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STICHTING LOKALE OMROEP STEENBERGEN 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021 

 

1. Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Lokale Omroep Steenbergen (SLOS) was gedurende 2021 als volgt 

samengesteld: 

- De heer T.P.M. van Es – voorzitter /  penningmeester  

- De heer H.A. Tampoebolon – secretaris 

- De heer P.J.C van Langerak 

Het bestuur is nog steeds op zoek naar aanvulling van het bestuur, maar helaas blijkt het moeilijk 

gekwalificeerde mensen aan te trekken. Het bestuur doet er alles aan om een einde te maken aan de 

onwenselijke situatie waarin de heer T.P.M. van Es zowel de functie van voorzitter als die van 

penningmeester bekleedt. Om een goede controle op de financiën te waarborgen wordt de boekhouding 

gevoerd met behulp van een online systeem “E-boekhouden”. De secretaris heeft toegang tot dit systeem en 

kan aldus controlerend optreden. Er vinden uitsluitend transacties plaats via de RABO rekeningen,, dus er 

zijn geen kasstromen.  

 

2. Organisatie 

De SLOS is een omroeporganisatie die media uitzendingen verzorgt via de volgende kanalen: 

- Radio:  

o analoog via het kabelnet van Ziggo binnen de gemeente Steenbergen 

o digitaal via het kabelnet van Ziggo in de regio West-Brabant en verder via de OLON Mediahub 

via KPN, Tele2, etc.  

o via de ether in de FM-band 

o via een internetstream die o.a. via de website van de SLOS te benaderen is 

o via de Lokale Omroep app   

- Televisie 

o analoog via het kabelnet van Ziggo binnen de gemeente Steenbergen 

o digitaal via het kabelnet van Ziggo in de regio West-Brabant en verder via de OLON Mediahub 

via KPN, Tele2, etc.  

o via een internetstream die o.a. via de website van de SLOS te benaderen is 

o via de Lokale Omroep app   

o onderdelen van de TV-programma’s worden ook via het YouTube kanaal ter beschikking 

gesteld 

- Tv-krant (kabelkrant): 

o analoog via het kabelnet van Ziggo binnen de gemeente Steenbergen 

o digitaal via het kabelnet van Ziggo in de regio West-Brabant en verder via de OLON Mediahub 

via KPN, tele2, etc.  

o via een internetstream die o.a. via de website van de SLOS te benaderen is 
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o via de Lokale Omroep app   

 

Daarbij valt op te merken dat de kanalen via het kabelnet die voor de televisie-uitzendingen gebruikt 

worden ook voor de tv-krant gebruikt worden. 

 

De organisatie van de SLOS is overeenkomstig deze driedeling ingericht. Er is een radioafdeling met een 

hoofdredacteur en een programmaleider, een televisieafdeling met een hoofdredacteur en een tv-krant 

afdeling met een hoofdredacteur. 

 

Daarnaast zijn er nog enkele personen die de website en de sociale media (Facebook, Twitter) 

onderhouden.   

 

2.1. Radio 

De hoofdredacteur heeft regelmatig intensief overleg plaats met de radiomedewerkers. 

 

Het medewerkersbestand bestaat uit een groot aantal presentatoren en een klein aantal personen die 

technische assistentie verlenen in de studio of op locatie. 

 

Er wordt zeer beperkt gebruikt gemaakt van ‘syndicated programs’ die door derden om niet geproduceerd 

zijn. Ook worden programma’s overgenomen van een lokale omroep in de regio n.l. Rucphen FM. 

 

Het programma-aanbod is zeer gevarieerd: van kerkuitzendingen tot trance. De doelgroepen zijn dus sterk 

afhankelijk van de inhoud van het programma. 

 

2.2. Televisie 

De televisieafdeling heeft een hoofdredacteur en programmastaf. Door de aard van het medium televisie 

wordt er veel in teamverband gewerkt vooral wanneer er opnames of uitzendingen zijn met meerdere 

camera’s al dan niet op locatie. 

 

Een deel van de medewerkers houdt zich ook bezig met productie zoals het monteren en nasynchroniseren 

van televisie-uitzendingen. 

 

De televisieprogramma’s bestaan vooral uit registraties van activiteiten binnen de gemeente Steenbergen. 

Deze programma’s zijn ‘voor jong en oud’ dus niet voor een specifieke doelgroep. Maar in de tweede helft 

van 2021 is de SLOS ook begonnen met het produceren van programma’s die uitgewisseld worden met 

andere omroepen in de regio zoals ZuidWest TV en Ons Westbrabant.  

 

Daarnaast zendt de SLOS maandelijks alle oordeelvormende en besluitvormende vergaderingen van de 

gemeenteraad van Steenbergen uit (plus een aantal extra vergaderingen zoals die over de perspectiefnota, 
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de financiële verantwoording en de begroting). Deze uitzendingen zijn natuurlijk vooral bedoeld voor politiek 

geïnteresseerden.  Zij dragen bij tot versterking van de lokale democratie.  

 

Verder zendt de SLOS een speciaal programma uit (geproduceerd door de SLOS) waarin lokale politici aan 

het woord komen. 

 

2.3. TV-krant 

De TV-krantafdeling heeft een hoofdredacteur en een klein redactieteam.  De meeste berichten die op de 

TV-krant geplaatst worden komen via e-mail binnen en worden door de redacteuren verwerkt. Doorgaans 

gebeurt dit door op afstand op de redactie computer in te loggen en de werkzaamheden uit te voeren.  

 

Daarnaast zijn een aantal personen actief als fotograaf en deze leveren foto’s aan van gebeurtenissen en 

activiteiten binnen de gemeente Steenbergen. 

 

2.4. Website en sociale media 

De website van de SLOS (www.slos.nl) wordt onder verantwoordelijkheid van het bestuur door een 

medewerker onderhouden. De website bevat vooral statische informatie over de SLOS en heeft verder links 

naar internet streams van radio en televisie / TV-krant. De website is in 2020 geheel vernieuwd. 

 

Alle TV-uitzendingen zijn ook terug te vinden op het YouTube kanaal van de SLOS:  

https://www.youtube.com/user/slostv/videos 

 

De SLOS heeft ook een eigen Facebookpagina: 

(www.facebook.com/stichtinglokaleomroepsteenbergen)  

Deze wordt met name gebruikt om aankondigingen van televisie-uitzendingen te doen en om reacties van 

kijkers te vergaren. 

 

De Twitteraccount van de SLOS wordt op dit moment nauwelijks gebruikt.  Ook de Instagram account wordt 

nog weinig gebruikt. Ook de Instagram account wordt tot nu toe slechts sporadisch gebruikt, vooral door 

jonge medewerkers.  

 

De sociale media zullen meer en meer ingezet worden zodat door een cross-mediaal platform een Lokaal 

Toereikend Media Aanbod wordt bereikt. 

 

3. Programma Beleid Bepalend Orgaan 

Het Programma Beleid Bepalend orgaan was in 2021 als volgt samengesteld: 

- Bridgeclub Steenbergen 

- Cultuur-historische Vereniging Nyen aenwas van Nassau (Dinteloord) 

- Gereformeerde Kerk (Dinteloord) 

http://www.slos.nl/
https://www.youtube.com/user/slostv/videos
http://www.facebook.com/stichtinglokaleomroepsteenbergen
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- Harmonie St.Caecilia (Kruisland) 

- Heemkunde kring Ambachtsheerlijkheid (Nieuw-Vossemeer) 

- Herenkoor Welberg (Welberg) 

- Muziekvereniging Volharding (Steenbergen) 

- Ondernemersplatform Steenbergen (Steenbergen) 

- Bibliotheek Het Markiezaat (gemeente Steenbergen) 

- Oranjevereniging Dinteloord (Dinteloord) 

- RK Kerkbestuur - Parochie Sint Anna (Steenbergen) 

- Steenbergs Raskonijn (Steenbergen) 

- Vluchtelingenwerk / Etnische minderheden (Steenbergen) 

- VV Prinsenland (Dinteloord) 

- EHBO-vereniging St. Damianus  

- Wijnclub Les Grappes d'Or (Dinteloord) 

 

Het is wederom moeilijk gebleken, de PBO leden te betrekken bij het programmabeleid 

van de SLOS. Een vaste kern bezoekt echter trouw alle vergaderingen en stelt kritische 

vragen over het gevoerde beleid en brengen wijzigingen aan in het te voeren beleid. Het 

PBO kwam in 2021 door covid-19 slechts éénmaal online bijeen via Teams. 

 

4.    Programmering 

 

4.1. Radio 

Door het beperkte aantal medewerkers is het zeer moeilijk aan de ICE-normen te voldoen. 

Wel wordt getracht het aantal uren waarin non-stop muziek gedraaid wordt terug te 

dringen. In de loop van 2021 zijn wederom een aantal specifieke programma’s toegevoerd 

zoals programma’s over heemkunde en erfgoed en programma’s waarin semi-klassieke 

muziek aan bod komt en gedichten worden voorgedragen. Ook is er in de overige 

programma’s meer (lokale) informatie te horen. 

 

4.2. Televisie 

Het reguliere televisieprogramma op zondagmiddag vanaf 13:00 uitgezonden. Vervolgens 

wordt dit elke uur herhaald tot 24:00 uur. 

 

Daarnaast zijn er een aantal malen per jaar speciale uitzendingen, waarvan sommigen 

rechtstreeks: 

- Carnaval, o.a. de uitzending van de carnavalsmis vanuit de RK Kerk in Welberg 

- De Kleine Tour (wielerevenement voor de jeugd gedurende een week) 

- De braderie in de kern Steenbergen 
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Helaas hebben deze uitzendingen vanwege covid-19 geen doorgang kunnen vinden in 

2021. Wel zijn een aantal alternatieven voor bijvoorbeeld de 11e van de 11e viering 

uitgezonden. 

 

En voorts werden alle oordeelvormende en besluitvormende vergaderingen van de 

gemeenteraad van Steenbergen rechtstreeks uitgezonden plus een aantal bijzondere 

vergaderingen.  

 

4.3. TV-krant 

 

De TV-krant is een systeem van roulerende statische pagina’s die een beperkte tijd 

zichtbaar blijven. Op deze pagina’s staat vooral informatie die afkomstig is van lokale 

verenigingen en stichtingen (uitslagen, aankondigingen activiteiten, etc.) en van 

(semi)overheidsinstellingen zoals gemeente en politie. Ook worden er foto’s op 

gepubliceerd afkomstig van medewerkende fotografen (vrijwilligers). 

 

4.4 Reclame 

Bij radio is een beperkt aantal reclamespots rond het hele uur geprogrammeerd. Bij de 

televisie is er vrijwel geen reguliere reclame. Wanneer dit het geval is, wordt dit aan het 

begin of einde uitgezonden, dan wel na afloop van een duidelijk te onderscheiden 

programmaonderdeel. Bij de tv-krant zijn er duidelijk te onderscheiden rubrieken 

waartussen reclameboodschappen zijn geprogrammeerd.  

 

Door de corona crisis zijn er in 2021 vrijwel geen inkomsten geweest uit reclame. Het bleek 

ook onmogelijk om in deze periode acquisitie te doen doordat veel retailers en bedrijven in 

financiële problemen waren. 

 

5. Financiën 

De inkomsten van de SLOS bestaan voornamelijk uit: 

- De verplichte bekostiging door de gemeente (ongeveer 13.000 euro per jaar) 

- De uitzendingen van de raadsvergaderingen (22.000 euro per jaar) 

- Reclame 

- Nevenactiviteiten, zoals de inkomsten uit verhuur van de zendmast 

 

Naast de besluitvormende vergaderingen worden ook alle oordeelvormende 

vergaderingen rechtsreeks uitgezonden (totaal ongeveer 30 per jaar). De gemeente 

betaald een vaste geïndexeerde vergoeding per uitzending. De opnames worden verzorgd 

door het Filmcollectief, terwijl de SLOS de eindregie en de streaming naar YouTube en het 

kabelnet verzorgt. Het Filmcollectief ontvang per uitzending een vaste vergoeding.  
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In 2021 heeft de gemeente Steenbergen diverse opdrachten gegeven voor het maken van 

videoproducties. Dit ter gedeeltelijke compensatie van het verlies van o.a. reclame-

inkomsten en het wegvallen van een aantal raadsvergaderingen. Ook konden een aantal 

bijzondere bijeenkomsten niet in de gebruikelijke setting doorgang vinden zoals de 

lintjesregen. De SLOS werd gevraagd om daarvoor online uitzendingen te verzorgen tegen 

een vergoeding.  

 

De SLOS had in 2020 een krediet verkregen van het Stimuleringsfonds Voor De 

Journalistiek in het kader van Covid. Dit krediet is  in 2021 omgezet in een subsidie nadat 

gebleken is dat dat de SLOS aan de voorwaarden voor verstrekking had voldaan.  

 

De gemeente heeft inmiddels inzicht gegeven in de wijze waarop de verplichte bekostiging 

wordt toegepast. Begin 2020 is hierover overleg geweest met de verantwoordelijke 

wethouder en de betrokken ambtenaar. Het SLOS bestuur heeft toen ook diverse 

documenten van het Commissariaat voor de Media en de VNG overhandigd en het 

verzoek ingediend de bekostiging overeenkomstig de adviezen van Commissariaat voor 

de Media en VNG toe te passen. In een voorlopige subsidiebeschikking d.d. 21 december 

2021 is meegedeeld dat de bekostiging nu gebaseerd is op het aantal huishoudens en op 

een basisbedrag dat is aangepast met het accres uit de meicirculaire.   

 

De uitgaven van de SLOS bestaan voornamelijk uit: 

- De huur van het pand waarin de studio en andere faciliteiten gevestigd zijn 

- De kosten voor het transport en doorgifte van de radio- en televisiesignalen (Ziggo, 

Mediahub) 

- De kosten van elektriciteit, gas en water 

- De bijdragen aan BUMA/Stemra, SENA, OLON, etc. 

- De aanschaf van apparatuur en aanverwante zaken  

- Afschrijvingen op apparatuur 

  
 

De SLOS is voor het grootste deel afhankelijk van de verplichte bekostiging door de 

gemeente en de vergoeding voor het uitzenden van de raadsvergaderingen. Het bestuur 

wil de komende jaren een aantal maatregelen nemen waardoor deze afhankelijkheid 

verminderd wordt: 

- Verhoging van de reclame inkomsten. Er ligt nog een groot lokaal potentieel dat 

niet benut is. Het blijkt echter lastig om lokale bedrijven en winkeliers te 

interesseren voor reclame via radio, TV en TV-krant. 

- Verlaging van de (operationele) kosten. Waarschijnlijk valt op het gebeid van 

energiegebruik nog wel e.e.a. te bereiken. 
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6. Streekomroep 

Gedurende 2021 zijn er geen initiatieven ontwikkeld om te komen tot een streekomroep. 

De SLOS wil graag verder als zelfstandige lokale omroep. Wel hebben er gesprekken 

plaats gevonden met  streekomroep Ons WestBrabant en streekomroep Zuidwest om tot 

een intensievere samenwerking en uitwisseling van programma’s te komen. 

 

7. Luister- en kijkonderzoek 

De gemeente Steenbergen heeft in 2019 zelf een luister- en kijkonderzoek laten uitvoeren 

omdat de SLOS had aangeven de hoge kosten niet te kunnen dragen. 

 

Uit het onderzoek bleek het volgende: 

Het bereik van de verschillende media van de SLOS is  als volgt: 
 
• radio-uitzendingen: 29% (van alle inwoners luistert wel eens naar een radio-uitzending) 
• televisie-uitzendingen: 60% 
• kabelkrant: 30% 
• website: 20% 
• sociale media: 17% 
 
Oordeel SLOS 
 
Gemiddeld genomen worden de verschillende media met een voldoende beoordeeld: 
 
• radio-uitzendingen: 7,3 
• televisie-uitzendingen: 6,7 
• kabelkrant: 6,9 
• website: 6,8 
• sociale media: 6,7 
 
Ouderen beoordelen de SLOS en de verschillende media over het algemeen wat 
positiever dan jongeren.  
 
Dit onderzoek is in 2021 niet herhaald, maar wij denken dat de resultaten en conclusies 
van het onderzoek nog steeds relevant zijn. Bovendien zien wij bij met name de 
programma’s die online op het YouTube kanaal van de SLOS te vinden zijn een toename 
van het aantal “likes”.  
 

Stichting Lokale Omroep Steenbergen 

H.A.Tampoebolon - secretaris 

 

 

 

 

 

 

  


