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Organisatie  
Het verslagjaar 2020 kenmerkt zich door de impact van de corona crisis en de inspanningen die 
gepaard zijn gegaan om de intensieve samenwerking met RTV Katwijk voor te bereiden. Reguliere 
programma’s, zoals sport, gingen niet door en juist speciale themaprogramma’s werden opgestart. 
Vanwege de maatregelen en de kwetsbare deelnemers in het PBO zijn de leden uitsluitend digitaal 
geïnformeerd. Er is nog wel een fysieke bijeenkomst geweest met alle medewerkers en vrijwilligers. 
Daarnaast zijn er diverse nieuwsbrieven uitgebracht om alle betrokkenen op de hoogte te houden 
van de ontwikkelingen binnen de omroep en heeft er ook recent een digitale bijeenkomst 
plaatsgevonden. Vanwege de voorgenomen samenwerking, die initieel de bedoeling had om te 
fuseren in een nieuwe organisatie bestaat het bestuur van BO nog altijd uit een waarnemend 
voorzitter/secretaris, penningmeester en bestuurslid technische zaken. Halverwege het jaar is 
duidelijk geworden dat een fusie tussen Omroep BO en RTV Katwijk geen mogelijkheid biedt om de 
lokale identiteit door middel van gescheiden programma’s en uitzendkanalen te garanderen. Daarom 
is, in goed overleg met de betrokken gemeenten en de brancheorganisatie NLPO, besloten een 
federatieve samenwerking te verkennen. Door het oprichten van een federatie die als een productie 
organisatie gezien kan worden, blijven beide omroeporganisaties met de formele representativiteit 
daarboven bestaan. Vanwege deze ontwikkelingen is er nog geen nieuw bestuur geformeerd.   

 De doelstellingen zoals benoemd in het rapport ‘Doorbreek de cirkel’ opgesteld door Rob Freijssen 
Mediaconsultancy in 2019 blijven 
overeind staan. De 
portefeuillehouders van de 
gemeenten hebben uitgesproken 
achter deze doelstellingen te 
blijven staan, ook als deze 
behaald kunnen worden middels 
een federatieve samenwerking.  
Wel is er, mede op advies van 
het huidige bestuur, op 
aangedrongen, zodra het 
juridisch kan een integratie van 
organisaties voor te staan gelet 
op een efficiëntere 
bedrijfsvoering en één aanspreekbare entiteit. Uitgangspunt blijft dat Omroep BO intrek zal nemen in 
de studioruimte van RTV Katwijk in ’t Heen in Katwijk. Gemeenten zijn bereid gevonden de extra 
kosten die met uitbreiding en verhuizing gepaard gaan te vergoeden. Begin 2020 is om een 
kwartiermaker aangesteld. Deze heeft in nauwe samenwerking met de besturen en medewerkers 
zorg gedragen voor een gemeenschappelijk bedrijfsplan, inclusief vrijwilligersplan, een uitgewerkte 
visie, marktstrategie en organisatieplan.  

Alle gemeenten hebben besloten tot een gezamenlijke meerjarige financiering. Alleen de gemeente 
Katwijk moet dit besluit nog laten bekrachtigen door de gemeenteraad.  
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Ondanks dat de samenwerking en de gesprekken met het bestuur van RTV Katwijk zeer constructief 
verlopen neemt besluitvorming over de samenwerking veel tijd. Gedurende het jaar is gebleken dat 
de ontwikkeling die RTV Katwijk wil doormaken geen unaniem draagvlak heeft bij de vrijwilligers. Een 
aantal vrijwilligers heeft grote bezwaren en heeft deze kenbaar gemaakt aan de Katwijkse politiek. 
Nog altijd vinden gesprekken plaats om partijen bij elkaar te brengen binnen RTV Katwijk. Beide 
omroepen zijn overtuigd dat de voorgenomen ontwikkeling essentieel is voor 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.  
 
Na het eerste kwartaal 2020 is een pilot project gestart vanuit het Ministerie van OC&W, uitgevoerd 
door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. De pilot houdt in dat wij een extra budget in 2020 
hebben ontvangen waarmee meer betaalde journalistieke 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 maandelijks produceren van een TV programma, genaamd ‘de schaduwgemeenteraad’, 

waarbij maatschappelijke organisaties en belanghebbende debatteren over onderwerpen 
waarover de gemeenteraden moeten besluiten. 

Wij hebben ons voor deze pilot in samenwerking met RTV Katwijk kunnen kwalificeren. De pilot loopt 
2 jaar en zal daarna geëvalueerd worden. Vanwege de corona-crisis is een aantal ambities niet 
behaald in 2020, denk aan uitgebreide verslaggeving over gemeenteraadsvergaderingen en de 
‘schaduw gemeenteraad’ op televisie. Deze worden nu alsnog uitgevoerd. In plaats daarvan hebben 
we de extra capaciteit wel kunnen benutten voor speciale uitzendingen en reportages vanwege de 
coronaperiode in de Bollenstreek. 

 

Redactioneel  
De redactie van Omroep BO bestaat uit 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 
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.  
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Het heeft geresulteerd in de volgende aantallen berichten op de website: 

Aantal 2018 2019 2020 

Bollenstreek 210 268 459 

Hillegom 450 467 685 

Lisse 498 526 662 

Noordwijk 1042 1064 1352 

Noordwijkerhout 671 707 974 

Teylingen 825 957 997 

Totaal Nieuwsitems 3696 3989 5129 
      
Totaal Sportitems 423 318 132 

 

Het totaal aantal corona gerelateerde berichten bedroeg in 2020: 799 

 

Programmering  

Radio:  
Door de corona-crisis zijn de actualiteitsuitzendingen vervangen door corona-programma’s, elke 

werkdag van 10.00 tot 12.00 uur. Dit programma zat 
vol met corona-gerelateerde interviews. Verder is de 
complete programmering gehandhaafd, slechts één 
programma werkt met herhalingen omdat de 
programmamaker in de risicogroep zit en gingen de 
sportprogramma’s niet door. Elke vrijdag was er een 
half jaar lang corona-spreekuur met een van de 
burgemeesters uit de Bollenstreek. Dat spreekuur was 

tegelijkertijd op radio en TV. Op zaterdagmiddag is het wegvallen van het sportprogramma 
opgevangen door extra infotainmentprogramma’s. In de programmering is er een 
shantymuziekprogramma bij gekomen, belangrijk want in de Bollenstreek zijn veel 
shantymuziekkoren.  

Televisie:  
Op de omroep is veel beroep gedaan door 
organisaties om in plaats van hun reguliere 
activiteiten een programma op TV te maken. We 
hebben drie dagen Oranje TV gemaakt vanuit 
Noordwijkerhout. Ook met de Oranjevereniging 
Sassenheim hebben we diverse tv-producties 
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gedaan. Incidenteel waren er uitzendingen rond 4 mei of in samenwerking met de Greenport 
Bollenstreek en het Bloemencorso. ’s Middags in corona-tijd hebben we veel reportages uit het tv-
archief laten zien. Ook hebben we corona-spreekuur met de burgemeesters uit de Bollenstreek 
gehouden. Om thuiszittende senioren te vermaken zijn we bingo op TV gestart. De corona-tijd heeft 
er toe geleid dat we meer ervaring met TV hebben opgedaan en dat we nu ook live TV kunnen 
maken. 

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 of 

Noordwijkerhout of 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. 

Nieuw op de website zijn podcasts en de radio-interviews uit 
het actualiteitenprogramma. 

Sociale media  
Twitter en Instagram worden gebruikt om actuele informatie te verspreiden met een verwijzing naar 
de website voor meer informatie. Facebook heeft zich ontwikkeld tot het belangrijkste platform 
waarvandaan bezoekers op onze website terecht komen. Alle nieuwsberichten en achtergrond 
informatie over onze activiteiten worden daar gepubliceerd.  

Bereik 
Voornamelijk door de effecten van de corona-crisis is het bereik in 2020 op vrijwel alle kanalen 
toegenomen. Op radio is het bereik in de eerste lock-down groot geweest, dit hebben we kunnen 
merken aan de interactie met de luisteraars. In deze periode is er een dagelijks live 
ochtendprogramma uitgezonden met veel lokale informatie. Alleen het Youtube-kanaal is minder 
bekeken, waarschijnlijk vanwege minder voetbalreportages door het stilleggen van de 
amateurcompetities. 

Internet 
Het bereik van onze diverse mediakanalen is: 

Medium 2018 2019 2020 
Dagelijkse bezoekers 
website (gemiddeld) 

1.696 2.240 3.270 
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Youtube 85.200 336.866 285.398 
Twittervolgers 3.630  4.100 

Facebookvolgers 4.334  4.950 

Inkomsten 
De inkomsten van omroep BO bestonden in 2020 uit een vaste vergoeding vanuit de vier 
Bollenstreek gemeenten, Noordwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom. Daarnaast is een aanzienlijke extra 
financiële bijdrage ontvangen vanuit de pilot van het Stimuleringsfonds van de Journalistiek.  De 
commerciële inkomsten zijn in 2020 verder teruggelopen. Voornaamste oorzaak ligt bij 
terughoudendheid bij ondernemers gelet op de corona-crisis. Zie het jaarverslag voor een nadere 
financiële toelichting. 

Regionale samenwerking  
Naast de samenwerking met RTV Katwijk, is regionale omroep West een belangrijke 
samenwerkingspartner. In 2020 is de samenwerkingsovereenkomst met Omroep West verlengd. 
Deze samenwerking voorziet niet alleen in journalistieke capaciteit, maar ook in het vrij uitwisselen 
van relevante content, vervoer en opleidingen.  

Huisvesting  
De Bollenstreekomroep is gehuisvest in een 
studio in de locatie ’t Trefpunt, gevestigd aan de 
Schoolstraat 2 in Noordwijk. Naast een moderne 
radiostudio en diverse opname voorzieningen, is 
een aantal voorzieningen gecreëerd om 
televisieopnamen in eigen studio te faciliteren. Wanneer de federatieve samenwerking met RTV 
Katwijk definitief besloten is en er een goede basis ligt in draagvlak en vertrouwen zal Omroep BO 
verhuizen naar de studioruimte op ’t Heen in Katwijk. 

Kwaliteit medewerkers  
Ondanks de beperkende maatregelen zijn er diverse trainingen geweest in 2020. Voornamelijk 
nieuwe vrijwilligers hebben trainingen en begeleiding gekregen bij het gebruik van de technische 
hulpmiddelen. Presentatoren die interesse hebben getoond in nieuwsprogramma’s zijn in de 
mogelijkheid gesteld een interne leergang te volgen. Hierbij is met professionele ondersteuning stil 
gestaan bij theoretische en praktische journalistieke- en presentatievaardigheden.  

Ontwikkelingen  
Omroep BO is geselecteerd voor een landelijk, door de NPO gestart, experiment om meer, goed 
opgeleide, professionele journalisten lokaal aan het werk te hebben. Deze journalisten zijn in dienst 
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van de NPO maar zullen gestationeerd worden bij de lokale omroepen die reeds een goede 
journalistieke basis hebben en een voorbeeld vormen in de streek. Omroep BO is zo’n lokale omroep 
en  heeft zich daarmee gekwalificeerd om, aanvullend op de journalistieke capaciteit vanuit de 
samenwerking met Omroep West, een extra journalist op te nemen binnen de redactie. Het 
experiment zal gedurende 2021 ingevuld gaan worden en loopt 1 jaar. Op dit moment wordt het 
eerste jaar van de pilot van het Stimuleringsfonds van de Journalistiek geëvalueerd. Begin 2022 zal de 
totale pilot worden geëvalueerd.  

Net na de jaarwisseling zijn er twee radioprogramma’s gestart gemaakt door jongeren. We hopen dit 
in 2021 uit te breiden. 

In het eerste halfjaar van 2021 zal RTV Katwijk binnen de verenging tot een definitief besluit moeten 
komen tot federatieve samenwerking op basis van de doelstellingen zoals verwoord in het 
gezamenlijke beleidsplan. Daarnaast zal de gemeente Katwijk moeten besluiten tot de 
overeengekomen meerjaren financiering. Omroep BO heeft aangegeven pas verdere stappen in de 
samenwerking te willen zetten als de besluitvorming definitief is en er bewijs is van een groot 
draagvlak binnen de vrijwilligers van RTV Katwijk. Het is in onze ogen essentieel om wederzijds 
vertrouwen te hebben in de samenwerking. Vrijwel wekelijks blijft de stuurgroep, bestaande uit de 

kwartiermaker en vertegenwoordigers van beide 
besturen, bijeen komen om elkaar op de hoogte te 
houden en de voorbereidende acties zoveel 
mogelijk doorgang te laten vinden. Omdat in het 
beleidsplan uit was gegaan dat de federatieve 
samenwerking al vanaf het begin 2021 effectief zou 
zijn, lopen wij wel achter met het verwezenlijken 
van de genoemde ambities en doelstellingen. Het is 
niet realistische, mede gezien de nog altijd 
voortdurende corona-crisis, de genoemde ambities 

in het gezamenlijke beleidsplan voor het jaar 2021 te realiseren.  

Een andere ontwikkeling is het gebruik van podcasts. Deze serie korte audioprogramma’s die op 
eigen gelegenheid (on-demand) beluisterd kunnen worden via apps en websites op mobiel, tablet of 
PC, zijn weer populair aan het worden. Omroep BO speelt hierop in door in 2021 goede technische 
voorzieningen te bieden om de podcasts te produceren en medewerkers die hiermee actief willen 
zijn te begeleiden. 
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