
 

 
 

Post- en bezoekadres: 
Zuidhaege 2,  
9401 NZ  Assen 

  

Bestuurlijk Jaarverslag 2020 

1 
A Samenstelling bestuur Stichting Assen FM: 

voorzitter: dhr. JAA Engelman 
secretaris: vacature 
penningmeester: vacature 
lid technische zaken: dhr. E. Pastoor 
lid algemeen: vacature 

 
Directie : geen directie aanwezig 
Hoofd Radio : dhr. G. de Vos 
Hoofd Digitale Media : dhr. G. Mennink 
Hoofd studio techniek : dhr. J. Martijn 
 
B 
Activiteitenverslag:  
Het is prettig te kunnen berichten dat het met en bij Omroep Assen beter gaat. 
Financieel is het nog steeds geen vetpot, maar er komt langzaamaan meer lucht 
waardoor er meer mogelijkheden zijn. 

Voordat we de positieve zaken benoemen, eerst enkele droevige. In september 
overleed een van de langst aanwezige medewerkers van de omroep die dat ruim 12 
jaar is geweest als sportredacteur en studiotechnicus. Corona was niet de oorzaak, 
zijn lichamelijk conditie wel.  
In november moesten van nog een medewerker afscheid nemen die ook met hart en 
ziel aan de sportredactie heeft deelgenomen. Ook dit was geen corona gerelateerd 
overlijden. 

Het aantal vrijwilligers bij de Omroep is gelukkig weer gestegen. Dat wil nog niet 
zeggen dat we teug zijn op het niveau van de jaren ‘80 en ‘90 uit de vorige eeuw, 
maar we kunnen weer meer programma’s gaan maken. Het programma Asserlei 
vormde de basis van de programma’s die inmiddels weer gepresenteerd worden en 
zelfs dit gebeurde langs de weg der geleidelijkheid. Nu is het elke dag weer in de 
lucht van 10 uur tot 12 uur. Begin 2020 werden de plannen afgestoft om het 
Kerkjournaal en de Klassieke Muziek op zondagmorgen weer op te starten. Tegelijk 
zijn er initiatieven om andere programma’s weer van stal te halen, maar ook geheel 
nieuwe mogelijkheden dienen zich aan. Daarbij wordt wel strenger gekeken naar de 
levensverwachting en de continuïteit. Hobby-programma’s zijn leuk, maar moeten 
toch minstens 1 jaar de afgesproken tijd vullen. 



Door het wegvallen van enkele apparaten waren we begin 2020 even uit de lucht. 
Het positieve gevolg daarvan is geweest dat de verbinding met Hilversum (verzorgd 
de signaaldistributie onder de providers) verbeterd is.  
Daarnaast moest er een programma vervangen worden waarvan we de 
mogelijkheden langzaam aan het uitbreiden zijn. Alle medewerkers moeten hierin 
geschoold worden met overlappingen, zodat het wegvallen van een medewerker 
makkelijk op te lossen is. 

Hét voordeel van het programma is dat de werkzaamheden en mogelijkheden 
allemaal digitaal gaan waardoor er meer mogelijk is dan tot nu toe. Zo zijn we erin 
geslaagd om de raadsvergadering van de gemeente Assen op de daarvoor gebruikte 
datums rechtstreeks via de kabelkrant uit te zenden. Een wens van de gemeente is 
daarbij in vervulling gegaan. 

Over 2020 schrijven is onmogelijk zonder het over CORONA te hebben. Net als 
iedereen is de Omroep er volledig door verrast geweest. Maar tegelijk werd ons 
duidelijk dat we als omroep hierin een taak te vervullen hadden. Daarbij vooral 
gehinderd door allerlei regels en maatregelen die met corona te maken hadden. 
Immers, het welzijn van onze medewerkers was bepalend voor de mogelijkheden om 
het werk gedaan te krijgen. Verschillende mensen hebben testen moeten ondergaan 
en sommigen hebben met corona te maken gekregen (zelf of in het gezin/ familie). 
Gelukkig viel het allemaal mee en zijn we er redelijk in geslaagd om onze taak te 
volbrengen. 

Dat wil niet zeggen dat we niet geplaagd worden door uitvallende apparatuur of 
storingen in apparatuur van onze technische hulporganisaties bijv. in Hilversum. 
Storingen in de hardware of in de software die gebruikt wordt. 

2 
Organisatiebeschrijving 

A 
Mutatie bestuurlijke vorm. Gedurende 2020 is de bestuurlijke vorm van de omroep 
ter discussie geweest, mede naar aanleiding van de wens van de gemeente dat de 
omroep haar statuten zou aanpassen aan de huidige wetgevingen. In overleg is er 
besloten om te gaan functioneren met een Raad van Toezicht (toezicht op afstand en 
lange termijnbeleid) en een Raad van Bestuur (de dagelijkse leiding van de omroep). 
Tijdens die periode is een interim-bestuur werkzaam geweest ter ontlasting van de 
qua termijnen aftredende voorzitter. 

B 
personele bezetting: 
Eind 2018 begon er weer een voorzichtige groei in het medewerkersbestand. 
Gedurende 2020 kwamen er verschillende mensen bij waardoor er op 50% van het 
jaar reeds 57 vrijwilligers waren. Nieuwe medewerkers, waaronder gelukkig ook 
jongeren, stagiaires etc. 

  



C 
verloop:  
- helaas verloren we twee medewerkers aan ernstige ziekten. 
- tevens waren enkele medewerkers gedwongen om hun activiteiten los te laten dan 
wel op een lager niveau door te kunnen gaan, o.a. door het verkrijgen van een baan. 

3 Samenstelling Mediaraad (PBO) 

4 Stroming Naam Organisatie 

1 Maatschappelijke zorg en 
welzijn 

Dhr. (R) Rick Horst 

Voorzitter 

Vaart Welzijn 

2 Cultuur en kunst Mw. (P) Poldy Koot 
jaarverslag Mediaraad 

Podium 
Zuidhaege 

3 Kerkgenootschappen en 
genootschappen op 
geestelijke grondslag 

Dhr. J (Johan) Klaassen Bisdom 
Groningen-
Leeuwarden 

4 Werknemers vacature 
 

5 Werkgevers Vacature, was Dhr. N. (Nico) 
Vanderveen, maar heeft zich 
teruggetrokken. 

 

6 Onderwijs en educatie Dhr. (M) Marco Koops 
Secretaris 

Basisschool 

7 Sport en recreatie Dhr. J (Johann) Talens Boksteam Assen 

8 Etnische en culturele 
minderheden 

Dhr. Nicolai Romachuk 
 

9 Jongeren Meerdere leden van het PBO 
zijn 30+ tot 50 jaar en kunnen 
de jongeren ook 
vertegenwoordigen 

 

10 Ouderen Dhr. Cor Oosterhof Al ruim 20 jaar bij 
de lokale omroep 
betrokken 

(Opm. Met de komst van een nieuw bestuur in 2021 is ook een deel van de 
mediaraad vernieuwd en vacatures ingevuld.) 

  



4 
Doelgroepen van de uitzendingen: 

A in principe alle leeftijden. 

B in de praktijk blijkt dat de leeftijdscategorie 45 + meer geïnteresseerd is in 
lokaal nieuws dan de jongere leeftijdscategorie. 

C door met name bij sport en cultuur meer aandacht te gaan besteden aan 
kinderen die daarmee bezig zijn zullen de ouders ook willen kijken en luisteren. 

D met name de senioren die minder kunnen bewegen worden ook kerkdiensten 
aangeboden, bij voorkeur zo afwisselend mogelijk. 

E geïnteresseerden kunnen de raadsvergadering van de Gemeente Assen eens 
per maand 1 op 1 volgen. 

F op de vrijdagavond wordt er door jongeren een jongerenprogramma gemaakt. 

  

5 
Media gebruik: 

1 Radio (FM 107,8) en kabel 105,5 

2 Zenderoverzicht via de Media hub: 

Radio Ziggo KPN, Telfort en XS4ALL Vodafone/T-Mobile 

FM 107.8 TV: 41 TV: 1457 TV: 835 

Kabel 105.5 Radio: 916 Radio: 1157 Radio: 2145 

3 internet (stream en website) 

4 Twitter 

5 Facebook 

6 
Programmering & Programma beschrijving: 

In het afgelopen jaar zijn de volgende programma’s in eigen beheer gemaakt:   
- Asserlei (nieuwsvoorziening over Assen en omgeving) en 

- Sportjournaal (sport informatie in het algemeen.  

- Dit jaar werd het Kerkjournaal (kerkdienst en kerknieuws) in combinatie met 
Ochtendgloren (klassieke muziek) weer in ere hersteld. 

- Uitzendingen bij speciale evenementen, zoals de koopweken voor Sinterklaas en 
Kerstmis vanuit een pop-up studio in het stadscentrum en de opening van het nieuwe 
wijkcentrum in Marsdijk. 

 



Op dit moment zijn er geen andere programma’s die zelf geproduceerd worden, 
hoewel een cultuurprogramma in voorbereiding is. Programma’s in samenwerking 
met commerciële bedrijven of daardoor gesteund/ aangeboden door ….. staan wel 
op de wensenlijst. 

De Mediaraad (v/h PBO) heeft zich tot nu toe nog niet uitgesproken over het 
programma-aanbod. Dit heeft te maken met het kleine aantal medewerkers tot aan 
2020. Inmiddels zit daar een stijging in, waardoor er langzaamaan meer 
programma’s komen. In 2021 zal daar meer over te vertellen zijn, mits Corona niet te 
veel roet in het eten gooit. 
Daarnaast zal de mediaraad in 2021 een aantal mutaties ondergaan door het 
toetreden van enkele leden tot andere plekken in het organisatieschema. Met de 
nieuwe statuten is het onmogelijk om “meerdere petten” te dragen 

7 
Beschrijving speciale programma’s: 

Omdat evenementen in 2020 niet mochten plaatsvinden hebben we ook geen 
geplande speciale uitzendingen kunnen maken. 

8 
Toekomstperspectief: 

Het toekomstbeeld voor Omroep Assen lijkt ons positief. Het aantal medewerkers is 
groeiende, onze financiën zijn onder controle maar nog steeds zeer zorgelijk, zeker 
gezien het feit dat er de komende jaren fors moeten worden geïnvesteerd.  

Omdat wij van plan waren om afgelopen jaar te starten met programma’s vanuit de 
wijkcentra hebben we contact gezocht met STILA. Door de sluiting van de wijkcentra 
konden deze uitzendingen niet worden gestart, maar met STILA is afgesproken om 
tot een vorm van samenwerking te komen, waarbij STILA ondersteunt met middelen 
en wij de communicatie vanuit en tussen de wijken bevorderen. 

Het blijkt uit de cijfers dat er bij de meeste lokale omroepen niet alleen financiële 
problemen zijn, maar ook opvolging in met name bestuursfuncties een rol spelen in 
de continuïteit. 

De NLPO heeft daarom de actie opgezet om te stimuleren tot een regionale 
samenwerking van lokale omroepen. Op zich is dat een goed streven waarbij het 
eigene dan een lokale omroep een voorname rol speelt. Als men bereid is om samen 
te werken op het gebied van facilitaire zaken kan een lokale omroep overleven 
inclusief het eigene van de omroep.  
Het zou mooi zijn als de gemeenten daarbij één lijn durven trekken over hun beleid 
rond lokale omroepen. 

9 
Financiën: 
Corona heeft natuurlijk ook zijn sporen getrokken in de financiën van de Omroep. 
Vrijwel vanaf het begin heeft het advertentie acquisitiebureau afgehaakt door dat ze 
failliet gingen. Daardoor leek het er in eerste instantie op dat de Omroep het alleen 
met de bekende financiële tegemoetkoming van de gemeente zou moeten doen. 



  

Gelukkig bepaalde het Steunfonds van de Journalistiek (in samenwerking met het 
ministerie) dat met name lokale kranten en omroepen een steunaanvraag konden 
doen. Onze aanvraag werd gehonoreerd waardoor we financieel iets meer armslag 
kregen. In eerste instantie als kredietvoorziening, maar met de mogelijkheid dat dit 
kon worden omgezet in een uitkering. Op dit moment (april 2021) is die 
omzettingsaanvraag nog niet gehonoreerd. Mocht deze omzetting niet plaatsvinden 
dan zal dit grote financiële gevolgen hebben voor 2021. 

Financieel hebben we in 2020 een aantal maatregelen kunnen nemen o.a. door 
financieel gunstige afspraken met schuldeisers uit het verleden van de Omroep. Er 
zijn nu nog maar 2 schuldeisers over die niet bereid zijn tot een clemente houding 
tegenover de Omroep. 

Omdat veel apparatuur gedateerd is zal er de komende jaren fors moeten worden 
geïnvesteerd wil Omroep Assen kunnen blijven functioneren. Ook staan ons nieuwe 
uitdagingen te wachten, zoals meer live-uitzendingen vanaf locatie, meer tv-beelden 
bij de radio-uitzendingen, professionaliseren van de journalistiek, meer eigen 
producties enz. 

 

 

JAA Engelman 
voorzitter 

 Zuidhaege 2, 9401 NZ   Assen;  
Telefoon: 0592 798010 (wordt binnenkort gewijzigd) 

E-mail: info@omroepassen.com 

www.omroepassen.com 

KvK nr. 41018865 

Bankrekening: NL10SNSB 0927 9766 68 
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