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Organisatie  
In het verslagjaar 2019 werd tweemaal overleg gevoerd door het PBO van Omroep BO. Ook werden 

de leden van het PBO twee keer tussentijds schriftelijk geïnformeerd. Er zijn drie bijeenkomsten 

geweest met alle medewerkers en vrijwilligers. Het bestuur van BO bestaat uit een waarnemend 

voorzitter/secretaris, penningmeester en bestuurslid technische zaken. Het bestuurslid voor pr en 

communicatie is gedurende het jaar weggevallen. Gezien de ontwikkelingen is besloten het bestuur 

even zo te houden. Er wordt naar gestreefd in 2020 een nieuw bestuur te formeren. 

Daarnaast hebben de gemeenten besloten tot 
een onderzoek in de eerste helft van 2019 om 
de toekomstige koers, ambities en financiering 
van de omroep nader te onderzoeken. Dit 
rapport, getiteld ‘Doorbreek de cirkel’ is 
opgeleverd en opgesteld door Rob Freijssen 
Mediaconsultancy. In het rapport zijn 
verschillende scenario’s uitgewerkt waaruit de 
portefeuillehouders van de gemeenten een 
voorkeur hebben uitgesproken. De voorkeur 
gaat uit naar het meest uitgebreide scenario 
waarbij Omroep BO samen gaat met RTV Katwijk. Doelstelling is om beide organisaties te integreren 
en ook gezamenlijk te huisvesten. Gezien de nieuwe en ruime faciliteiten is het uitgangspunt dat 
Omroep BO intrek zal nemen in de studioruimte van RTV Katwijk in ’t Heen in Katwijk. Afgesproken is 
om een kwartiermaker in 2020 aan te stellen die de fusie en verhuizing zal voorbereiden. De 
kwartiermaker draagt ook zorg voor een gemeenschappelijk bedrijfsplan, inclusief vrijwilligersplan, 
een uitgewerkte visie, marktstrategie en organisatieplan.  

Bij de besluitvorming vanuit de gemeenten hebben zij zich ook uitgesproken voor uitbreiding van de 
meerjarenfinanciering. Op de valreep van 2019 hebben alle gemeenten, inclusief Katwijk, besloten 
tot een gezamenlijke financiering van de nieuw te vormen streekomroep Duin- en Bollenstreek. 
 
Met RTV Katwijk wordt al veel samengewerkt. Deze samenwerking en de gesprekken met het 
bestuur verlopen zeer constructief. Beide omroepen zijn overtuigd belangrijke stappen te zetten in 
het voortbestaan van een krachtige en toekomstgerichte streekomroep, met als voornaamste 
doelstelling een grote stap te maken in een aanspreekbaar en modern lokaal toereikend media 
aanbod. 

Redactioneel  
De redactie bestaat uit een vaste kern van 2 betaalde krachten, aangevuld met stagiaires en 

vrijwilligers. In de tweede helft van 2019 hebben we gelijktijdig 4 stagiaires gehad, met verschillende 

opleidingsachtergrond. Hierdoor hebben we, naast de journalistieke bijdragen, ook extra aandacht 

kunnen besteden aan een betere vormgeving en het monteren van televisie-uitzendingen. De 

redactie draagt zorg voor het vergaren, voorbereiden, verwerken en samenstellen van nieuwsitems 

die gebruikt kunnen worden via alle media uitingen van de omroep. In 2019 is de samenwerking met 
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Omroep West verder geconcretiseerd. Verslaggevers van omroep West werken samen met de 

redactie van Omroep BO. Content mag en kan door beide omroepen gebruikt worden. Dit heeft in 

2019 geleid tot het brengen van enkele reportages die ook door de landelijke nieuwsprogramma’s 

zijn opgepakt. Met het ‘website first’ beleid zijn we toonaangevend in de Bollenstreek met het 

nieuws op internet. Het heeft geresulteerd in de volgende aantallen berichten op de website: 

Aantal 2016 2017 2018 2019 

Bollenstreek 351 371 210 260 

Hillegom 231 462 450 467 

Lisse 411 584 498 526 

Noordwijk 913 1182 1042 1064 

Noordwijkerhout 470 728 671 707 

Teylingen 548 920 825 957 

Totaal Nieuwsitems 2924 4247 3696 3989 

         

Totaal Sportitems 432 319 423 318 

 

Programmering  

Radio:  

Naast nieuws- en sportuitzendingen zond BO een groot aantal informatieve radioprogramma's uit en 

waren er extra uitzendingen op locatie zoals bijvoorbeeld het carnaval in Noordwijkerhout, de 

Bloemencorso steekdagen in Sassenheim. We zijn erin geslaagd een aantal nieuwe, jonge vrijwilligers 

aan ons te binden die muziekprogramma’s maken, 

maar ook 2 nieuwe jonge medewerkers die het 

informatieve nieuwsprogramma ‘Nieuwboulevard’ 

presenteren. Helaas hebben we ook van twee 

vrijwilligers afscheid moeten nemen, maar de 

aanleiding daarvan is leuker. Een is er namelijk 

doorgestroomd naar Omroep West en kan dit niet 

meer combineren met het werk bij ons. De ander 

is doorgestroomd naar de 3FM Academy en maakt 

kans om uit te groeien tot presentator/DJ. 

Televisie:  

Eenmaal per week worden samenvattingen van voetbalwedstrijden uitgezonden en zijn er regelmatig 

specifieke uitzendingen van actuele gebeurtenissen of evenementen.  

Er is een nieuw wekelijks televisieprogramma gestart ‘Podium van de Bollenstreek’ met gasten over 

kunst, cultuur, theater, boeken, historie en evenementen. Daarnaast zijn er ook dit jaar weer 
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evenementenreportages, zoals Bloemencorso, Open Podium, Carnavalsoptocht, Sportverkiezingen 

en Nieuwjaarsduik uitgezonden. 

De kabelkrant wordt op werkdagen dagelijks ververst en is te zien in alle pakketten van de radio en 

televisie aanbieders.   

Website  

De website wordt aangeboden in edities. Zo is er een editie Bollenstreek, waarin alle berichten 

worden opgenomen. Daarnaast zijn er edities, specifiek gericht op de gemeenten Noordwijk, 

Teylingen, Lisse of Hillegom. Naast directe bereikbaarheid vanuit de homepage van 

Bollenstreekomroep.nl, hebben we directe domeinnamen geactiveerd, te weten teylingen24.nl, 

noordwijk24.nl, lisse24.nl en hillegom24.nl. Deze verwijzen rechtstreeks naar de specifieke edities. 

Sociale media  

Twitter en Instagram worden gebruikt om actuele informatie te verspreiden met een verwijzing naar 

de website voor meer informatie. Facebook wordt gebruikt om achtergrond informatie over onze 

activiteiten te verspreiden en de naamsbekendheid te vergroten. Wij merken een terugloop in het 

gebruik van Twitter en een groter gebruik van Instagram. 

Bereik 
Er zijn geen specifieke cijfers over 2019 beschikbaar over het bereik in de streek met onze radio en 

televisie uitzendingen. Uit reacties kunnen we opmaken dat onze populariteit stijgt, met een aantal 

radioprogramma’s is direct contact met de gemeenschap. Het valt op dat ook mensen uit Lisse en 

Hillegom de laatste tijd vaker reageren in die programma’s.  

Internet 

Het bereik van onze diverse mediakanalen is: 

Medium 2015 2016 2017 2018 2019 
Website & 
kabelkrant 

3269 2924 4247 3846 3100 

Dagelijkse 
bezoekers 
website 
(gemiddeld) 

1250 1300 1832 1696 2208 

Youtube 85074 100000 137.200 85.200 336.866 
Twittervolgers 3120 3444  3630 3855 
Facebookvolgers  3390  4334 4603 
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Inkomsten  

Vaste vergoeding 
De vijf gemeenten voldoen de vastgestelde wettelijke vergoeding aan de omroep BO. Deze bijdrage 

is de afgelopen jaren hetzelfde gebleven terwijl de kosten voor media uitingen en daarvoor 

benodigde infrastructuur, betaling van rechten en vergoedingen aan brancheorganisatie en derden 

flink zijn toegenomen. De gemeenten hebben in 2019 de vergoeding zodanig gecompenseerd dat dit 

op hetzelfde peil is gebleven als voorgaande jaren. Vanaf 2020 zal de vergoeding worden verhoogd. 

Prestatiecontracten  
Met de gemeente Noordwijk is een langdurig prestatiecontract afgesproken tot en met 2020, deze is 

wel gehalveerd ten opzichte van voorgaande jaren. BO kent ook een aantal vrienden en donateurs. 

Commercials rond de radio- en televisieprogramma’s, maar ook op de kabelkrant en op de website 

zorgen daarnaast voor inkomsten. Ook in 2019 zijn wij sterk afhankelijk gebleven van publieke 

bijdragen, de commerciële inkomsten zijn wel toegenomen, maar komen niet meer op het niveau 

van 10 jaar geleden. 

Huisvesting  
De Bollenstreekomroep is gehuisvest in een studio in de locatie ’t Trefpunt, gevestigd aan de 

Schoolstraat 2 in 2202 HJ Noordwijk. Naast een moderne radiostudio en diverse opname 

voorzieningen, zijn een aantal voorzieningen gecreëerd om televisieopnamen in eigen studio te 

faciliteren. 

Het komend jaar zal een verhuizing worden voorbereidt naar de nieuwe studioruimte van RTV 

Katwijk op ’t Heen.  

Kwaliteit medewerkers  
Ook afgelopen jaar zijn er medewerkers geweest die vanuit de samenwerking met Omroep West (het 

Regionale Nieuws Netwerk) diverse cursussen hebben gevolgd. De trainingen werden verzorgd door 

mediaprofessionals bij Omroep West of bij ons in de studio. Vrijwilligers zijn steeds meer gefocust op 

eigen programma of projectmatige (tijdelijke) inzet. Wij zijn in 2019 in staat geweest enkele nieuwe 

en jonge vrijwilligers aan ons te binden. Enkele daarvan ontwikkelen zich snel, waardoor deze ook 

weer snel doorstromen naar andere mediaorganisaties, waaronder de regionale omroep. 

Ontwikkelingen  
Het onderzoek dat door de gemeenten in gang is gezet is medio mei 2019 afgerond en besproken in 

de diverse gemeenten. De verdere streekvorming, als omroep voor de Duin- & Bollenstreek en 
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samen gaan met RTV Katwijk zal verder vorm krijgen. Er zal een kwartiermaker aangesteld worden 

om dit proces in 2020 in gang te zetten. 

Het is ons gelukt om mee te doen met het pilot project vanuit het Ministerie van OC&W, uitgevoerd 

door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. De pilot houdt in dat wij een extra budget in 2020 

zullen ontvangen waarmee meer betaalde krachten ingezet kunnen worden. Het project behelst drie 

belangrijke doelstellingen: 

- Het uitbreiden van de nieuwsuitzendingen op de radio voor alle werkdagen in de week; 

- Het verslaan van de raads- en commissievergaderingen van alle gemeenten op TV, inclusief 

zelfstandig gemaakte reportages en interviews; 

- Het wekelijks produceren van een TV programma, genaamd ‘de schaduwgemeenteraad’, 

waarbij maatschappelijke organisaties en belanghebbende debatteren over onderwerpen 

waarover de gemeenteraden moeten besluiten. 

De pilot is in samenwerking met RTV Katwijk opgezet en de programma’s zullen integraal op beide 

omroepen te zien en te beluisteren zijn.  

 


