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Europaweg-Noord 7E 

9403 BC Assen 

 

Dit document bevat de publiek beschikbare informatie in het kader van de vereisten die 

door de Belastingdienst worden gesteld aan zogeheten ANBI-organisaties. 

 

Kort verslag voornaamste activiteiten 2013 

1. Verplaatsing studio - Het jaar 2013 stond voor RTVAssen voornamelijk in het 

teken van de verandering van studiolocatie. In de nazomer verhuisde de 

omroep van Vaart 71 – 73 naar de Europaweg-Noord 7E te Assen. 

Overwegingen die betrekking hadden op ruimte en veiligheid maakten deze 

verplaatsing noodzakelijk. De aanloop naar deze verplaatsing heeft veel energie 

gekost van Bestuur, staf en medewerkers. Met vereende krachten zijn we als 

organisatie ook na de verhuizing een aantal opstartproblemen te boven 

gekomen. Afgezien van incidentele storingen in de periode rond de 

verplaatsing hebben we als lokale omroep de uitzendingen zonder 

noemenswaardige onderbreking kunnen voortzetten.  

2. Programmering en programma-aanbod - Naast voortzetting van de reeds 

bestaande programma’s werd de voornaamste verandering in de 

programmering gevormd door de uitbreiding en professionalisering van het 

live-programma “Asserlei”. Elke maandag tot en met vrijdag wordt dit 

informatieprogramma uitgezonden van 10 tot 12 uur. Aan het eind van 2013 

werd een project opgepakt ter voorbereiding op de Gemeenteraads-

verkiezingen in het voorjaar van 2014. Op diverse niveaus zijn op instigatie van 

het Bestuur processen in gang gezet om de bestaande programma’s verder te 

professionaliseren. Er is en wordt ook gewerkt aan vernieuwing van het 

programma aanbod of het terughalen van programma die “vroeger” succesvol 

bleken.  
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3. PBO - In het afgelopen jaar heeft de organisatie het Programma 

Beleidsbepalend Orgaan uitgebreid en opzettelijk aandacht gegeven aan de 

statuur van de PBO-leden als vertegenwoordigers van diverse stromingen uit 

het Asser maatschappelijk leven. 

4. Contact met de overheid en verlenging zendmachtiging – In de loop van het 

jaar zijn we erin geslaagd goede contacten te leggen en al bestaande contacten 

te herbevestigen met diverse functionarissen en instanties binnen de lokale 

overheid. Aan het eind van het jaar namen we met blijdschap kennis van 

besluit van de Gemeenteraad van Assen om een positief advies uit te brengen 

aan het Commissariaat van de Media met het oog op de verlenging van de 

zendmachtiging voor een periode van vijf jaar.  

5. Kabelkrant - In de laatste maanden van het jaar kwam een lang verwachte 

wens uit. De Kabelkrant werd eindelijk gerealiseerd, zodat RTV Assen via kanaal 

41 van Ziggo present is op de kabel. Verdere verbetering van de beeldkwaliteit 

en het binnenhalen van reclamegelden heeft sindsdien prioriteit. 

6. Naamsbekendheid en luisterdichtheid – Voortdurend hebben we als 

organisatie stilgestaan bij de vraag hoe bekend we eigenlijk zijn in Assen en 

omgeving en hoeveel mensen er daadwerkelijk naar RTV-Assen luisteren. Het 

meest recente luisteronderzoek dateert van ongeveer tien jaar geleden. De 

actuele stand van zaken zal naar verwachting in 2014 gebaseerd kunnen 

worden op een nieuw luisteronderzoek, zo mogelijk in samenwerking met één 

van de media-opleidingen in de regio. Geconstateerd werd in de afgelopen 

periode wel dat er hard gewerkt moet worden aan vergroting van 

naamsbekendheid. Naamsbekendheid is ook noodzakelijk voor de uitbreiding 

van het aantal medewerkers voor alle voorkomende activiteiten. 

7. Versterking van het bestuur - Naast het opstellen van een nieuw Strategisch 

Beleidsplan werd gewerkt aan een versterking van de bestuurlijke capaciteit. 

Dit blijft ook in 2014 hoge prioriteit behouden. 

 


