


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.

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 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. 

 
Programmabeleidbepalend orgaan (PBO)
Conform de Mediawet heeft RTV Lansingerland een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO). 
Door de Coronacrisis en de daarmee samenhangende lock-downs 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.

Het PBO had eind december 2021 de volgende samenstelling: 

- Arianne van der Wiel, vertegenwoordigt Maatschappelijk Welzijn en is tevens secretaris
- Tatiana van Rijswijk, vertegenwoordigt ondernemers 
- Gerrit Versteeg, vertegenwoordigde Vluchtelingenwerk, maar heeft zijn functie neer moeten leggen    
wegens gezondheidsredenen.
- Boris Wezenberg, vertegenwoordigt sport. Hij heeft aangegeven om te stoppen als PBO lid maar zal 
voor vervanging zorgen.
- Kees Keller, aspirant lid op persoonlijke titel. 

Er is nog geen voorzitter aangewezen.

Organisatie
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Bestuur en Teamleiders 
Louis Bekkers heeft om persoonlijke reden zijn voorzittersfunctie per 1 april beëindigd. In maart en 
april hebben 3 personen gesolliciteerd op een bestuursfunctie. Hiervan hebben er 2 na 3 maanden 
proefperiode bedankt omdat ze te weinig affiniteit met de werkzaamheden hadden, die bij een  
bestuursfunctie van een lokale omroep horen. 
Henny Jenner heeft op 31 augustus de functie van P&O overgenomen van Cees Komen
Eind september toonde Marcel Oudshoorn interesse in de vacature van voorzitter.  
Na een kennismaking en inwerkperiode is hij per 1 januari 2022 formeel benoemd.

Vaste leden vanaf begin 2021
Jan van Linden - secretaris 
Frank van Laviere - penningmeester 
Cees Komen - beheer techniek
Cornel van der Heiden - teamleider radio 
Patrick van Uffelen - teamleider TV 
Han Beukers - teamleider evenementen 
 
Medewerkers
In 2021 is het aantal vrijwillige medewerkers vrij stabiel gebleven met circa 45 personen, die direct 
verbonden zijn met de hoofdactiviteiten van onze stichting. 
Een aantal is als journalist/cameraman voor het onderdeel TV gestart en een aantal is zich gaan  
bezighouden met de andere poot, radio/muziekprogramma’s en techniek. De meesten zijn  
studenten van de Hoge School voor Journalistiek die ervaring willen opdoen, maar ook hobbyisten.  
Beide zijn welkom. 2021 was het jaar van wel/geen mondkapjes, wel/niet live of zoomen. 
De sollicitanten zijn daarom soms live, maar vaak ook via een zoomverbinding aangenomen.  
Het bestuur is verheugd dat het aantal medewerkers uitgebreid is en er nog steeds nieuwe  
sollicitanten bij komen.  Zodoende kunnen de uitzendingen rekenen op voldoende personele  
ondersteuning en behoort uitbreiding van programmering tot de mogelijkheden.
Bij mensen die ons hebben verlaten was dat meestal door veranderende privéomstandigheden.

Als afsluiting een dankwoordje aan al die vrijwilligers die zich het afgelopen (deel van) jaar hebben inzet 
voor deze organisatie.

Opnames met de 1,5 meter stok
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Radio studio Lansingerland FM



Toekomstperspectief
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Locatie registratie

Stichting RTV Lansingerland is vanaf het begin van zijn ontstaan, als LOBERO, op 14 oktober 1986 tot 
op heden een volledige vrijwilligersorganisatie. Gezien de ontwikkelingen die we afgelopen jaren  
hebben doorgemaakt met het uitbouwen naar een multimediabedrijf met een professionele TV en 
Radio tak, door die enthousiaste vrijwilligers zijn we van plan dit de komende jaren door te zetten en 
verder uit te bouwen t.b.v. de bewoners van Lansingerland. 

Daarbij staan de volgende acties voor de komende jaren op de rol:
• In 2022 gaan we starten met live programma’s voor de TV, in het bijzonder over actuele onder 
 werpen in Lansingerland, zoals de gemeenteraadsverkiezingen en dodenherdenking, later   
 komt daar ook sport bij;
• Eind 2023 is de noodzakelijke verlenging van onze vergunning door CvdM;
• Voor oktober 2024 moeten we een nieuwe huisvesting hebben waarbij zowel de radio als tv- 
 activiteiten vanuit één pand plaats vinden. Hiervoor hebben we de medewerking nodig van het  
 gemeentebestuur van Lansingerland;
• Continueren en uitbouwen van de samenwerking met andere lokale omroepen in de regio,   
 maar geen fusie. RTV Lansingerland is een journalistieke, zelfstandige en onafhankeljke   
 omroep en wil dat ook blijven;
• Verdere professionalisering van de journalistieke inbreng in de programma’s;
• Het verdiepen van de samenwerking met lokale kranten en andere nieuwsbronnen;
• Vergroten van de financiële ruimte door additionele subsidies, donaties en  
 reclame-inkomsten. 



Radio Radioprogramma’s

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

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 samenwerkingsver-
band van RTV Rijnmond met enkele omliggende lokale omroepen.
Elke zaterdag wordt er kwalitatieve inhoud geleverd voor het programma. Steeds vaker wordt de con-
tent 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. 

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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2021 was opnieuw een jaar met veel corona-maatregelen. Daarom konden we met de radio-afdeling 
van RTV Lansingerland niet op locatie uitzenden. Wel wisten we ons bereik vast te houden. We richt-
ten ons op de doelgroepen die we goed weten te bereiken, te weten:
• Inwoners met een interesse voor de lokale politiek, het verenigingsleven en de sport
• Muziekliefhebbers in verschillende niches (jazz, country, dance, alternative)
• Cultuur-georiënteerde programmering (filosofie, literatuur)
• Religieuze programmering.
De strategie, om achtergronden te brengen bij het nieuws, is gebleven: we maken speciale program-
ma’s rondom actuele thema’s, die we daarna ook uitwerken in online-artikelen en uitingen via bijv. 
podcasts. 
 

 

Expert-redactie
We vormen met een groep van ongeveer 8 vrijwilligers een redactie waar, naast journalisten, experts 
in plaats hebben uit andere vakgebieden. Zo hebben we een psycholoog/gedragswetenschapper, een 
data-analist, een politiek commentator, cultuur-georiënteerde personen, mensen uit het onderwijs 
en mensen die in de zorg hebben gewerkt. We doen dat zodat we voor bepaalde onderwerpen meer 
kunnen werken vanuit een duidend perspectief. 
We kiezen ervoor om bij die duidende journalistiek de achtergronden bij het nieuws te belichten vanuit 
een eigen perspectief, door ook veel tijd te besteden aan laagdrempelige uitleg van een onderwerp. 
Wat doet de lokale politiek precies? Waarom zou je je ermee bemoeien? In 2021 zijn we om die reden 
ook begonnen met het uitleggen van het lokale politieke landschap, in opmaat naar de verkiezingen in 
2022.
Steeds vaker kiezen we ervoor om hetzelfde nieuws te brengen in meerdere uitingen: bijvoorbeeld 
door een wat langer interview op de radio, uit te werken in een online-artikel, maar ook door er met 
beeldduiding een vorm aan te geven op tv (en later ook online via YouTube). 

Live radioverslaggeving vanuit de oliebollenkraam



Lansingerland TV is dé lokale televisiezender van de gemeente Lansingerland. Ondanks dat we in 
2020 verrast werden door corona heeft de lokale tv-zender in dat jaar flinke stappen gemaakt.  
Nieuwe samenwerkingen, meer live uitzendingen en een aantal nieuwe teamleden. Deze sprongen 
voorwaarts in de professionalisering van de lokale tv wilde we in 2021 voortzetten. 
Het jaar 2021 begon feestelijk in de tv-studio van Goedenavond Lansingerland. Tijdens de eerste  
uitzending van het jaar reikte presentator Cornel van der Heiden samen met burgemeester 
Pieter van de Stadt de vrijwilligersprijzen uit. Maar de feestvreugde was al snel voorbij. 
Een week later was de gemeente Lansingerland op een minder leuke manier landelijk nieuws. 
Vanwege de oprukkende Deltavariant werd er in Lansingerland als eerst in Nederland risicogericht 
grootschalig getest. 
De persconferentie over het testen van heel Lansingerland werd live uitgezonden op TV. Omdat veel 
inwoners met veel vragen zaten werd er twee dagen later een extra live uitzendingen van  
Goedenavond Lansingerland georganiseerd over het grootschalig risicogericht testen.  
Burgemeester Pieter van de Stadt en Ewout Fanoy van de GGD Rotterdam-Rijnmond beantwoordde 
de vragen van inwoners. 

Nietsvermoedend dat een maand later Nederland in lockdown zou gaan, stonden we een goede Do-

Televisie

Dodenherdenking
Voor het tweede jaar op rij kon de Dodenherdenking vanwege de coronamaatregelen niet fysiek  
doorgaan in de drie dorpskernen. In samenwerking met onder andere de gemeente Lansingerland zijn 
de herdenkingsceremonies in Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs vooraf  
opgenomen met een beperkt aantal. In een speciale uitzending werden de ceremonies uitgezonden 
op dinsdagavond 4 mei om 19.45 uur. Direct voorafgaand aan de 2 minuten stilte om 20 uur gaf  
hoornblazer Michel Glintmeijer van het Korps Nationale Reserve Koninklijke Landmacht het
 taptoe-signaal. Na de 2 minuten stilte volgde Het Wilhelmus uitgevoerd door Concordia.  
Na het Wilhelmus sprak burgemeester Pieter van de Stadt de inwoners toe. 
De uitzending werd afgesloten met de kransleggingen die muzikaal werd begeleid door Concordia.

Opnames dodenherdenking
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(Muziek) live registraties
De cultuursector ligt helemaal plat tijdens deze coronapandemie, optredens zijn bijna niet mogelijk. 
Maar de verenigingen zitten niet stil. Via RTV Lansingerland werd in 2021 het concert van Cresendo en 
Bobby’s Big Band uitgezonden. Het Kerstconcert dat in 2020 door RTV Lansingerland en  
muziekvereniging Concordia gemaakt zou worden kon helaas ook dit jaar geen doorgang vinden.  
Twee weken voor de opnames van dit concert werden de coronamaatregelen verzwaard waardoor het 
voor vereniggingen niet meer mogelijk was om te oefenen. 
Voor veel ouderen in de verzorgingstehuizen is het tijdens de coronaperiode erg zwaar. De meeste 
activiteiten die ze deden gaan niet door. Lionsclub Berkel en Rodenrijs organiseerde daarom in  
samenwerking met Lansingerland TV een muzikale bingo. De Lionsclub zorgde voor een borrelpakket 
in de verzorgingstehuizen en vanuit een studiosetting werd er via de lokale tv-zender de bingo  
uitgezonden. Tussen de bingo door werd er opgetreden door niemand minder dan Ben Kramer. 

Televisie

HD op TV
Hoewel RTV Lansingerland al bijna 10 jaar in HD filmt is eind november de omschakeling gemaakt van 
SD- naar HD-beeldkwaliteit op TV. KPN heeft als eerste aanbieder de omschakeling gemaakt van  
analoog signaal naar de hogere kwaliteit beeld en geluid.  
 
De Ziggo-klanten moeten nog heel even geduld hebben.
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Muzikale TV bingo live op tv



TV-Studio
Het tv-seizoen van 2021/2022 startte we met een nieuwe tv-studio. Het programma Goedenavond 
Lansingerland werd nieuw leven in geblazen. Goedenavond Lansingerland lag een tijd stil omdat de 
gemeente, waar we het programma samen mee maakte, helaas geen tijd meer kreeg om dit  
programma met ons te produceren. Als omroep zagen we toekomst in dit programma en zijn dit 
zelfstandig gaan oppakken in een vernieuwd jasje. Er werd flink geïnvesteerd in een compleet nieuwe 
studio en regie die gebouwd zijn in het gemeentehuis.  
 
In de maandelijkse talkshow ontvangen de nieuwe presentatoren Rutger Hillenaar en Emily van 
Heijningen-Koning verschillende gasten in de studio. Naast de gasten in de studio zijn verslaggevers 
op locatie in de regio om te praten over het actuele nieuws. 
 
Naast de Goedenavond Lansingerland talkshow is Lansingerland TV sinds het nieuwe tv-seizoen nog 
een talkshow rijker. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 ontvangt  
presentator Marc de Boer iedere maand 2 lokale politieke partijen om ze voor u aan de tand te voelen. 
We kiezen voor geen gedoodverfde politieke tegenstanders maar juist partijen die in elkaars 
verlengde liggen. We hebben daar bewust voor gekozen om de partijen die dicht bij elkaar liggen tegen 
elkaar af te zetten, omdat de standpunten lokaal toch al veel dichter bij elkaar liggen dan landelijk. 
Door juist meer gelijkgestemde partijen met elkaar te vergelijken, hopen wij dat u als kiezer een  
gedetailleerder beeld krijgt van de verschillende politieke standpunten van de partijen.

Het jaar sloten we af met een extra editie van Goedenavond Lansingerland, de Oudejaarsspecial. In 
deze special keken presentatoren Marc, Rutger en Emily terug op een jaar met wederom veel  
maatregelen. Ondanks al die maatregelen was 2021 wel een mooi jaar. We maakte meer live  
uitzendingen, er kwam een nieuwe tv-studio vanuit waar we 2 talkshows maakte en verdubbelde het 
team in  
medewerkers. Voor het nieuwe jaar staan een aantal mooie nieuwe projecten op de planning. 

TV
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De regiekamer van de TV-studio



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, website en 
sociale media. 
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. 

Vanaf september 2020 is ons DAB+ signaal in het middengedeelte van Zuid-Holland goed te  
ontvangen. Om dit mogelijk te maken is onder leiding van Zoetermeer FM een samenwerking  
opgesteld met omroepen in het gebied (allotment 51).

In juli 2021 zijn we ingegaan op een aanbieding om het transport van onze kanalen naar KPN en ZIGGO 
via Media Choice Lokaal. Op 10 november zijn we zonder problemen omgeschakeld in eerste instantie 
TV nog via SD-kwaliteit. Enkele dagen later is dat omgezet naar HD en dit signaal wordt nu ook als HD 
via KPN gedistribueerd. ZIGGO volgt in 2022.

Ook in 2021 zijn we doorgegaan met het moderniseren van onze systemen. Doordat de kredieten van 
het Steunfond voor de Journalistiek in 2021 omgezet zijn in een donatie konden we apparatuur aan-
schaffen voor het maken van live tv-uitzendingen.
Daarnaast hebben we sinds september in het Business Centrum Lansingerland een tv-studio in  
werking. (Voor details zie TV)

Techniek

Overzicht gebruikte mediakanalen
• Radio via de ether (FM en DAB+), digitaal via KPN en Ziggo en website
• TV en tekst-tv digitaal via KPN en Ziggo, website en YouTube
• Social media: Twitter en Facebook
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Regieset Lansingerland TV



Door de corona maatregelen was het onmogelijk om 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”. 

Evenement Samenwerkingen

Hart van Lansingerland 
Sinds 2019 hebben we een samenwerking met Hart van Lansingerland waardoor we,  
na de video-uitzendingen, de tekst-tv vullen met actuele artikelen door 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. 

Zaterdagmiddag Live! vanuit de studio van Rijnmond
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In de locatie studio op het festivalterrein



Website  
Bezoekers 24.754
Nieuwe bezoekers 24.664 
Paginaweergave 59.015
 

Livestreams weergave
Webcam 1.500 
Radio 2.067 
TV 5.412

Kijk– en luisteronderzoek
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Verkeer naar de website via

Top 5 best bekeken berichten
- van Loon naar Excelsior Rotterdam en van Veen naar Fortuna Sittard
- Welke leering kunnen we trekken uit het grootschalig onderzoek
- Oud voorzitter Loek Bergman overleden 
- Oproep inwoners om zich te laten testen op coronaviirus
- Lansingerland opent vacinatie locatie

Aantal weergaven 
694
616
292
278
269

Bereik op Social Media in 2021
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80.999 mensen bereikt

233 vind ik leuks op foto’s

70.330 mensen bereikt

30.982 videoweergave

Website bezocht via

Financiën

In het jaar 2021 is het eigen vermogen van RTV Lansingerland gestegen met € 225,-
M.a.w. De inkomsten en uitgaven waren in evenwicht.
De grootste kostenpost was het inrichten van de tv-studio, ruim € 4000,-. Verdere investeringen voor 
de tv-studio vallen in het jaar 2022. Zo ook investeringen in camera’s etc.
De reclame-inkomsten waren begroot op € 3000,-. Ondanks de moeilijkheden voor het bedrijfsleven 
door Corona is het resultaat € 4381,25 zeer goed te noemen.
De in het vorige jaarverslag gemelde leningen ad € 15.865,- is omgezet in een gift. 
Een bedrag van € 15.000,- is gereserveerd voor de toekomstige verhuizing vanuit het pand aan de 
Bergweg-Noord. Door deze financiële buffer is een verhuizing in 2024 mogelijk, mits we een
 aantrekkelijke huurovereenkomst kunnen afsluiten.

Wat vorig jaar werd gememoreerd over hoge afschrijvingen wordt versterkt in 2022 door de hoge 
investeringen.

Live radio uitzending
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RTV Lansingerland 
Bergweg Noord 41 | 2661 CM Bergschenhoek | 010-5111987 | www.rtvlansingerland.nl  

 info@rtvlansingerland.nl | KvK 41146038


