoeld in artikel 30c van de Mediawet. Daarnaast kunnen leden op persoonlijke-
 titel zitting nemen in de programmaraad. De Ieden op persoonlijke titel dienen echter-
 te allen tijde een minderheid te vormen ten opzichte van de leden die namens een
 organisatie of instelling een stroming vedegenwoordigen als bedoeld in adikel 3Oc --
 van de Mediawet. De programmaraad stelt binnen deze grenzen het aantal Iedn van -
 de programmaraad vast. Een niet-voltallige programmaraad behoudt zijn---------
 4. De Ieden van de programmaraad worden ingevolge adikel 30 sub c, laatste volzin --
 van de Mediawet op bindende voordracht van de programmaraad van de --------
 omroepinstelling benoemd door Burgemeester en Wethouders van de in artikel 2, Iid 1
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 genoemde gemeenten. De bindende voordracht dient binnen drie maanden na-----
 ontstaan van een of meerdere vacaturets) aan Burgemeester en Wethouders te ----
 worden voorgelegd. Indien op enig moment de wet deze wijze van benoeming niet --
 Ianger voorschrijq, geschiedt de benoeming op de in Iid 5 van dit artikel omschreven -
 5. De leden van de programmaraad worden, met inachtneming van het hiervoor in lid 4 -
 bepaalde, op voordracht benoemd door het bestuur. Tot het opmaken van een -----
 voordracht is bevoegd het bestuur, de programmaraad en/of een via het huishoudelijk
 reglement aan te wijzen organisatie of groep van organisaties. ----------------
 6. De programmaraad kiest uit zijn midden een voorzitter een secretaris.-----------
 7. Het lidmaatschap van de programmaraad eindigt: ------------------------
 a. door het zelfstandig aftreden; -----------------------------------
 b. door ontslag verleend door het bestuur, hetwelk in elk geval verleend wordt ----
 ingeval het Iid niet Ianger de betre|ende maatschappelijke, culturele, ---------
 godsdienstige, geestelijke of etnisch-culturele stroming in zijn organisatie ------
 vedegenwoordigt. -------------------------------------------
 In vacatures wordt zo spoedig mogelijk doch binnen maximaal drie maanden voofzien
 door benoeming en een of meer opvolgers. Van elke mutatie zal bericht wordn -----
 gezonden aan de betrokken gemeenteln).
 8. Besluiten in de programmaraad worden genomen als voor een voorstel een -------
 meerderheid bereikt is. ------------------------------------------
 9. De programmaraad komt minimaal vier keer perjaar bijeen. -----------------------------------
 Waal-van akte, verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -.---
 De verschenen persoon is aan mij, notaris bekend. --------------------------
 De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon ------
 meegedeeld en toegelicht. De verschenen persoon hee| verklaard tijdig van de inhoud --
 van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.---------------
 Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en daarna door de verschenen persoon ----
 ondedokend. ---------------------------------------------------
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Het Tv-plan 2010 - 2012 van de Stîchflng Agglomerctie Omroep Hollund Centraal.
 Inlelding
 Wat is er maoier dan het kijken naar de zaken die dicht bij huis zijn, in Leiden de
 omgeving en de Duin- en Bollenstreek:
 De 3 october vtering, De maratùon van Le|den, de paardenmarkt van Voorschoten,
 hlet Bloemencorso Bollenstreek, de nacht van Sassenheim.....
 Het zijn enkele voorbeelden vcn lokale zaken clie tot op heden sporadisch aandacht
 krijgen op de Iokale TV. Toch leert de ervaring dat het lokale veel aandacht trekt van
 de kijker thuis. Doen we genoeg....nee, het kan meer en beter, veel beter.....
 Clmroep Holland Centrctal denkt dat het noodzakelijk is om de kijker te bsiàven boeien
 vocr het Iokale product om naast het bestaande aanbad structureel lokale televisie
 ctc!n te bieden. Te|evlsie, U|ewegend beesd, trekt meer kilkers en ind|en het geboden
 product ook wordt herhaald kan het een groot percentage kijkcijfers halen. Kwalîteit,
 (okale verankering en een pluriform cchrtbod kunnerà de lokate omroep een sterkere
 verankering mecgeven dan thans het geval is. Een naamsverandering die aansltlit bil
 een sterker profiel zou daarbij een optie ktlnnerl zijn.
 De Omrcep zal het structureel aanbieden van lokale televisie nîet allcen kunnen
 orgcniseren. Daarvccr heeft het de ondersteuning nodig van de gemeenten in het
 uitzendgebied, fcndsen voor de financiering van de benodigde investeringen,
 maatschappelijke arganiscties vccr de inhoudelijke en financiële bijdrcgen, AV-
 organisaties en verenigingen voor het leveren van vrijwilligers en materiaal en
 vrijwilligers die zich direct verbinden aan de omroep.
 Omroep hsoltçnnd Centraal heeft een publieke omroepfunctie en heeft de wens haar
 kijk- en luisterpubliek uit te breiden om daarmee het rendement van hclar functie als
 publieke lokale omroep te kunnen versterken. Televisàe in samenhang mel bewegend
 beeld op nieuwe media (lnternet) is daartoe aen zeer broikbare vorm. Gebleken is dal
 tetevisie per definitle een groot k|jkpobliek trekt, zeker wanneer een programma op
 verschillende tijden wcrdt oitgezonden, cq. herheald. Daarnaast is de combinatie vcln
 beeld en geluid per definitie een meclltlah wqardoor de oitgezonden boodschep
 Sterker overkamt en ook sterker bliâft hangen dan radio. Flet is een intensiever medium.
 Het is de uitdaging voor Omroep Holland Centraal om een uîtwerking te maken van de
 mogelijkheden.
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Wui ls de vraag.
 In de eerste cpzet is gedacht (ncln het maken van een vierluik yvijfluik van programma's
 waarmee een brede dcelgroep wordt bedîend:
 actucliteit, via het genereren van nieuws op straat. met dien verstande dat
 duidelijk is dat dit zeker bij de start niet dagelijks kan zijn, mcar bijvoorbeeld wel
 tweewekelilks waarbij wordt teruggeblikt cp hetgeen actueel wcs. In een alter
 Stadium kan door verhoging van de frequentie de nieuwswaarde worden
 versterkt.
 Cultuur. Aandacht voor hetgeen op het culturele niveau in de stad en regio
 gebeurt: tentoonstellingen, muziekevenementen, exposities, toneel, dans,
 Iiteratuur etc.
 Hetgeen door derden aan materical wordt ingebracht/ zocls de Gemeenten,
 Universiteiten en hogescholen, MBO etc. programmamakers van videoclubs,
 voorlichtingsprogramma's van ideële organisaties.
 Een discussie programma over actuele thema's in de Stcld en regio zoals politiek,
 ondernemerschcp. Prtïecten en ontwikkelingen. Dit in de vorm van een
 talkshcw-achtige opzet.
 Een mogelijke optie îs daarnclast nog sport, maar dat Ievert ingewikkeldheden
 op van uitzendrechten en is een zeer bewerkelijke vorm van I'V om dat goed te
 doen.
 Daarnaast is het verstandig om in te spelen op mogelijkheden die de markt en
 clan met name lokale initiatieven bieclen.
 Tevens moet worden gepleit voor een strak format en een horizontale
 prcgrammering om de herkenbaarheid van het product TV te versterken.
 De mogelijkheden en de beperkingen.
 Bij de ptpblieke lokale omroep Holland centrcal is in beperkte mate de voo|aarden
 aanwezig: hel is een publieke iokase omroep hetgeen betekent dal de
 kabelmactschappiâen in het gebied een doorgifteplîcht hebben om het aangeleverde
 sîgnaal op de kabel door te geven.
 De studio beschikt over een uitgaande kabetfaciliteit, waarmee TV pragramma's via
 hert kanaal van de Holland centraal Tv-krant uitgezonden kunnen worden.
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Het opzetten van lckale TV met lokale middelen. mensen en materieel vercnderstelt de
 inzet van vrijwilligers die de programma's maken, inclblsief de voorbereidingen en de
 technisahe ve|erking.
 De beperking is dat het ntrltlit de intensiteit van de publieke en commerciële landelijke
 en regionale Tv-staticns zal kunnen krijgen. Ook het aantal programma's zal op het
 lokale niveau beperkt blijven.
 Uiizendfucîliteit / Studio
 Omroep Holland Centraal beschikt over een uitzendfcciliteit. Dat wil zeggen: er is een
 oitgaande kabel die aanstoiting heeft op het regionctle kabelnet van Ziggo en Lijbrandt
 in de Gemeenten waal-voor Holland Centraal de Iokale clrnroep. Daarnaast beschikt
 de or'rlrchep in een seNerruimte over bescheiden apparatuur om aangeleverd
 materiaal uit te zenden. Daarnaast is het mogelijk om een aansluiting te creëren voor
 rechtstreetse uitzendingen.
 Daarnacst is het mogelijk in willekeurig welke andere geschikte ruimte op ad hac basis
 pubtieksprogramma's te maken en (ater oit te zenden. Rechtstreeks uitzenden venaf
 een andere locctie is mogelijk maar kostbacr en technisch ingewikkeld, maar niet
 uitgesloten.
 Reductioneel
 Voor het maken van de items zal een redactie mceten worden gevormd. Deze
 redactie zal moeten invenlariseren wtat er gebeurt op de verschillende onderdelen
 cctualiteit, evenementen, sport, cgltuur en achtergropden', Radio en TV kunnen hîer
 samenwerken. l-let gaat over het clgemeen om dezelfde informatie die cnders moet
 worden ingezet;
 Inzet vrijwilligers
 In het verleden is gebleken dat de regïo in voldoende mate beschikt aver vrijwilligers
 die inzetbcar zijn voor grcte încidentele producties zoals politieke lijsttrekkersdebatten
 bij de Gemeenteraadsverkiezingep, Elcid week activiteiten, de opnamen voor het
 Bloemencarso Bollenstreek, 3 october etc. Daarncast zal er een grotere groep op
 afroep beschikbcar moeten zijn voor het genereren van nieuws en actualiteiten. Indien
 het komt tot een reguliere talkshow-achtige setting waar wekelijks of zo vaak alS
 mogelijk is een programma wordt gemaakt, dan zal er een vust groep gevormd
 moeten worden die dlt vorm geeft en de kwaliteit ervan bewaakt.
 In tataal is een groep van ongeveer 25 / 30 vrijwilligers beschikbaar dîe de kern vormen
 van het TV teclm.
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Stagîuifes
 Er is inmiddels contact gezccht met verschillende scholen voor om de mogelijkheden
 voor samenwerking te ondecoeken in de sfeer van stagiaires.'
 ROC Leiden: communlcatie en ICT oplelding / grafische vormgevlng;
 Hageschoal Inhclland Den Haag en Rotterdam: opleiding Media en
 Management,
 opleiding marketing.
 Hogeschocl Leiden: apleiding communicatïe.
 Universiteit Leîden: opleiding communicatie en media faculteit Letteren.
 Bovengenoemde instellingen kunnen een goede rol vervullen bij het opzetten van
 onderdelen van programma's, redcctie werkzaamheden en het vewacrdigen van
 itenns.
 Andere Lokule omroepen.
 Omrcep Holland Centraal heeft inmiddels contact gezocht met andere Iokclle
 omroepen om te bekijken of er vormen vcn Samenwerking mogelijk zijn, bijvoorbeeld
 door uitwisseling van beeldmateriaal, samenwerking bij grote producties, oitwîsseling
 van vrijwillîgers, gebruik van elkaars apparatuur en studio.
 Daarcp is pcsitief gereageerd door de volgende cmroepen: Alphen STAD FM/TV uit
 Alphen aan den Rijn, RTV Katwilk en Midvliet Radio/'rv tpit Voorburg/Leidschendcm.
 De Marketing vun het product TV
 Zadra er structureel lckale TV in de Leidse regio zal zijn, zal dat cok intensief bekend
 gemcakt moeten worclen. De kijker zcpt niet vanuit een autamatisme naar een
 bepaalde zender, tenzij heel bekend is wanneer wat wordt uitgezoden. (Zoals het 8 uur
 jotarnctal een begrip is). Horizontate programmering is van tnet grootgte betang.
 Fîncnciering
 Voor het maken vcn Structureel lokale (Slmrlzlep zal ook structureel lokale financiering
 benodigd zijn.
 Het betreft zowel een investering in benodigde apparatuur en studiofaciliteiten als
 middelen om de explaitatte op langere |ermijn mogetjk te maken.
 Daarbij verdient investeren in apparatuur. Studiofaciliteiten, montagefaciliteiten etc.
 verdient de voorkeur boven het incidenteel inhuren vcn apparatour. Dit Iaatste zal
 nodig zijn vt:lt;r grote producten, maar indien huren voor alle prodocties aan de orde is,
 darn zullen de middelen indien deze bescheiden voorhanden zijn, Snel zijn Llitgeput,
 waardoor de hoeveelheid programma',s beperkt zal zîjn.
 De financiering zal uit de volgende componenten moeten bestaan'.
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Subsidiering door gemeenten
 Bijdragen vcor specifieke prcgramma's
 Bjdragen van maatschappelijke organisaties
 Bijdragen vcn fondsen voor investeringen
 Reclame- en sponsorgelàen. Dit confcrm de regels vcn de mediawet.
 Samenvc|ing'.
 Bestuurlilk: ondergebracht bij de stichting Agglcmeratie omroep Holland Centraal.
 Progrummabeleid: ondergebracht bij het programmabeleid van de stichting
 agglomeratie Omroep Hclland Centraal.
 Coordinufie: wordt vormgegeven dcor:
 Roelof Eleveld : algemene orgcnisatie
 Marco den Boef: dageljkse coördinatie en techniek
 Samenwerklngspudners op lnhoud:
 Voorschoten online
 LVSL
 Aiphen Stad TV
 Centrummanagement Leiden
 Leiden Markeling
 Universiteit Leiden ROC fHcgescholen
 Financiering-. Gemeenten: structureel
 Organisaties
 Reclame inkomsten (Structureel)
 Door derden betaolde praducties
 Rabc Wensenfonds
 Fonds l 81 8 eenmalige investering
 Druckerfonds eenmalige investering
 Schipholfcnds eenmclige investering
 Reclame inkomsten
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Toelichting op de rcdloprogrcmmering:
 Uliocnqspunien:
 De uitgangspunten voor de radioprogrammering zijn als volgt:
 @ Het gaat om een lokcle omroep die uitzendt voor 8 gemeenten in het
 uitzendgebied. Het bestaansrecht van een lokale omroep is dat er aandacht
 wordt geschonken aan hetgeen er in het Uitzendgebied gebeort op het
 terrein van nieuws. achtergronden van het nieuws, maatschappesijke zcken,
 Iokale politiek, cultuur, sport en recreatie, evenementen, educatie (oniversitair
 programma) religie en zaken met betrekkîng tot doelgroepen en diversiteit.
 . In de gepresenteerde programma's Staat de informatie centraal. Daarbij is er
 steeds een relatie met hetgeen in de regto gebeurt. Dat is zeer duidetijk vaer
 pragramma's als sport, politiek en cultuur, maar ook in de verschillende
 muziekprogramma's wordt er aandacht besteed aan bijvoorbeeld culturele
 agenda's, er wordt muziek gedraaid van regionale artiesten of programma,''s
 worden vanaf Iocatie gepresenteerd,
 * De besturen van Omroep Holland centraal en RTV Leiderdorp hebben aan
 Rudeboy Media de opdracht gegeven om voor de uitstraling van hct station
 '''unity.fm'''' te kiezen voor een format voor heel brede doelgroep. Dit uit zich
 in een algemeen gangbaar mgzîekformat dat vergelijkbaar is met Skyradio of
 Radio 2. Dit past bij Iuisteraars van acht tot tachtig jaar. Luisteraars die
 ovefwegend willen luisteren naar andere muziekformats, van house tot
 klassiek kunnen daar/oor bij veel andere stations terecht.
 @ Het radiaformat biedt veel ruimte voor bijzondere programma's waarin ook
 afwijkende muziekstijlen van het centrale format worden gehanteerd. Er is
 ruimte voc)r Soul, Jazz, Nostalgie en Nederlandstalig, House en Dance.
 o De mees|e dagetijkse programma's worden gepresenteerd en samengesteld
 daar de medewerkers van Rudeboy Media. Deze programma's zijn hierancler
 beschreven en worden samengesteld vanuit bovengenoemde
 uitgangspunten.
 @ De meeste niet-dagetijkse programma's worden gemaakt daor vrijwlltigers. ln
 de nieuwe programmering zijn deze zowel afkomstig van RTv-Leiderdorp als
 van Omroep Holland Ccntraal. In een aantal van deze programma's wordt
 afgeweken van het centrale muziekformat. De vrijwilligers krijgen binnen de
 centrale kaders ook meer ruimte voor een eigen invulling van het
 programma. Daarmee wordt invulling gegeven can een tweede functie van
 het fenomeen lokale omroep. namelijk het bieden van een mogelijkheid aan
 diegenen die radiogprogramma's maken als hobby hebben.
 . Ook bij de door vrijwilligers gemaakte pragrammma's staat de lokale
 invalshoek centraal.
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. Vanuit dit uitgangspont wordt er Strakker gekeken naar de kwaliteitsnormen
 en algemene uitgangsponten van waarden en normen voor de
 programma's. De inhoud en de wijze van presenteren dienf aan de
 Cllgemene gangbare normen te voldoen.
 . Daarnacst wordt mel de vrèjwiiligers ingezel op versterking van de kwcliteit. Dit
 gebeurt door intervisie op het programma en door het aanbieden van
 cursussen op het gebied van presenteren, intewiewtechniek, radiotechnîek
 en journalistiek.
 Toelichting op de progrummerlng'.
 Reqlonieuws
 Tulssen 07.30 utlr en 1 9.30 uur is er iedere half uur regionieuws te horen op Unity FM.
 Deze blakken bevatten het belangriîkste nieuws uit de Leidse regio en de
 Bollenstreek. Deze blckken worden Speciaal voor de frequenties 105.7 en 107.Z
 geprodoceerd en bevatten dus ander nieuws dan de blokken voor de overige Unity
 edilies. Sommige nieowjes die interessant genoeg zijn voor de hele regio zollen ook
 op meerdere edities gebruikt worden.
 Unitv tlroll(7ie 1 M|nclnduçl i/m vri-lduq tussen 07.00 uur en 10.00 uur & tussen 16.00 en
 19.00 uur
 Dit programma bestaat uît twee edities, een ochtend en een middag editie. In dit
 programma is veel Cfandacht voor groot nieuws uit de regio. Deze programma's
 worden gepresenteerd dcor een DJ die gasten in de studio ontvangt en/of
 telefonische interviews houdt. In de lokale editie is er ook aandacht voor
 gebeurtenissen die alleen interessant zijn voor Kaag & Braassem. Het is dus een
 lokase ochtendshow met oeg voor de regio. Op zaterdagochtend staçt er blnnenkort
 een versie van dit programma met een herhaling van de interviews van die week.
 Qniiv Werkt l Mullndclm i/m vfi'ldco-tussen 1||.||0 uur en 13.|% uur
 Dit programma wordt gepresenteerd door een DJ. In deze show is er aandacht voor
 het regionieuws en worden er lokale berichten meegenomen. De berichten uit de
 regio die ook interessant zijn voor Kaag & Braassem wmrden in dit pragramma ook
 vermeld.
 Ai Unitv I Mclundtlrl i/m donderdc? tussen 19.00 uur en 21.00 uur
 At Unity richt zich op jongeren in de regio. Dil programma wordt gepresenteerd door
 verschillende DJ's. Door de interviews die in dit programma plaatsvinden valt dit
 progrommct at)k onder de infarmatleve programma's.
 Maandao.. 'studRadio'' l 9.00 - 21 .00
 Een programma van/voor studenten. Met interviews en achtergronden uit het
 studentenleven.
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ICE: lnformatie I Culltt|tpr I Educatie
 Doelgroep: Studenten t|ît de Leidse regio
 Dinsdaa, woensdao en donderdao ''@unitv'' 1 9.00 - 24 .00
 Een radiopragramma gericht op de jeugd in de regio. Nieuws oit de regio en
 intewiews. De onde|erpen die aan bod komen richten zich op een jongere
 doelgroep dan de rest van de dag. Denk hierbij aan een intverview met iemand het
 GGD over de Start van een vrij veilig campagne.
 ICE: Informatie I Cultuur I Educatie
 Doelgroep: l 5-3.5 jaar
 Dinsdaa, woensdacl en donderdaa ''@unitv'' 1 :.00 - 21 .00
 Een radioprogramma gericht op de jeugd in de regio. Nieuws uit de regio en
 interviews. De onde|erpen die aan bcd komen richten zich op een Jongere
 doelgroep dan de rest van de dag. Denk hierbij aan een intvewiew met iemand het
 GGD over de Start van een vrij veilig campagne.
 ICE: Informatie I Cullttlt)r I Educatie
 Doelgroep: 1 5-35 jaar
 Vriidao ''The Weekendiam'' 1 9.00 - 21 .00
 Fen radioprogramma gericht op de jeugd in de regio. Nieows uit de regio en
 intewiews. De onde|erpen dle aan bod komen riehten Zch op een jongere
 doelgroep dan de rest van de dag. Denk hierbij aan een intveoziew met iemand het
 GGD over de start van een vrij veilig campagne.
 ICE: lnfcrmatie l Ctlltuor l Educatie
 Doelgroep: 1 5-35 jaar
 Speclcltv Droqrcmmc's l Mclanduj:l t/m donderdao tussen 21.00 uur en 23.00 uur
 Tussen 21 .00 uur en 23.00 Uur staan er muzikale themaprogramma's de
 programmering. Deze programma's hebben iedere een ander specialisme.
 Maandaa: ''The Music Battle'' 21 .00 - 23.00
 Dit is een programma waarin twee DJ'S een muzikale battle met elkaar aangaan.
 Het programma is ptlur entertainment en heeft geen link mel de regio.
 ICE: Entertainment
 Doelgroep'. 20-55 jaar
 Dinsdao: '$Het KevzerRiik'' :21 .02 - 23.00
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Een muziekprogramma met aandacht vaor live muziek en optredens. Dit kan muziek
 zîjn van grote artiesten, maar oot van Iokale bands. Verder nnaakt DJ Paul de Keyzer
 gebruik van zijn rijke muziekarchief. die hij de afgelopen l 9 jaar zelf heett
 opgebouwd.
 lnformatie I Cultuur
 Doelgroep: Liefhebber
 uitgaansleven
 muziek, concerten en het lokale
 Woensdacl: 'Broedolaats'' 21 .00 - 23.00
 Broedplaats geeft aandacht aan de Iokale muziekscene. Met wekelijks aandacht
 voor bands en acts oit de regio.
 ICE: lnformatie l Cultuur progrannma
 Doelgroep: Liefhebber van muziek, concerten en het lokale uitgaansleven
 Donderdao: 'sool of Unitv'' 21 .00 - 23.00
 Soul, Funk en Disco! Terug naar de jaren 70 en 80 met muziek en aandacht voor de
 regïonale activiteiten op dit gebied.
 ICE: Licht informatief
 Doelgraep: Lierhebbers van disco muziek uit de jaren 70 en 80.
 Vriidaœ: ''DNFBLTY'' 21 .00 - 23.00
 DNZBLTY is een programma dat zicht richt op het weekend. Waar kun je stappen in
 de regio. Verder veel muziek gericht op een jong volwassen doelgroep
 ICE: Entertainment
 Doelgroep: 2:-45 jaar
 Vrildaa: 'Carte Blance'' 23.00 - 01 .00
 Verschillende Unity FM DJ's wisselen elkaar wekelijks af en vullen het programma
 naar eigen inzicht.
 l C Er :
 Do el g roe p :
 Entertainment
 20+
 Weekendproorcmmc's
 De geprogrammeerde in het weekend voorâien vooral in het centraal stetlen van
 verenigingen, organisaties, ondernemers en sport, In de avonduren op vrijdcg en
 zaterdag Staat de dancemuziek centraal.
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zcterdaoz ''paterdaoochtend BV''
 Een twee uur durend mcgazine met nieuws uit de (regionale) kranten,
 achtergronden bij het nieuws en uitgaanstips, ook op cultoreel gebied. Door de
 Suchtige manier van presentatie is het progrcmma mukketijk te beloisteren
 lCEi: Informatie l Cultour
 Doelgroep: 20 - 55 jaar
 Zaterdao: 'hlext Groove 1 Club Madnea''
 ledere zaterdcgavond is er is het dance avond op Unity FM. Niet alleen
 dancemuziek, maar ook de oitgaansagenda's, interviews met (bekende) DJ'S en
 party organisators. Verder gastoptredens van Iokale DJ's. Kortom, de lokale
 dancescene wardt ander de tcep genomen.
 ICE: Cultut-lr
 Doelgroep: 1 ,5 - 35 jaar
 Zondao: 'ùlnitv Classiaue''
 Aandacht vaor de Iokale klassîeke artiesten en evenementen in de regio. Natuurlijk
 ontbreken ook de bekende en onbekendere klassieken stukken niet.
 ICE: Ctlltt|t;r
 Doelgroep: 30+
 Fondaa: ''Retro & Co'' I 1 0.00 - 1 2.00
 Dit programma neemt de luisteraar mee terug naar de jaren 50, 80 en soms ook ZO.
 Nîet alleen de muziek van toen, maar oak de lokale nieuwsfeiten uit dic periode
 worden meegenomen.
 Informatie 1 Cl-llttlor
 Doelgroep: :0+
 Zondacl: ''Harincl & Van ES'' I 1 2.00 - 1 $.00
 Een programma boordevol items. Van Iokaal nieuws tot interviews en (opgenomen)
 reportages over actuele lokale kwesties. De lgisteraar wordt hier aok in betrokken.
 lnformatie I Educatie
 Doelgroep: 30+
 zondao: ''Unitv FM Soort'' I 2 4.00 - l 7.00
 Drie uur lang sport uit de regio, met verslagen vanaf de velden. uitslagen en
 inte|iews.
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lnformatie l Educatie
 Doelgroep: 20+
 Zondaa: 'Rond om de Raad'' l 1 7.00 - 1 8.00
 Een uur palitiek. De politici komen aan het woord en de presentator neemt het
 nieows van de afgelopen week door en blikt vooruit naar de agenda van de
 komende week
 ICE: lnformatie 1 Educatie
 Doelgroep: 25+
 Zondaa: 'EI Intilcaa'' I 1 9.00 - 20.00
 Een programma gericht op de Iokale Marokkaanse gemeenschap.
 ICE: Cultt|tpr
 Doelgroep: 20+
 Zandaa: 'Soulfood'' 1 20.00 - 21 .00
 Muziek en de verhllen/achtergronden achter de muziek.
 ICE: Entertainment
 Doelgroepê 20+
 Eondaç?: ''The Best Is Yet To Come'' l 22.00 - 23.00
 Aandacht voor de Iokale jazz artiesten en evenementen in de regio. Natuurlijk
 ontbreken ook de bekende en onbekendere jazz ntlmnlers niet.
 ICE: Informatie 1 Cultuur 1 Doelgroepprogramma
 Doelgroep: 30+
 zondaa: ''Chateau David'' 1 23.00 - 23.00
 Muziek en de verhcien/achtergronden achter de muziek.
 ICE: Entertainment
 Doelgroep: 20+
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Radioprogrammering 2010:
 Maandag
 00 : 00 - 07 : 00 Non-stop muziek
 07:00 - 10 :00 Unitv Upzdate - Rudo Slappendel
 10 : 00 - 13;00 Unitv Werkt - Michel Wesseling
 13:00 - 16 :0|) Middag Shift - Elmar Bus
 16: 00 - 19200 Unitv Upzdate - Arno Koning
 19 :()0 - 21:00 StudRadio - Marleen, H|rmkey Lidewij en Maarten
 21:00 - 23:00 The Music Battle - Martin & Mich
 23: 00 - 00 : 00 Non-stop muziek
 Dinsdag
 00:00 - 07:00 Non-stop muziek
 07 :0() - 10:00 Unstv Upzdate - Rudo Stappendet
 10:00 - 13:00 Unitv Werkt - Michel Wesseling
 13:00 - 16: 00 Middag Shift - Elmar Bus
 16:00 - 19:00 Unitv Llpzdate - Arno Koning
 19 :00 - 21:00 @ Unity - Elmar en Sanne
 21 :00 - 23:00 Het Keyzer-Rijk - Paul de Keyzer
 23:00 - 00:00 Non-stop muziek
 V|oensdaq
 00 :00 - 07:00 Non-stop muziek
 07 :00 - 10:00 Unitv Upzdate - Rudo Slappendel
 10 : 00 - 13:00 Unitv Werkt - Michel Wesseling
 13:00 - 16 : 00 Middag Shift - Elmar Bus
 16:00 - 19:00 Unitv Uozdate - Arno Koning
 19 : 00 - 21:00 @ Unity - Elmar Bus
 2 1 :00 - 23 : 00 Broedp Iaats
 23:00 - 00:00 Non-stop muziek
 Donderdag
 00 :00 - 07 :00 Non-stop muziek
 07 :00 - 10:00 Unitv U pzdate - Rudo Slappendel
 10:00 - 13:00 Unitv Werkt - Michel Wesseling
 13: 00 - 16 ; 00 Middag Shift - Elmar Bus
 16:00 - 19:00 Unitv Upzdate - Arno Koning
 19 :00 - 21:00 @ Unity - David van der Wilde
 21:0() - 2.3:08 Soul of Unlty - Mart Lens
 23:00 - 00:00 Non-stop muziek

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 38 van 39

1.1 Post In - 10068



Vrijdag
 00:00 - 07 :00 Non-stop muziek
 07 : 00 - 10:00 Unitv Upzdate - Rudo Slappendel
 10:00 - 13:00 Unitv Werkt - Michel Wesseling
 13:00 - 16:00 Middag Shift - Eïmar Bus
 16:00 - 19 :00 Unitv Unzdate - Arno Koning
 19 :00 - 21:00 Weekendzam - Edgar Brittijn
 2 1:00 - 23:00 Weekendproloog - Patrick en Martin
 23:00 - 00:00 Carte Blanche - René van Es en Ard van Duijvenbode
 Zaterdag
 00 :00 - 01:00 Carte Blanche - René van Es en Ard van Duijvenbode
 01 :00 - 10:00 Non-stop muziek
 10:00 - 12:00 Zaterdaqochtend BV - Virtcent en Marteen
 12:00 - 19:00 Non-stop muziek
 19:00 - 22:00 Next Groove - Eric Verlegh
 22 : 00 - 00:00 Club Madnezz - Tom Langeveld
 zondag
 00 : 00 - 01:00 Club Madnezz - Tom Langeveld
 01:00 - 09 :00 Non-stop nnutztek
 09 :00 - 10 :00 Unity Classique - Jaap Timmermans
 10:00 - 12:00 Retro & Co - Co Snel
 12 :00 - 14:00 Harina & Van Es - Rochard Haring en René van Es
 14:00 - 17 :00 Unity Sport
 17:00 - 18:00 Rondom de Raad - David van der Wilde
 18 :00 - 19:00 Non-stop muziek
 19 :00 - 20:00 EI Intilaqa
 20 : 00 - 22 :00 Soul Food - Jan Vogel
 22 :00 - 23:00 The best is yet to come - Jaap Timmermans
 23: 00 - 00 :00 Chateau David - David van der Wilde
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