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Organisatie  
In 2021 hebben veel initiatieven en de programmering van Bo hinder ondervonden van de 

coronacrisis en daarbij behorende maatregelen. Daarnaast stond het eerste half jaar volledig in het 

teken van de voorbereidingen met betrekking tot een federatieve samenwerking met RTV Katwijk 

om daarmee een streekomroep te vormen voor de Duin- en Bollenstreek. Zoals ook in het vorige 

bestuursverslag aangegeven waren er bij RTV Katwijk een aantal vrijwilligers met grote bezwaren 

voor een dergelijke samenwerking. Uiteindelijk heeft dit binnen de RTV Katwijk vereniging geleid tot 

het aftreden van het voltallige bestuur. De plannen om als federatie met Omroep Bo samen te 

werken, werden door het RTV Katwijk bestuur met de vrijwilligers besproken.  Uit een peiling bleek 

dat een meerderheid van de aanwezigen deze plannen niet wilde ondersteunen. Het relatief lage 

aantal initiële tegenstanders hadden een voedingsbodem gevonden om ook een behoorlijk aantal 

andere vrijwilligers achter hun opvattingen te krijgen. Het bestuur van BO betreurde deze wending, 

gelet op de zeer lange en intensieve voorbereidingen en het vertrouwen dat nog bestond dat er 

brede steun was binnen de vrijwilligers van RTV Katwijk om ons in gezamenlijkheid verder te 

ontwikkelen tot een krachtige streekomroep, met behoud van de lokale identiteit. Het resultaat van 

de peiling en het terugtreden van de bestuursleden binnen RTV Katwijk vormde aanleiding voor het 

bestuur van Omroep Bo om in gesprek te gaan met de Bollenstreekgemeenten en draagvlak te 

vinden om zelfstandig door te ontwikkelen tot streekomroep. De gemeenten hebben hier positief op 

gereageerd en werken mee aan een zelfstandige voortzetting van de omroep voor de Bollenstreek. 

Na het afhaken van RTV Katwijk zien de gemeenten ook in dat Bo onder de voorwaarden zoals voor 

de federatieve samenwerking golden, ook prima een zelfstandig bestaansrecht heeft, mede gelet op 

de tussentijdse ontwikkeling van de omroep met o.a. de redactionele samenwerking met Omroep 

West, de pilot vanuit het Ministerie van OC&W en de certificering als werk-/leerbedrijf voor stages in 

de media en journalistieke richtingen. Vanuit de omroep is de inzet van de kwartiermaker, Arjo van 

Trigt, gecontinueerd met de opdracht om een zelfstandig beleidsplan uit te werken en door te gaan 

met de professionalisering van de bedrijfsvoering, zodanig dat dit leidt tot het behalen van het NLPO 

keurmerk van streekomroep. De gemeenten hebben hun steun voor de zelfstandige ontwikkeling 

uitgesproken voor tenminste de komende twee jaar (2022 en 2023) en de financiering voor 2021 

gehandhaafd. 

Redactioneel  
De redactie van Omroep BO bestaat uit 2 betaalde krachten, aangevuld met professionals uit de 

landelijke pilot om de lokale journalistiek te versterken, de samenwerking met Omroep West en een 

door de NPO gestart experiment om meer goed opgeleide professionele journalisten lokaal aan het 

werk te hebben. Wij hebben ons voor dit experiment gekwalificeerd en 1 journalist toegewezen 

gekregen voor 2021. Ook het afgelopen jaar hebben we gelijktijdig meerdere stagiaires gehad, met 

verschillende opleidingsachtergrond.  
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De pilot voor betere lokale journalistiek is in 2021 gecontinueerd en wordt uitgevoerd door het 

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. De pilot houdt in dat wij een extra budget in 2021 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. 

Vanwege de aanhoudende coronacrisis is een aantal ambities niet behaald, zoals de ‘schaduw 

gemeenteraad’ op televisie. In plaats daarvan hebben we de extra capaciteit wel kunnen benutten 

voor speciale uitzendingen en reportages vanwege de coronaperiode in de Bollenstreek. Hoewel de 

pilot zou stoppen per 1 december 2021, is deze met een kwartaal verlengt.  

Het heeft geresulteerd in de volgende aantallen berichten op de website: 

Aantal 2019 2020 2021 

Bollenstreek 268 459 796 

Hillegom 467 685 845 

Lisse 526 662 817 

Noordwijk 1064 1352 1681 

Noordwijkerhout 707 974 1084 

Teylingen 957 997 1180 

Totaal Nieuwsitems 3989 5129 6403 

     

Totaal Sportitems 318 132 132 

 

Programmering  

Radio:  

Op de radio hebben wij de programmering kunnen 

continueren. Nieuw is het 'Alzheimercafé ‘. Elke tweede 

donderdag van de maand is het programma te 

beluisteren. Het café wordt gemaakt in samenwerking 

met Alzheimer Nederland Zuid Holland Noord. In het 

programma komt een deskundige aan het woord, ook 

lotgenoten en/of ervaringsdeskundigen zijn te gast. In 

het programma is ook veel ruimte voor vragen van 
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luisteraars. 

Televisie:  

Voor de televisie is er een nieuw play out systeem voor de televisie-uitzendingen in gebruik 

genomen. Vaste programma’s zoals Podium Bollenstreek zijn gecontinueerd, ondanks de 

coronabeperkingen.  Er zijn ook nieuwe 

programma’s gestart. Zo is er een 

programma ‘Bollensteek van Toen’ in 

samenwerking met historische 

verenigingen uit de Bollenstreek en 

specialisten op het gebied van de 

geschiedenis. Deelnemende organisaties 

zijn: Vrienden van Oud Hillegom, Koen van 

Toen, Historische Kring Voorhout en 

Stichting Oud Sassenheim. Verder geregeld te gast: Marca Bultink, Anja Schrage en Mark Sijlmans.  

Het programma ‘Leve de Bollenstreek’ heeft een groot aantal medewerkers die bepalende functies 

binnen het Bloemencorso vervullen geportretteerd en er zijn regelmatig nieuwsreportages 

uitgezonden. De kabelkrant wordt op werkdagen dagelijks ververst en is te zien in alle pakketten van 

de radio en televisie aanbieders.   

Podcasts: 

Er zijn in 2021 een groot aantal podcast producties gepubliceerd, verdeeld in sport, kleurrijke 

Bollenstrekers en het Noordwijk van vroeger. Er is geïnvesteerd in een technische set voor het goed 

faciliteren van het maken van podcast uitzendingen. Deze set kan in bruikleen aangeboden worden 

aan andere maatschappelijke organisaties die podcast producties willen maken. 

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, zijn er directe domeinnamen geactiveerd, te weten teylingen24.nl, 

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

Naast de berichten worden op de website ook videoreportages, podcasts en de radio-interviews uit 

het actualiteitenprogramma gepubliceerd. 

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 

achtergrondinformatie over onze activiteiten worden daar gepubliceerd.  



Bestuursverslag 2021 
Maart 2022  

 

 

 
B o l l e n s t r e e k  O m r o e p  

 
Pagina 4 

Bereik 
Op alle internetkanalen hebben wij het bereik aanzienlijk kunnen vergroten. De grotere redactionele 

capaciteit betaald zich uit in meer berichtgeving, meer eigen geproduceerde content en meer 

(video)reportages. Dit spreekt een groter deel van inwoners aan en er wordt steeds meer gedaan 

met de sociale mediakanalen en website. 

Internet 

Het bereik van onze diverse mediakanalen is: 

Medium 2019 2020 2021 
Dagelijkse bezoekers 
website (gemiddeld) 

2.240 3.270 3.406 

Youtube 336.866 285.398 347.495 

Twittervolgers  4.100 4.310 

Facebookvolgers  4.950 5.480 

Inkomsten 
De inkomsten van omroep BO bestonden in 2021 uit een vaste vergoeding vanuit de vier 

Bollenstreek gemeenten, Noordwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom. Daarnaast is een extra financiële 

bijdrage ontvangen voor continuering van de pilot van het Stimuleringsfonds van de Journalistiek.  De 

commerciële inkomsten zijn in 2021 stabiel, maar laag gebleven. Voornaamste oorzaak ligt bij 

terughoudendheid bij ondernemers gelet op de 

coronacrisis. Zie het jaarverslag voor een nadere 

financiële toelichting. 

Samenwerking  
Samenwerking blijft belangrijk voor onze omroep. 

Nummer 1 is daarbij de samenwerking binnen het 

publieke bestel, met mediapartner Omroep West als 

regionale omroep en nu ook de NOS als landelijke omroep.  Deze samenwerking voorziet niet alleen 

in journalistieke capaciteit, maar ook in het vrij uitwisselen van relevante content en opleidingen. 

Daarnaast zijn er ook wat meer informele samenwerkingsverbanden met lokale uitgever (Verhagen) 

en commerciële media organisaties (o.a. Blik op en Teyding). Met betrekking tot programma’s met 

specifieke inhoud wordt samengewerkt met maatschappelijke organisaties en sportverenigingen. 

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. Met de 

plannen om als zelfstandige omroep te groeien naar een volwaardige streekomroep, hebben wij 
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aangegeven nieuwe huisvesting nodig te hebben om de ontwikkeling van Bo, met name op de 

gebieden van voorzieningen voor redactie en tv-producties, te faciliteren. Op dit moment zijn wij ons 

aan het oriënteren op mogelijkheden, waarbij het samen huisvesten met andere (culturele) 

maatschappelijke organisaties onze voorkeur heeft, maar commercieel aangeboden ruimten worden 

niet uitgesloten. Er is een inventarisatie gemaakt van benodigde ruimten en faciliteiten. Op basis 

daarvan is een zoektocht gestart langs gemeenten en makelaars in de streek. De wens is om 

centraler, representatiever en beter bereikbare huisvesting te vinden binnen de Bollenstreek. 

Kwaliteit en betrokkenheid medewerkers/vrijwilligers  
De trainingen voor nieuwe vrijwilligers voor het gebruik van de technische hulpmiddelen hebben zo 

goed mogelijk doorgang gevonden. Daarnaast zijn digitale trainingen aangeboden vanuit de 

brancheorganisatie NLPO. 

Om vrijwilligers beter te informeren en er 

intensiever contact mee te onderhouden in 

deze tijden, zijn we afgelopen jaar gestart met 

het frequenter uitbrengen van nieuwsbrieven. 

Daarnaast zijn er iedere maand digitale 

inspiratiesessies die vrijwilligers laagdrempelig 

van achter hun PC, mobiel of tablet kunnen 

bijwonen door middel van Microsoft Teams.  

Voor de vitale functies binnen de omroep zijn er functiebeschrijvingen gemaakt. Er hebben 

functiegesprekken en interviews plaatsgevonden met vrijwilligers die vitale functies vervullen. De 

resultaten van die gesprekken worden in 2022 met het Bestuur besproken en op basis daarvan zal 

een HR-plan worden opgesteld. 

Ontwikkelingen  
Voor 2022 werken we aan voorbereidingen om het keurmerk Streekomroep te behalen. Dit doen we 

in samenwerking met de NLPO. Na de zomer zullen we voorbereidingen treffen voor een volgende 

periode van representativiteit binnen de Bollenstreek (2023-2027). In het regeerakkoord is 

afgesproken dat er gewerkt gaat worden aan centrale financiering. Onduidelijk is wanneer dit 

ingevoerd gaat worden en welke consequenties dit gaat hebben op de nu decentraal 

overeengekomen financiering met de gemeenten.  

Er is een werkplan 2022 opgesteld, op basis van het meerjaren beleidsplan. Hierin zijn acties 

opgenomen waarbij we de bedrijfsvoering en commerciële slagkracht verder willen ontwikkelen en 

de vrijwilligersbinding willen vergroten. Naast een stabiele redactionele basis willen we ook een 

stabiele basis voor de bedrijfsvoerings creëren door het aanstellen van een zakelijk leider. Deze zal 

naast de hoofdredacteur verantwoordelijk zijn voor de ondersteunende processen en uitvoering van 



Bestuursverslag 2021 
Maart 2022  

 

 

 
B o l l e n s t r e e k  O m r o e p  

 
Pagina 6 

taken. O.a. op de gebieden van techniek, commercie, vrijwilligersbeleid (inclusief leren en 

ontwikkelen) en administratieve organisatie. 

Begin 2022 zal de totale pilot onder verantwoordelijkheid van het Stimuleringsfonds van de 

Journalistiek worden geëvalueerd.  

Binnen Bo werken we aan een eigen app, waarmee het bereik onder mobiele internetgebruikers 

verder vergroot kan worden. Wij willen deze in de eerste helft van 2022 lanceren. 

Om de binding met jongere doelgroepen te vergroten willen we samenwerkingsactiviteiten op 

middelbare scholen ontplooien. Concreet wordt op dit moment met het Fioretti College gesproken 

over een schoolradio project als proef, waarbij faciliteiten worden aangeboden om radio-

uitzendingen en podcasts te produceren. Aanvullend kan er in lessen stilgestaan worden bij wat het 

betekend om journalistiek actief te zijn, hoe om te gaan met nieuwsvergaring, hoor-/wederhoor en 

het onderscheiden van feiten en meningen. Wanneer deze proef aanslaat en leerlingen enthousiast 

zijn kunnen de faciliteiten een permanente plaats krijgen binnen de school en bieden wij een 

uitzendplatform. 

  


