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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
dagbladen 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.

Studio:
Bergweg Noord 41
2661 CM Bergschenhoek
Postadres:
Postbus 210
2650 AE Berkel en
Rodenrijs
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Platformen:
- Radio
- Televisie
- Online
- Website
- Twitter
- Facebook
- Instagram
- Youtube

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

Organisatie

Programmavoorschrift
De stichting RTV Lansingerland heeft een vergunning als lokale omroep op basis van de Mediawet.
De lokale omroep is daarom 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 gemeenteraad van Lansingerland is deze op 22 november 2018 verlengd tot 6
oktober 2023.

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 2020 met circa 50 medewerkers, die direct verbonden zijn met de hoofdactiviteiten
van onze stichting. Aan het eind van het jaar was het aantal medewerkers 45 personen.
Er hebben zich geen belangrijke mutaties voorgedaan. Mensen hebben ons verlaten door
veranderende privé omstandigheden.

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.
Begin dit jaar hebben 3 leden zich teruggetrokken. Het bestuur is Boon Maasland, Peter de Wolf en
Gerrit Steenwijk zeer erkentelijk voor hun jarenlange inzet en heeft hun hartelijk bedankt.
Door de Coronacrisis en de daarmee samenhangende lock-down zijn we niet in staat geweest om
nieuwe leden te werven. Daarnaast zijn ook de fysieke vergaderingen opgeschort maar is er wel
overleg geweest via e-mail. In september is de programmering voor seizoen 2020 -2021
goedgekeurd.
Het PBO had eind december 2020 de volgende samenstelling:
- Gerrit Versteeg, vertegenwoordigt Vluchtelingenwerk
- Arianne van der Wiel, vertegenwoordigt Maatschappelijk Welzijn en is tevens secretaris
- Tatiana van Rijswijk, vertegenwoordigt ondernemers
Er is nog geen voorzitter aangewezen.

Opnames dodenherdenking
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Opnames op de Rotte
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Radio
2020 was voor de afdeling Radio van RTV Lansingerland best bijzonder. Opeens kun je niet meer met
zijn vieren in de studio een mooi programma maken en op evenementen kun je niet meer live
uitzendingen maken. De corona-crisis gooide roet in het eten.
Gelukkig kwamen daar veel andere mogelijkheden voor terug. De corona-pandemie zorgde ervoor dat
we meer dan ooit de verbindende factor mochten zijn. Vooral in de eerste maanden (maart tot mei)
hebben we op zeer betrokken wijze de verbinding kunnen zoeken met de inwoners van Lansingerland.
Het team bewoog als vanzelf mee met de gebeurtenissen. Er werd op een andere manier ingespeeld
op nieuws, items werden vaker op afstand gemaakt en telefoongesprekken waren soms het enige wat
ons met de inwoners verbond. Daarom werd er meer tijd gestoken in het voorbereiden daarvan.
Het is namelijk moeilijker om in zo’n telefoongesprek de juiste zaken naar voren te laten komen.
Het verhaal achter het verhaal, dat werd waar we naar zochten. Door nieuwe apparatuur kon dat ook
op anderhalve meter.
Met een nieuwe microfoonhengel gingen onze verslaggevers op pad om de verhalen uit de gemeente
op te halen. Samen met onder meer Heel Lansingerland Helpt en andere organisaties konden we
Lansingerlanders elkaar verbinden in die eerste, lastige periode.
Toen de corona-crisis in de zomer even minder op de voorgrond was, hadden we wel het netwerk
opgebouwd! We konden dus in die tijd voorbereidingen treffen voor de tweede golf en we wisten dus
precies wie we moesten bellen. Dat zorgde ervoor dat we precies wisten wat er gaande was in de
gemeente.

Live radioverslaggeving op het festivalterrein

Podcasts
Samen met onze partner InnerVida werd in 2020 ook voor het eerst geëxperimenteerd met
podcasting. We kwamen tot de conclusie dat dit een leuke, maar ook tijdrovende mediaproductie was.
“De Kracht van Lansingerland” is wel een succes geworden op internet via Apple Podcasts werden we
honderden keren beluisterd. Dat smaakt dus naar meer!
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Radio

Radioprogramma’s

Vormgeving
In 2020 zijn door PURE nieuwe jingles geproduceerd. De 5 stijlen van dit nieuwe jinglepakket en een
vernieuwde nieuws-vormgeving zorgen voor een frissere uitstraling, zonder de doelgroep te
verrassen. Voor verschillende dagdelen is een vormgeving gerealiseerd, passend bij de stijl van de
programma’s en de tijd van de dag. Het audio-logo “Lansingerland FM” is gebleven.

Op Lansingerland FM worden diverse programma’s (live) uitgezonden. Een greep uit de programma’s:

Muzieksamenstelling
We hebben dit jaar de overgang gemaakt naar muziekplanning op basis van decennium.
Per decennium zorgen voor een permanente rotatie van minimaal 500 platen. Daarmee zorgen we
voor een meer gebalanceerde samenstelling. De reacties zijn positief tot dusver het aantal
“misplanningen” (platen die niet passen in het format) is met 45% afgenomen. Verantwoordelijk voor
de samenstelling is vanaf 2020 Pim Snaathorst en dat gaat zeer goed. Wel moeten we onze
bibliotheek vooral voor de jaren 60, 70 en begin 80 iets uitbreiden, de spoeling is daar wat dun.

Kerken
In 2020 is de planning voor kerken uitgebreid, met de toevoeging van GKv de Bron aan de pool van
kerken. Op dit moment treden zij nog niet toe tot de radioprogrammering die wordt door de
bestaande kerken gedraaid. Tijdens de coronacrisis zijn de luistercijfers voor kerken-uitzendingen
met ongeveer 12% gestegen.
Zaterdagmiddag LIVE
De rol van RTV Lansingerland is al sinds het begin sterker geworden binnen het samenwerkingsverband van RTV Rijnmond met enkele omliggende lokale omroepen.
Elke zaterdag wordt er kwalitatieve inhoud geleverd voor het programma. Steeds vaker wordt de content van RTV Lansingerland gebruikt als opstap voor regionale input.
Woordkunst
Het programma van Marianne van Seters liep in 2020 door, maar door de maatregelen rondom het
corona-virus konden er vaak geen gasten worden uitgenodigd. De programmamakers volgen de
maatregelen op de voet en zorgen ervoor dat ze desnoods herhalingen inplannen.
The Alternative
Het muziekprogramma op dinsdagavond van Almer Kamphuis en Daan de Gelder heeft in 2020 zoveel
mogelijk dezelfde lijn gevolgd, kwalitatief muziekprogramma voor een wat jongere doelgroep.
De corona-crisis heeft hier weinig invloed op gehad.
ZorgSaam
Net als bij Woordkunst heeft ZorgSaam te lijden gehad onder de coronacrisis. Daardoor konden
gasten soms niet uitgenodigd worden. Rond de zomerperiode is het programma hervat. Natuurlijk is
er genoeg om over te praten het programma sprak in 2020 vaak met hulpverleners over zorg rondom
COVID-19, wat goed aansluit bij de leefwereld van de doelgroep.
Magazine
Door de corona-pandemie hebben we de keuze gemaakt om max. 2 personen in de studio toe te
laten. We hebben vaste koppels gemaakt die samen het programma in elkaar zetten. We kozen ervoor
om het programma voortaan maximaal 1 uur te laten duren, om op vrijdagavond meer tijd te maken
voor het infotainment-programma “Cafe Lansingerland”. De eindredactie van het Magazine ligt sinds
medio 2020 in de handen van Yvette Gabler. De luistercijfers zijn zeker in Q2 sterk gestegen, maar zijn
in het laatste halfjaar wel weer wat afgenomen.
Cafe Lansingerland
Een nieuw vrijdagavondprogramma waar infotainment centraal staat. Dit programma wordt gemaakt
door een groep van 6 mensen in verschillende samenstellingen. Vaste onderdelen kijken naar
verschillende aspecten van de gemeente en soms kijken we ook daarbuiten. Dat omlijsten we met
het “cafe-gevoel” dat zie je vooral terug in de muziekkeuze. Vanaf eind 2020 is dit programma tijdelijk
opgeschort, tot de lockdown in 2021 wordt opgeheven.

Nieuwslezen tijdens een evenement
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Time4Trance
Dit trance-programma heeft zijn groep medewerkers uitgebreid. Er wordt nu door 5 DJ’s
samengewerkt aan dit programma. In overleg met de TV-afdeling van RTV Lansingerland is een pilot
bedacht voor visual radio op TV, maar die moet in 2021 nog uitgewerkt worden.
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Televisie

TV en redactie

De lokale televisiezender van de gemeente Lansingerland begon het jaar 2020 feestelijk. Op 6 januari
was de nieuwjaarsreceptie van de gemeente live bij ons op TV te volgen. Naast de
nieuwjaarstoespraak van de burgemeester, werden er ook vrijwilligersprijzen uitgereikt.
Dat alles gebeurde op het podium in het gemeentehuis, maar in de omgebouwde trouwzaal tot studio
keken we met markante mensen uit 2019 terug op het afgelopen jaar, keken we vooruit op wat het
nieuwe jaar ons zou gaan brengen en traden lokale muzikale talenten op.

De sportscholen moesten dicht, ook de kerken mochten bijna geen mensen meer ontvangen.
Doordat veel mensen niet naar de kerk konden begonnen we met het live uitzenden van de
kerkdiensten op TV. Een lang gekoesterde wens van teamleider Patrick van Uffelen die door de corona
in een stroomversnelling kwam. Uit iedere dorpskern werd er om de zondag live uitgezonden op TV.
Buiten de zondagen, zijn ook op Goede Vrijdag en met Kerst werd er door verschillende Kerken live op
TV uitgezonden.

Liveshow Nieuwjaarsshow 2020
Nietsvermoedend dat een maand later Nederland in lockdown zou gaan, stonden we een goede
maand voor de lockdown met het TV team op het festivalterrein van het eerste winterfestival in de
gemeente “Lansinger Winterland”.
Maart 2020, Nederland ging op slot.
Een week na onze maandelijkse magazine uitzending werden de maatregelen om het coronavirus in
te dammen bekend gemaakt. Alle plannen voor de volgende uitzending konden de prullenbak in, want
alle evenementen en activiteiten binnen de gemeente gingen niet meer door. Er werd besloten om het
programma om te dopen tot programma met mooie initiatieven die ontstaan tijdens de
coronacrisis. Vanwege het besmettingsrisico bij ouderen is er voor gekozen om met een kleine jonge
groep de reportages te maken. Reportages op afstand, want er moest 1,5 meter afstand gehouden
worden. Zo gingen we werken met een microfoonstatief en hengel om voldoende afstand te houden
tot de geïnterviewde personen. Ook het monteren werd steeds meer op afstand gedaan zodat je niet
meer voor het monteren van een reportage naar de studio hoefde.
Corona kilo’s, een woord waar we in 2019 nog nooit van gehoord hadden. Om tijdens de sluiting van
de sportscholen toch in beweging te blijven werd in samenwerking met Lansingerland Beweegt een
sportprogramma aangeboden op TV. Een programmareeks waar iedere ochtend een sportles gevolgd
kon worden. Iedere week kwam je samen met Lansingerlandse sportaanbieders in beweging. Dit
programma werd gemaakt en uitgezonden tot de zomer, omdat toen de sportscholen weer
opengingen. Toen de sluiting eind van het jaar een feit was, zijn we op TV weer begonnen met het
uitzenden van de sportlessen.
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Opname documentaire Onvoltooid Bevrijd
Niet alleen vanwege corona was 2020 een bijzonder jaar, maar het was ook het jaar dat, 75 jaar geleden
op 5 mei 1945, de Duitsers officieel in Nederland capituleerden. Na vijf lange jaren van oorlog
hunkerden de mensen naar vrede. Nu 75 jaar later zijn de verhalen over de Tweede Wereldoorlog
vergeten verhalen aan het worden. Verhalen die door ouders en grootouders verteld werden. Of juist
niet verteld werden omdat de pijn te vers was of nog te heftig om erover te praten. Verhalen die
daardoor pas jaren later bekend werden. Vergeten familieleden die gesneuveld zijn in de strijd of
gedood werden bij bombardementen of vergeldingsacties. Maar stuk voor stuk verhalen die niet
vergeten mogen worden en die keer op keer verteld moeten worden. RTV Lansingerland maakte
daarom van de oorlogsverhalen uit Lansingerland een korte documentaire. Een geschiedschrijving
van mensen die uit eerste hand kunnen vertellen over het oorlogsverleden in Berkel en Rodenrijs,
Bleiswijk en Bergschenhoek en die deze verhalen met ons en u als kijker willen delen.
Een documentaire over het onwaarschijnlijke verhaal dat in Berkel op 5 mei 1945 nog werd gevochten
en over een dappere reis naar Rotterdam voor medicijnen. En over een grote broer die het einde van
de oorlog niet mocht meemaken. Over verhalen die nooit vergeten mogen worden.
Verslaggever Marc de Boer dook in die lokale verhalen, sprak ooggetuigen, familieleden en
geïnteresseerden.
In Nederland herdenken we op 4 mei alle oorlogsslachtoffers en vieren we op 5 mei dat we in vrijheid
leven. Maar dit jaar zullen we noodgedwongen in heel Nederland anders moeten gedenken dan we
gewend zijn. De maatregelen die zijn getroffen vanwege het coronavirus zijn ongekend voor landen in
vredestijd. En juist dit jaar gedenken we in Nederland dat we al 75 jaar in vrijheid leven.
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TV
Om toch op een waardige manier dit bijzondere jaar te gedenken in deze tijd van crisis, verzorgde
RTV Lansingerland in samenwerking met verschillende organisaties binnen de gemeente een speciale
uitzending rond de dodenherdenking.
De uitzending begon maandagavond 4 mei om 19:45 uur en duurde tot 20:20 uur. In het eerder
opgenomen programma nam presentator Cornel van der Heiden de kijker mee naar hoe het in de
oorlog in Lansingerland was en waarom ooggetuigen van de oorlog het zo belangrijk vinden om dit
te blijven gedenken. Direct voorafgaand aan de 2 minuten stilte om 20:00 uur gaf hoornblazer Michel
Glintmeijer van het Korps Nationale Reserve Koninklijke Landmacht het taptoesignaal.
Na de 2 minuten stilte volgde Het Wilhelmus uitgevoerd door Concordia, gevolgd door een toespraak
van de burgemeester. De uitzending werd afgesloten met de kransleggingen door burgemeester,
wethouder, familie en werd muzikaal begeleid door Concordia.

Meercamera registratie in de kerk
Een concert bezoeken was in tijden van corona bijna onmogelijk. Daarom brachten we op
RTV Lansingerland, in samenwerking met Heel Lansingerland Helpt en Cultuur aan het Lint, iedere
week een concert bij je thuis zodat je kon genieten voor de buis. In de programmareeks zag je lokale
talenten optreden. Je kon genieten van de klanken van Bianca de Vrind en Kate Yun Young, sterpianist
Damien Heemskerk, violiste Eline van den Beukel-Renes, Friso Woudstra op de vleugel, Jeroen Renes
op de trompet en Wim Madderom op het 150 jaar oude orgel van de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk.
Naast muzikale klanken, werd er ook gedanst. Samen met dansschool T-Dance zonden we een live
dansprogramma uit. Ook voor hen is het een jaar zonder optredens, RTV Lansingerland bood hun dat
podium.
Als het aan ons en verenigingen binnen de gemeente had gelegen hadden we het jaar muzikaal
afgesloten. Vanuit de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in Berkel was een grote Kerstshow voorbereid.
Met muziek van Concordia, zang van het Hollands Christelijk Mannenkoor en dans van T- Dance zou
het een warme Kerst moeten worden. Alles was volgens de huidige coronaregels geregeld, maar met
de nieuwe maatregelen ging de uitzending helaas niet door.
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TV
Het jaar 2020 sloten we af met een nieuwe samenwerking. Samen met de gemeente Lansingerland
maken we maandelijks een talkshow over een bepaald thema. Aan tafel bij het programma
Goedenavond Lansingerland schuiven onder andere collegeleden, inwoners, maatschappelijke
partners en ondernemers aan die met elkaar in gesprek gaan over actuele thema’s in Lansingerland.
De uitzending is te zien vanuit huis via een livestream op Facebook van zowel de gemeente als
RTV Lansingerland. Via de chat kunnen mensen vragen stellen aan de tafelgasten. De uitzending was
ook live te volgen via TV. In het nieuwe jaar zal er maandelijks een thema uitzending gemaakt worden
met verschillende gasten aan tafel.

Liveshow Goedenavond Lansingerland

Ondanks corona heeft de lokale TV zender in 2020 flinke stappen gemaakt. Nieuwe samenwerkingen,
meer live uitzendingen en een aantal nieuwe teamleden. Om de groei door te zetten zijn we hard op
zoek naar nieuwe vrijwilligers met een passie voor het maken van videocontent. Jong of oud,
professional of amateur. Verslaggever, cameraman, editor of presentator. Iedereen is welkom bij het
leukste TV-team van de regio.
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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.
In 2020 zijn we verder doorgegaan met de modernisering van al onze systemen. De tweede
radiostudio is nu ook verder gedigitaliseerd en hier is het nu ook mogelijk om de video’s te bewerken
en af te monteren.
Daarnaast hebben we door een krediet bijdragen van het Steunfonds v.d. Journalistiek in eerste
instantie onze rapportage apparatuur geschikt kunnen maken voor opnames onder veilige condities
voor medewerkers en geïnterviewden.
Een tweede trance maakte het mogelijk om een complete regie-set aan te schaffen om live TV
uitzendingen mogelijk te maken.

Montageruimte Lansingerland TV
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 werden de nieuwe DAB+ kanalen aangeboden.
Ook RTV Lansingerland heeft zich direct ingeschreven voor een vergunning om op DAB+ te kunnen
uitzenden. In augustus zijn we een samenwerking met andere omliggende lokale omroepen
aangegaan waarbij, met Zoetermeer FM als hoofdaannemer/uitvoerder, een dubbel antennesysteem
is ingericht met een mast in Zoetermeer en Bergambacht. Hierdoor zijn we, in het midden gedeelte
van Zuid-Holland, sinds september 2020, digitaal te ontvangen.
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Evenement

Samenwerkingen

Op Zaterdag 1 februari 2020 was er de eerste editie van de Lansinger Winterland. Het inmiddels
geoliede evenementen team RTV Lansingerland was ook hier weer bij aanwezig. Alle DJ en artiesten
area’s waren overdekt én verwarmd. Op de rest van het festivalterrein, dat helemaal in de
wintersferen was, kon je jezelf opwarmen bij het kampvuur en aan alle winterpret!

Hart van Lansingerland
Sinds 2019 hebben we een samenwerking met Hart van Lansingerland waardoor we na de
video-uitzendingen de Tekst-TV gevuld hebben met actuele artikelen door Hart van Lansingerland.

Door de ervaring van ons RTV team op de zomer edities verliep ook deze winter editie weer
gesmeerd. Met een team technici in de studio op de Bergweg Noord en een aantal razende reporters
op het terrein maakten we een mooie reportage en spraken we oa. artiesten als: 2 Brothers on the
4Th Floor, Mental Theo, Snollebollekes, De Alpenzusjes en Def Rhymz.
Wat we toen nog niet wisten is dat dit evenement de laatste van dit jaar in onze gemeente bleek te
zijn.

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.

Wij kijken voorzichtig alweer uit naar de Lansinger Winterland in 2022.
Door de corona maatregelen was het onmogelijk om verder evenementen te organiseren of daarbij
aanwezig te zijn.
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”.

Op het festivalterrein van Lansinger Winterland

Zaterdagmiddag Live! vanuit de studio van Rijnmond
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Kijk– en luisteronderzoek
Website
Bezoekers 305.875
Nieuwe bezoekers 100.163
Paginaweergave 900.928

Financiën
In het jaar 2020 is het eigen vermogen teruggelopen van € 27.740 euro naar € 23.427.
Wij willen niet spreken over een verliesjaar, want een stichting zonder winstoogmerk heeft geen winst
of verlies. Er is sprake van het feit dat er meer is uitgegeven dan er is binnengekomen.
Aan de inkomstenkant vallen de inkomsten uit reclame tegen. Lokale ondernemers hebben het zwaar
door corona en op radio-of tv reclame is flink bezuinigd. Begroot was € 5000, daadwerkelijk ontvangen
ruim € 1100.
Aan de uitgavenkant valt de hoogte van de investeringen op. Deze bedroegen in 2020 € 15.758.
Binnen de investeringen is de grootste post de regie-set voor de TV ad € 8.549. Door het zuinige
beleid in voorgaande jaren waren deze noodzakelijke investeringen nu mogelijk.
In 2020 hebben we van Het Steunfonds voor de Journalistiek € 15.865 euro aan leningen ontvangen
die eventueel kunnen worden omgezet, al dan niet geheel of gedeeltelijk, in giften. Hierover hopen we
binnenkort bericht te krijgen.
De komende jaren zullen moeilijk worden omdat door het hoge investeringsniveau in 2020 de
afschrijvingen in de komende jaren ook hoog zullen zijn.

Verkeer naar de website via

Livestreams weergave
Webcam 59.695
Radio 40.310
TV 72.529

Website bezocht via

Voor meer informatie wordt verwezen naar de jaarrekening het financieel verslag 2020.

Top 10 best bekeken berichten
- Corona onder controle in Lansingerland
- Berkelaar blijkt tekenaar van bombriefzakjes
- Pop up restaurant in de wijk
- Lansingerland live on tour
- Lansingerland FM verslaggever live van de glijbaan op lansinger winterland
- Berkel zoekt met spoed een hoofdtrainer voor vrouwen 1
- Winderige tweede editie Lansingerlandrun
- Frits viert 80e verjaardag
- BSO de paddestoel is nog steeds bus kwijt logistieke uitdaging
- Inwoners blij gemaakt met lokale producten van tuinders Lansingerland

Aantal weergaven
3.529
2.904
2.772
2.471
2.325
2.175
2.111
2.033
1.983
1.837

Bereik op Social Media in 2019

f
t
y
c

90.000 mensen bereikt
84.000 mensen bereikt

Opnames videoreportage

15.365 videoweergave
533 vind ik leuks op foto’s
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