


Bo, omroep van de Bollenstreek

• Voor 2013 omroep voor Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk

• Vanaf september 2013 uitbreiding met Hillegom, Lisse en Teylingen

• Weer bijna failliet in 2017/2018

• Onderzoek in opdracht gemeente: conclusie fusie met RTV Katwijk

• Omdat RTV Katwijk op laatste moment niet wil, Bo zelfstandig verder.





Bezoekcijfers website
• Aantal bezoeken (formeel: sessies) jaar/gemiddeld per dag volgens 

Google Analytics:

• 2014: 470.000, per dag 1287

• 2015: 430.000, per dag 1180

• 2016: 444.000, per dag 1215

• 2017: 667.000, per dag 1827

• 2018: 617.000, per dag 1690

• 2019: 806.000, per dag 2208

• 2020: 1.175.000, per dag 3219



Bezoekcijfers website

• Gemeentes

Bezoekers website
Waar komen de bezoekers vandaan? Of via welke pagina komen 

 ze binnen. Periode januari t/m aug 2021

• 1. bollenstreekomroep.nl

• 2. bollenstreekomroep.nl/nieuws

• 3. bollenstreekomroep.nl/noordwijk

• 8. Noordwijkerhout

• 10. Hillegom

• 11. Teylingen

• 12. Lisse



Kijk- en luistercijfers
• Uit onafhankelijk onderzoek (2016) onder 400 inwoners blijkt:

• Noordwijk:                 TV 40% (2 op de 5)

                                        Radio 45% (2 op de 5)

• Noordwijkerhout      TV 32% (1 op de 3)

                                        Radio 45% (2 op de 5)

• Teylingen                    TV 27% (1 op de 4)

                                         Radio 26% (1 op de 4)

• Lisse                             TV 19% (1 op de 5)

                                         Radio 19% (1 op de 5)

• Hillegom                      TV 18% (1 op de 5)

                                         Radio 12% (1 op de 8)



Bezoekcijfers website

• Gemeentes

Productiecijfers Hillegom
• Nieuwsberichten over Hillegom per jaar:

• 2014: 228

• 2015: 196

• 2016: 231

• 2017: 462

• 2018: 450

• 2019: 467

• 2020: 685

• 2021 t/m augustus: 607



Bezoekcijfers website

• Gemeentes

Voorbeelden nieuws uit Hillegom
• Voorbeelden uit top 50 periode 1 januari 2020 – september 2021

- Coronacluster Hillegom quarantaine 23.495

- Ramkraak op Jumbo 8077

- Nieuwe coronaclusters in Teylingen en Hillegom 7074

- Aantal coronabesmettingen loopt op 6638

- Hillegom tegen lockdown aan 4885

- Lichaam in water gevonden 4545

- Huisgenoot bekent brandstichting Hillegom 3858

-  Hillegomse horeca-ondernemer overleden 3632



Bezoekcijfers website

• Gemeentes

Andere voorbeelden nieuws

- Uit- en thuiswedstrijd Hillegom live op de radio

- Samenwerking met Stichting Vrienden van Oud Hillegom (deelname 
radio- en tv-programma)

- Samenwerking met Welzijnskompas (deelname radioprogramma)

- In kader pilot Stimuleringsfonds politieke verslaggever bij 
vergaderingen

- Aanwezig bij persco’s B & W

- Corona-spreekuur op TV met burgemeester



Bezoekcijfers website

• Gemeentes

Menskracht bij Bo voor 4 gemeenten 

(125.000 inwoners)
- 50 uur betaald werk

- 110 vrijwilligers met onder anderen: 

 - Hillegommer met eigen radioprogramma op vrijdag 19.00 uur

- Hillegommer met eigen radioprogramma woensdag 19.00 uur

- Hillegomse sportpresentator op zaterdagmiddag

- Hillegomse fotograaf voor website en TV-krant

- Samenwerking met Hillegom online geprobeerd, half gelukt



Bedrijvenprogramma BoBizzNizz
• Aantal gasten per gemeente

Totaalaantal gasten: 131



Financiën
• Inkomsten/kosten in vergelijking



Bo Zelfstandig -1-
-Betrouwbaarste informatiebron voor nieuws in de Bollenstreek

-Herkenbare maker van streekgebonden verhalen

-     Uitbreiding redactionele/journalistieke basis

-Samenwerking met NOS (1FTE)

-Samenwerking met Omroep West (1FTE)

-Politieke verslaggeving via project Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

-Zakelijk leider

-Financieel stabiliteit met 30% aanvullende eigen verworven inkomsten

-Stagebedrijf



Bo Zelfstandig -2-
- Versterken bestuur, werken volgens Good Governance

- Passende huisvesting die ontwikkeling ondersteund

- Vernieuwen Programmabeleidsbepalend orgaan (PBO)

- Betere organisatie voor vrijwilligers, versterken bedrijfsvoering

- Werving jonge medewerkers, uitbreiden doelgroep

- Keurmerk voor lokale omroepen (eind 2023)

- Omroep voldoet aan de wet, het Lokaal Toereikend Media-aanbod

- Media platform voor content van organisaties en inwoners
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