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Bestuurlijk Jaarverslag 2018 
 

1 A Samenstelling bestuur Stichting Assen FM: 
Voorzitter   : dhr. JAA Engelman 
secretaris   : vacature 
penningmeester  : dhr R. van de Veen 
lid technische zaken : dhr E. Pastoor 
lid algemeen  :  
lid algemeen  :  
 
Directie   : geen directie aanwezig 
Hoofdredacteur  : dhr. A. de Vries  
 
B Activiteitenverslag  
Gedurende het jaar 2018 is het bestuur voornamelijk bezig geweest met 
het consolideren van de apparatuur, de medewerkers en het afbetalen van 
de openstaande schulden cfm de daarover gemaakte afspraken.  
 
Mede door de veranderingen die in het faciliterende gebouw plaatsvonden 
kwamen stroom – en internetstoringen veelvuldig voor kwamen. Het was 
niet bevorderlijk voor de continuïteit van de uitzendingen en de loyaliteit 
van onze luisteraars annex kijkers. 
 
Een bijkomend probleem was de verlenging van de licentie eind 2018. 
Gelukkig is de licentie voor de komende 5 jaar weer veilig gesteld zodat de 
omroep zich weer op groei en kwaliteitsproducties kan richten. 
 
Aan het eind van het jaar kon de conclusie getrokken worden dat de 
financiële armslag groeiende was, waardoor er voorzichtig weer werd 
begonnen met enkele meest aansprekende programma’s.  
 

2 Organisatiebeschrijving 
A personele bezetting: gedurende 2018 was de personele bezetting 
constant en aan de lage kant. Naast de bestuursleden waren slechts 6 
vrijwilligers bezig om de mogelijkheden van de radio vooral technisch in de 
lucht te houden. Er waren geen programma’s, slechts 24-uur muziek en 
nieuws. 
Drie van de vrijwilligers poogden de kabelkrant in de lucht te houden, 
ondanks vele technische storingen. 
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B verloop: gelukkig waren er in 2018 geen mensen die de omroep 
organisatie verlieten. De keerzijde: er kwam ook niemand bij. 
 

3 Samenstelling Mediaraad (PBO) 
1 mw. P. Koot (jaarverslag Mediaraad) 
2 dhr. R. Horst (voorzitter) 
3 dhr. M. Koops (secretaris) 
4 dhr. J Talens 
5 dhr. J. Klaassen 
6 dhr. C. Oosterhof 
7 dhr. N Romashuk 
 

4 Doelgroepen via de Mediaraad: 
1 Kunst & Cultuur 
2 Maatschappelijke dienstverlening en zorg 
3 Onderwijs en Jeugd 
4 Sport 
5 Religieuze instellingen 
6 Ouderen 
7 Etnische minderheden. 
NB: de nummering komt overeen met de samenstelling van de Mediaraad. 
 

5 Media gebruik: 
1 Radio (FM 107,8) en kabel 105,5 
2 Kabeltelevisie via de Media hub met diverse frequenties van de 
providers 
3 Internet (stream en website) 
4 Twitter 
5 Facebook 
 

6 Programmering & Programma beschrijving: 
Zoals bij punt 1B al te lezen valt zijn er in 2018 geen programma’s 
geweest. Hierover valt dus niets te melden. Eind 2018 is begonnen met het 
opstarten van het programma Asserlei. Helaas niet consequent op elke 
werkdag zoals het hoorde, maar nogal onregelmatig, gestoord door 
veelvuldige technische gebreken en stroomstoringen. 
 

7 Beschrijving speciale programma’s: 
Zoals bij punt 1B al te lezen valt zijn er in 2018 geen speciale programma’s 
geweest. Hierover valt dus niets te melden. 
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8 Toekomstperspectief: 
Ondanks de sombere jaren achter ons heeft Omroep Assen toch nog 
toekomst perspectief. De financiële positie wordt langzaamaan weer 
normaal (o.a. doordat er eindelijk reclames gevonden worden voor radio en 
kabelkrant).en de laatste tijd melden zich nieuwe medewerkers met nieuwe 
ideeën en plannen. 
 
Het past feitelijk volledig in het beeld dat deze organisatie door de jaren 
heen kende: met up0s en downs, maar steeds terugkomend. 


