


De lokale omroep RTV Lansingerland bedient de drie dorpskernen van de gemeente Lansingerland. 
Dit via het verzorgen van informatieve, culturele en educatieve programma’s en uiteraard ook door 
het uitzenden van muzikale programma’s voor verschillende doelgroepen.
Voor de informatieverschaffing en uitzendingen worden verschillende media gebruikt, te weten: radio, 
televisie, internet en sociale media.
Een groot deel van de inwoners is voor het plaatselijke nieuws afhankelijk van de traditionele dagbla-
den en de huis-aan-huisbladen die echter slechts één keer per week verschijnen.

 
De lokale omroep tracht met dagelijkse radio- en
 televisie-uitzendingen de plaatselijke bevolking in 
de breedte te bereiken. Deze uitzendingen vormen, 
op het gebied van media en communicatie, 
hét bindmiddel bij uitstek om te bouwen aan de 
samenhang binnen de gemeente Lansingerland.

Inhoudsopgave

Studio:
Bergweg Noord 41
2661 CM Bergschenhoek  
 
Postadres: 
Postbus 210
2650 AE Berkel en  
Rodenrijs

Platformen: 
- Radio 
- Televisie   
- Online 
     - Website
     - Twitter 
     - Facebook 
     - Instagram 
     - Youtube 

Doelen:
- Informatievoorziening  
- Nieuwsuitzendingen
- Sportuitzendingen  
- Culturele uitzendingen  
- Thema uitzendingen  
- Muziekuitzendingen 
- Evenementen
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Organisatie

Programmavoorschrift
De stichting RTV Lansingerland heeft een vergunning als lokale omroep op basis van de Mediawet.  
De lokale omroep is daar om onder toezicht gesteld van het Commissariaat van de Media (CvdM).  
De Mediawet bevat een groot aantal voorschriften, onder meer voor het Programmabeleid Bepalend 
Orgaan (PBO), het uit te zenden programma en de reclamevoorschriften. Jaarlijks wordt aan het  
Commissariaat van de Media gerapporteerd. De belangrijkste eis is de ICE-norm: 50% van de  
programma’s moet voldoen aan deze norm.
In 2018 hebben wij wederom om verlenging van de vergunning gevraagd. Na voordracht en  
instemming van de gemeente raad van Lansingerland is deze op 22 november 2018 verlengd tot 6 
oktober 2023.

Programmabeleidbepalend orgaan (PBO)
Conform de Mediawet heeft RTV Lansingerland een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO).  
Het PBO werd voorheen programmaraad genoemd. Het PBO is het adviserende en goedkeurende 
orgaan wat de programmering betreft.
Dit jaar hebben twee nieuwe leden zich aangemeld voor een positie binnen het PBO.
 
Het PBO had eind december 2019 de volgende samenstelling:
- Boon Maasland,vertegenwoordigt  Werknemers (voorzitter)
- Peter de Wolf, vertegenwoordigt  Onderwijs en Educatie (secretaris)
- Gerrit Steenwijk, vertegenwoordigt de Agrarische sector
- Boris Wezenberg, vertegenwoordigt Sport en Recreatie
- Gerrit Versteeg, vertegenwoordigt Vluchtelingenwerk
- Arianne van der Wiel, vertegenwoordigt Maatschappelijk welzijn
- Tatiana van Rijswijk, vertegenwoordigt ondernemers 
 
Het PBO heeft in 2019 drie keer vergaderd.

Organisatie
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Bestuur en Teamleiders 
Louis Bekker - voorzitter
Jan van Linden - secretaris
Frank Laviere - penningmeester
Cees Komen - beheer techniek en P&O
Cornel van der Heiden - teamleider radio
Patrick van Uffelen - teamleider TV
Nathalie van Suijlekom - teamleider redactie
Han Beukers - teamleider evenementen
 
Medewerkers
We begonnen 2019 met circa 50 medewerkers, die direct verbonden zijn met de hoofdactiviteiten van 
onze stichting. In de loop van het jaar hebben we de medewerkers die zich specifiek met de 
 rechtstreekse kerkuitzendingen op zondag bezig houden, geïntegreerd als medewerker in het  
subteam “kerken” van de het radioteam. Aan het eind van het jaar was het aantal medewerkers 55 
personen.

Als belangrijke mutaties vallen te melden dat:
 - Begin van het jaar Louis Bekker solliciteerde op de vacature van voorzitter. Na een korte  
 inwerkperiode is hij per 1 mei formeel in functie getreden.
 - Wout Gerritsen heeft na ruim 9 jaar zijn functie als bestuurslid per 1 juni beëindigd, omdat hij  
 veel tijd kwijt is aan een nieuwe hobby bij Stoom Stichting Nederland. Het bestuur vind het   
 jammer, omdat hij in al die jaren veel werk verzet heeft, vooral tijdens de verhuizing naar onze  
 nieuwe locatie.
 -  De teamleider televisie heeft in februari ook te kennen gegeven dat hij zijn functie neer  
 legt, omdat hij onvoldoende tijd heeft om voldoende aandacht te geven aan het TV-team.   
 Patrick van Uffelen is toen tijdelijk benoemd als teamleider a.i., wat later in het jaar omgezet is  
 in een definitieve benoeming.
 - Han Beukers in augustus de taak op zich heeft genomen als teamleider Evenementen.
 

De opnames van Koningsdag zijn ieder jaar een feestje!
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Finish van de Roparun aan de Binnenrotte in Rotterdam



2019 - een jaar vol vooruitgang. We hebben in 2019 niet stilgezeten en een aantal belangrijke stappen 
gemaakt richting een stabiele omroep waar we met elkaar mooie verhalen brengen. In 2019 kozen we 
er vaker voor om slim te zijn in plaats van sterk: soms is het beter om gebruik te maken van de  
kwaliteiten van anderen, en niet alleen maar binnen je eigen muren te kijken. Daarom hebben we in 
2019 de samenwerking met Hart van Lansingerland opgezet, maar ook met Rijnmond, onze grote 
zusteromroep in Rotterdam.
 
Hoewel de samenwerking met Hart van Lansingerland er vooral een is die gaat over TV, zijn we ook tot 
de overeenstemming gekomen dat we het nieuws van Hart van Lansingerland een prominente plek 
geven in onze programmering. Dat resulteerde o.a. in een pilot met een regiobulletin met nieuws van 
onder anderen Hart van Lansingerland.
 
Onze eigen programmering is stabiel gebleven, met goed gevulde avonden en  
weekendprogrammering. Daarbij hebben we ook geïnvesteerd in de ontwikkeling van talent en zullen 
we dat blijven doen, door jonge mensen aan te trekken en mee te nemen in de programma’s en  
programmering.
 

Redactie
RTV Lansingerland heeft in 2019 een behoorlijke ontwikkeling gemaakt in het vormen van een  
redactie. De eerste stappen hiervoor zijn gezet tijdens de grote evenementen waaraan de omroep 
meedeed, waaronder de Roparun. Een variërende groep vrijwilligers stak niet alleen de handen uit de 
mouwen om op de zender van toegevoegde waarden te zijn, maar ook achter de schermen. Research 
doen naar verhalen, interviewkandidaten zoeken en vooraf spreken, nadenken en meewerken aan de 
ontwikkeling van goede content voor op onze radio, tv en sociale media.

Dit was voor RTV Lansingerland de basis om een vast redactieteam, een hoofdredactie, samen te 
stellen dat wekelijks nieuwswaardige en/of infotainment-achtige verhalen research, produceert en 
creëert. Iets waar wij in het begin vooral zoekende waren hoe we deze competenties in elkaar konden 
samen vloeien. Eind oktober heeft Marc de Boer een stap terug gedaan uit het PMT en is Nathalie van 
Suijlekom teamleider redactie geworden.

Radio en redactie
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Radioverslaggeving tijdens de Roparun



De hoofdredactie heeft als doel om het multifunctioneel en multimediaal werken te bevorderen.  
De vrijwilligers worden dusdanig begeleid en getraind, zodat zij op meerdere gebieden (redactioneel/
interviewen/verslaggeven/monteren) inzetbaar zijn. Hierbij is de samenwerking met tv en radio van 
essentieel belang. In een veranderend mediatijdperk kijkt ook RTV Lansingerland naar de toekomst 
en is cross mediale content een kernbegrip geworden. De hoofdredactie legt de nadruk niet op het 
maken van een radio-item of tv-item, maar op het maken van verhalen die tevens geschikt zijn voor 
social media.
 
Redactiewerk is onmisbaar bij het produceren van items, artikelen, opnames, registraties, live 
interviews en evenementen en is een voorwaarde voor een goed product. Vrijwilligers bij een lokale 
omroep komen juist binnen om vooraan te staan bij het tot stand komen van materiaal en willen alleen 
bij uitzondering redactie doen op de achtergrond. Het is daarom van belang dat iedere vrijwilliger 
binnen de omroep zelfstandig redactiewerk en voorbereidende redactionele werkzaamheden kan 
doen voor de items en /of programma’s die hij/of zij maakt of oplevert. Een kerngroep van vrijwilligers 
van zowel radio als TV zal een taskforce vormen binnen de hoofdredactie. Zij zorgen als ambassadeurs 
dat andere vrijwilligers zelf steeds autonomer worden.

Radio en redactie Radioprogramma’s

Denk jij een onderwerp te hebben waar wij aandacht aan kunnen besteden?
Stuur dan een e-mail naar info@rtvlansingerland.nl, vergeet daarbij niet je gegevens (onderwerp, 
naam en telefoonnummer)

Het Magazine brengt je elke vrijdagavond tussen 
18:00 en 20:00 op de hoogte van het laatste nieuws 
uit de regio. Actualiteiten, politiek, sport, cultuur en 
natuurlijk de mening van de lokale Lansingerlanders.
Presentatoren Cornel van der Heiden,  
Yvette Gabler, Nathalie van Suijlekom  en producer 
Stan Buitendijk loodsen je door het nieuws heen .

Iedere vrijdagavond tussen 21.00 en 23.00 uur hoor 
je Time4Trance. Het Trance programma voor en 
door Trance liefhebbers.
Naast de laatste nieuwe Trance tracks presenteert 
Han ook wekelijks het festival nieuws en biedt hij 
ruimte voor Trance DJ/producer talent van over de 
hele wereld en uit de regio. Bekend en onbekend.

Op woensdagavond hoor je Frans Wulffele met 
Gedachtenspel, een programma op het snijvlak van  
filosofie, literatuur en geschiedenis. Denkers en  
schrijvers onder de aandacht brengen die met hun 
ideeën en werken onze innerlijke wereld verrijken,
Wij willen dat u zich blijft verwonderen over de  
onpeilbare diepte van de menselijke geest.  

ZorgSaam is een programma voor, door en over de 
zorg in Lansingerland. Elke donderdag van 20.00 tot 
22.00 uur ontvangen Hans Cieremans en  
Mathijs van der Kaaij één of meerdere gasten, die 
met de zorg te maken hebben.

Op Lansingerland FM worden diverse programma’s (live) uitgezonden. Een greep uit de programma’s 
is hieronder te vinden.
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Inspreken van de diverse programma’s van TV



Techniek ontwikkelingen
De voorgangers van RTV Lansingerland zijn begonnen met een complete analoge opzet: van  
microfoon en platenspeler tot FM-zendantenne. Vanaf circa 2005 kwam, door ondersteunende PC’s, 
langzamerhand de digitalisering van onze omroep opgang, met een netwerk, TV-signaal en website. 
Vanaf de verhuizing naar de huidige locatie is de digitalisering verder doorgezet, met uitzondering van 
het signaal naar de FM zendantenne, dat is nog steeds analoog.
 
We zitten nu in een volgende fase van digitalisering waarbij één mengpaneel al gedigitaliseerd is, en 
de 2e in 2020 ook digitaal gaat worden. Verder worden er voorbereidingen getroffen om naast het FM 
signaal ook via DAB+, digitaal de ether in te gaan.

Radiotechniek

 
Radiostations en digitale kanalen op DAB+
DAB+ is de opvolger van de FM kanalen. Via DAB+ kun je luisteren naar alle lokale, landelijke, regionale 
publieke en commerciële radiostations die je kent van FM. Nieuwe auto’s worden standaard uitgerust 
met DAB+ radio’s. Hier ligt dus een grote uitdaging voor alle omroepen en RTV Lansingerland om mee 
te gaan in de transitie van FM naar DAB+.
2019 stond in het kader van onderzoek naar de mogelijkheden, in 2020 worden de nieuwe DAB+  
kanalen aangeboden. Bij deze overgang komen flinke kosten kijken, die we momenteel in kaart 
brengen. Ook zijn we met andere lokale omroepen in gesprek over samenwerking, betreffende DAB+.

Radio 3B lokaal, voorganger RTV Lansingerland
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De lokale televisiezender Lansingerland TV heeft een boeiend en dynamisch 2019 achter de rug. Het 
jaar begon met de wisseling van teamleider. Na jaren van trouwe dienst verliet Nick Ooms na zeven 
jaar teamleiderschap de omroep. Hij werd opgevolgd door Patrick van Uffelen die al sinds 2011  
camera- en montagewerkzaamheden verzorgt voor de lokale omroep. De nieuwe teamleider kreeg 
gelijk een grote uitdaging: een tekort aan vrijwilligers. Een van de hardwerkende vrijwilligers uit het 
tv- team werd ernstig ziek en een aantal andere medewerkers kreeg een vervelende privésituatie, 
waardoor in beide gevallen ze geen werkzaamheden meer konden verrichten voor de omroep. Er viel 
een flink gat, maar de overige vrijwilligers zijn in dat gat gesprongen en hebben er voor gezorgd dat de 
kijker thuis er niets van heeft gemerkt. De TV-programma’s gingen gewoon door met de kwaliteit die 
de kijkers gewend waren. Een flinke klus voor het kleine, maar hechte tv-team.

TV en redactie

 
De programma’s draaien gewoon door en blijven van dusdanige hoge kwaliteit dat er kan worden  
gebouwd aan het vernieuwde Lansingerland TV. De lokale TV-zender moet hét platform worden waar 
mensen naar gaan kijken als het gaat om videocontent uit de gemeente Lansingerland. Zoiets  
neerzetten doe je niet alleen, dat doe je samen. Iets wat eigenlijk wel de kern is van wat er in 2019 is 
opgezet, een TV-zender die je samen maakt voor en door mensen uit Lansingerland.

Afgelopen jaar zijn er grote stappen gemaakt bij het vernieuwen en verbeteren van de lokale  
televisiezender. En daar gaan we zeker mee door in 2020. Zo willen we graag ons programma-aanbod 
gaan uitbreiden en de raadsvergaderingen en kerkdiensten in de gemeente Lansingerland live gaan 
uitzenden. Daarnaast willen we minstens één keer per jaar een liveshow maken. Ook de visual-radio 
op tv willen we verder gaan uitbreiden. Een flinke ambitie en dat kunnen we dan ook niet zonder dat we 
ons tv-team verder uitbreiden. We zijn daarom hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers met een passie 
voor het maken van videocontent. Jong of oud, professional of amateur. Iedereen is welkom bij het 
leukste TV-team van de regio.
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TV programma’s
In de televisieprogramma’s op Lansingerland TV zie je alles wat Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en 
Rodenrijs bezig houdt! Iedere dag zie je in de carrousel tussen 6 uur ‘s ochtends en 23 uur ‘s avonds de 
televisieprogramma’s van RTV Lansingerland. Ieder uur wordt de carrousel herhaald. Tussen 23 uur 
‘s avonds en 6 uur s’ ochtends zie je het laatste nieuws gebracht door Hart van Lansingerland met de 
muziek van Lansingerland FM. Een programma terugkijken kan op onze ‘gemist pagina’.
 
De carrousel start met de opener van het uur en de reclames. Daar op volgend worden de 
tv-programma’s uitgezonden, beginnend met Lansingerland in Zicht. Lansingerland in Zicht is een  
gevarieerd maandelijks magazine, waarin aandacht wordt geschonken aan bijzondere gebeurtenissen 
en activiteiten in Lansingerland. Elke maand wordt ook een bijzonder of markant persoon  
geportretteerd in De Lansingerlandgenoot.

TV

Naast de vaste programmering maakt Lansingerland TV ook extra uitzendingen. Dit kunnen 
reportages zijn over de Roparun, Oostland Marathon, Koningsdag, festivals, de intocht van 
Sinterklaas en meer! Deze reportages zie je in het programma Extra Editie dat na Lansingerland in 
Zicht uitgezonden wordt als er een reportage is. Na Lansingerland in Zicht en Extra Editie is een  
wisselprogrammering te zien. Een programmering waarin een programma één keer in het kwartaal 
uitgezonden wordt. De ene maand is dat Koken met..., de andere maand De Achtertuin en de laatste 
maand Carlo aan de Kook. Iedere eerste maandag van de maand volgt een nieuwe editie van een van 
de programma’s.
 
In het kookprogramma van RTV Lansingerland ‘Koken met’, gaat chefkok Maurice Gaasbeek samen 
met een gast zijn of haar lievelingsgerecht maken. Naast het maken van het gerecht kom je van alles 
te weten over de gast. Bakken de gasten er wat van of loopt het gerecht helemaal in de soep?
 
De gemeente Lansingerland kent vele hectaren aan tuinbouw en is daarom een belangrijke  
economische factor voor Lansingerland. Veelal is het vak van vader op zoon doorgegeven en zit de 
hele familie al generaties lang in de kassen. Niet alleen voor onze regio spelen de kassen een
belangrijke rol, maar ook internationaal staat de Nederlandse glastuinbouw, te boek als  
toonaangevend en vooruitlopend op de rest van de wereld. In het informatieve programma 
De Achtertuin nemen we een kijkje achter de schermen bij verschillende tuinbouwbedrijven.
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Altijd aanwezig bij de grote evenementen



112Lansingerland
Wij brengen altijd vrolijke, informatieve maar soms ook kritische reportages op tv. Het vastleggen van 
112 nieuws is een andere tak van sport dan die wij doen. Continue maar klaar staan tot de pieper gaat 
voor een incident, dat kan je onze vrijwilligers niet aan doen. De website 112Lansingerland is, zoals de 
naam al doet vermoeden, wel gericht op het brengen van dat soort nieuws. Het is een mooie sprong 
voorwaarts voor de lokale televisiezender dat wij doormiddel van deze samenwerking met 
112Lansingerland het lokale 112 nieuws kunnen tonen op televisie. Het is vaak niet het meest leuke 
nieuws, maar wel belangrijk en informatief nieuws dat 112Lansingerland op een goede en respectvolle 
manier brengt.

Dagprogrammering TV
Lansingerland In Zicht was ook het afgelopen jaar de basis van de TV- uitzendingen en dat zal 
voorlopig ook wel blijven. Lansingerland in Zicht is een gevarieerd maandelijks magazine, waarin 
aandacht wordt geschonken aan bijzondere gebeurtenissen en activiteiten in Lansingerland.
Naast het maandelijkse magazine zijn er afgelopen jaar verschillende extra uitzendingen gemaakt. We 
waren te vinden op Koningsdag, de festivals Lansingerland Live en Opperdepop, de Roparun en de 
Sinterklaasintocht. Maar we deden ook iets nieuws, een meercamera registratie bij een talentenjacht 
genaamd Top of the MBS. 
Nieuw dit tv-seizoen was het programma “Koken met...”. In dit kookprogramma maken verschillende 
markante inwoners uit Lansingerland samen met chefkok Maurice Gaasbeek hun favoriete gerecht. 
Naast dat Maurice het gerecht maakt met de gast kom je van alles te weten over de persoon achter 
zijn of haar beroep. In de eerste aflevering zat wethouder Simon Fortuyn. Dit programma is één keer in 
het kwartaal te zien in afwisseling met het tuin- bouwprogramma De Achtertuin.

TV
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Registratie talentenjacht Top of the MBS

Avondprogrammering TV
Sinds eind 2019 heeft Lansingerland TV een nieuwe avondprogrammering. Je ziet dat 
RTV Lansingerland geen gescheiden omroeporganisatie meer is, maar een echt multidisciplinair 
mediabedrijf aan het worden is. Met het op TV uitzenden van radio-uitzendingen, waarin het 
radioprogramma wordt afgewisseld met actuele informatie, gaan we een nieuw tijdperk in. Het is een 
mooie aanvulling op de radioprogramma’s. Waar het bij radio ophoudt met audio, gaan we op tv verder. 
Je kijkt tijdens de gesprekken, optredens of DJ-sets mee in de studio en tijdens een muziekplaat zie je 
onder andere het weer, actuele verkeer en Twitter-berichten de revue passeren.



Team evenementen
In de gemeente Lansingerland worden regelmatig grote en kleine evenementen georganiseerd. In 
2019 hebben we twee van deze evenementen live uitgezonden. Dat smaakte naar meer en om die 
reden hebben we weer een team evenementen gevormd. Doel van dit team is om RTV Lansingerland 
dichter bij de kijkers en luisteraars te krijgen. Zij kunnen via radio en TV proeven van de sfeer op het 
terrein, de interviews met de artiesten en muziek. 

Samenwerking
Bij het maken van de live radio-uitzendingen van Lansingerland Live en Opperdepop was het TV-team 
ook met ons mee. Tijdens deze projecten in 2019 zijn TV en Radio veel meer als één team gaan  
opereren. Deze samenwerking heeft ook geresulteerd in nieuwe energie binnen de gelederen van RTV 
Lansingerland. Tijdens de evaluatie van dit eerste seizoen evenementen is naast zeer constructieve 
feedback ook vele malen deze fijne samenwerking benoemd. 

Evenementen

Planning
Nu 2019 tot een einde is gekomen, kijken we niet alleen terug op een leuk evenementenseizoen maar, 
hebben we voor 2020 ook alweer een planning opgesteld voor de evenementen waar wij weer 
aanwezig zullen zijn. In 2020 kun je ons o.a. tegenkomen op:
- De nieuwjaars uitzending op het gemeente huis Lansingerwinterland
- De Roparun
- Lansingerland Live (zomer editie)
- De Ster van Berkel
- En nog vele andere grote en kleine evenementen

Evenement aanmelden
Iedereen die een evenement (of iets anders voor publiek) in onze gemeente organiseert, kan die  
uploaden in de evenementenagenda op onze website. Dan verschijnt deze in onze rubriek 
“agendatips”.
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Locatiestudio tijdens het Opperdepop festival



Hart van Lansingerland 
Vrijdagavond 29 september om 19:00 uur werd in het radioprogramma Magazine met één klap op de 
knop de samenwerking met de lokale uitgeverij Hart van Lansingerland gevierd.
De vraag van presentator Cornel van der Heiden was: “Hebben wij dan nu onze ziel verkocht aan de 
uitgeverij?”. De voorzitter van RTV Lansingerland kon er om lachen. “Dat blijkt heel duidelijk niet zo te 
zijn. Elke samenwerking is gebaseerd op een stukje vertrouwen. En dat is ook iets dat je echt proeft 
vanavond.
Frank van der Sman van Hart van Lansingerland zegt: “Het mooie is dat we elkaar mooi aanvullen. 
Onze missie is verbinden en vroeger deden we dat eigenlijk alleen maar met de krant. Inmiddels zijn 
daar de site en sociale mediakanalen bij gekomen. Toen dit ter sprake kwam waren we er erg 
enthousiast over. Omdat het twee kanten op werkt.” 

Na de video-uitzendingen zie je de Tekst-TV gevuld met actuele artikelen door 
Hart van Lansingerland.

Samenwerkingen

Zaterdagmiddag Live! Bezorgt je van 12.00 tot 14.00 uur bezorgt je het ideale weekendgevoel. 
Vrolijk, gezellig maar ook informatief. Dan zijn de kernwoorden van de nieuwe radioshow.
 
Verslaggevers van de vier omroepen gaan op pad, op zoek naar alles wat onze regio zo mooi maakt.
Het programma zit vol reportages, leuke muziek, een spel, een uitgaansagenda en natuurlijk 
live-verslag van evenementen. Medewerkers van de lokale omroepen presenteren het programma 
samen met presentatoren van Radio Rijnmond.

Samenwerkingen

Lancering samenwerking Hart van Lansingerland

Rijnmond 
In 2019 kwam RTV Lansingerland op een positieve manier in ‘the picture’ door een unieke 
samenwerking met twee andere lokale omroepen (Exxact Barendrecht en RTV Albrandswaard) en 
met de regionale omroep Rijnmond. Met het programma Zaterdagmiddag LIVE is een nieuw soort 
programma geboren: lokale omroepen die hun kwaliteiten en krachten bundelen met het bereik en de 
faciliteiten van een grotere omroep.

Vanuit RTV Lansingerland leveren we elke week stabiel twee items en geregeld een presentator en 
technische medewerkers. Daarmee bouwen we aan een samenwerking die toekomstbestendig is. 
Richting de toekomst wordt er van ons verwacht dat we meer samenwerken en dit is er één om te 
behouden. 

Meerdere medewerkers en het bestuur hebben aangegeven erg veel profijt te hebben van de
samenwerking, die het programma overstijgt.

Zaterdagmiddag Live! vanuit de studio van Rijnmond
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Website  
Bezoekers 94.084
Nieuwe bezoekers 36.580
Paginaweergave 240.148 
 

Livestreams
Webcam 21.580  
Radio 15.104 
TV 21.440

Kijk– en luisteronderzoek
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Verkeer naar de website via

Top 10 best bekeken berichten
- Mannen beroven kwetsbaar slachttoffer herkent u ze?
- In Memoriam Adri Troost
- Foto’s Sinterklaasintocht Bleiswijk
- Mogen leerlingen Gouden Griffelschool meester Jelle kaal scheren?
- Roparunteam Gouden Griffel vertrokken naar Parijs
- Laatste 112 nieuws op Lansingerland TV
- Versterking gezocht
- Sinterklaas bezoekt Lansingerland
- Leraar scheert hoofd kaal voor Roparun
- 1e editie Opperdepop Festival een groot succes

Aantal weergaven 
17.661
1.992
2.191
2.152
2.144
2.006
2.002
1.990
1.678
1.067

Bereik op Social Media in 2019
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72.000 mensen bereikt

680 vind ik leuks op foto’s

65.000 mensen bereikt

19.400 videoweergave

Website bezocht via

Financiën

Op financieel gebied is 2019 een goed jaar geweest. De inkomsten zijn voor het eerst in de  
geschiedenis van RTV Lansingerland hoger dan € 40.000,-.
Dat komt enerzijds door éénmalige financiële meevallers, anderzijds door een aantrekkende 
 economie waardoor de advertentieverkoop is gestegen.
De éénmalige financiële meevallers betroffen een teruggave van kosten van BUMA/STEMRA, ruim 
€ 4.000,- en een nabetaling van de gemeentesubsidie in verband met herberekening van het aantal 
huishoudens over de laatste twee jaren.
 
De verkoop van reclame was ruim vijf keer het bedrag van de eerste begroting.
Aan de uitgavenkant zijn we binnen de begroting gebleven. Dit resulteert in het heugelijke feit dat we 
ongeveer € 10.000,- minder hebben uitgegeven dan er is binnengekomen.
 
Hoewel de totale omvang van de begroting bescheiden is, voldoen we wel aan één van de eisen van 
het Keur- merk voor Nederlandse Streekomroepen namelijk: Een positief resultaat (drie jaar achter 
elkaar). 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de jaarrekening/het financieel verslag 2019.

Uitreiking vrijwilligersprijzen live op radio en TV
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