
 
 

Aan:  College van B&W en Leden Gemeenteraad Dalfsen, 
Onderwerp:  Structurele financiële bijdrage Dalfsen aan RTV Vechtdal 
 
 
Geachte leden van het College en leden van de gemeenteraad,  
 
De Gemeente Dalfsen adviseerde in 2018 het Commissariaat voor de Media om RTV 
Vechtdal aan te wijzen als lokale omroep voor uw gemeente. De gemeente Ommen 
adviseerde dit kort daarna eveneens, waardoor RTV Vechtdal de gezamenlijke lokale omroep 
is van de gemeenten Dalfsen en Ommen.  
Bij RTV Vechtdal zijn 140 vrijwilligers actief die dagelijks enthousiast zorgen voor radio-, TV- 
en social media uitzendingen. Met elkaar maken wij ons sterk voor wat de Mediawet van 
lokale omroepen eist, nl. aandacht geven aan het nieuws en de ontwikkelingen in de 
haarvaten van de samenleving.  
 
Prioriteiten waar momenteel volop aan gewerkt worden zijn:  

▪ verdere professionalisering van RTV Vechtdal; 
▪ moderniseren van de website, 
▪ optimaal gebruik maken van de nieuwe TV studio in Ommen; 
▪ het starten van het Jongerenkanaal vanuit Nieuwleusen (september ’22). Dit in 

samenwerking met SAAM Welzijn, het Agnietencollege en De Spil. 
Dankzij goede relaties met RTV Oost, Hogeschool Windesheim en de brancheorganisatie 
NLPO realiseren we ook op journalistiek gebied de nodige vorderingen. 
 
Mede door de lokale verkiezingen van maart jl. zien we volop mogelijkheden om de politieke 
actualiteit onder de aandacht van uw inwoners te brengen. Bv door het bespreken van 
actuele politieke thema’s, het houden van interviews met burgemeester, wethouders en/of 
raadsleden. Maar ook het promoten van de mooie natuurrijke gemeente Dalfsen behoort tot 
de mogelijkheden.  
Wellicht is het u bekend dat we in die geest afspraken hebben gemaakt met de gemeente 
Ommen. Omdat de exploitatie van het Jongerenkanaal een extra financieringslast met zich 
meebrengt zouden wij graag in dezelfde zin ook met u afspraken willen maken.  
 
Onze vraag aan u is of u als gemeente Dalfsen bereid bent jaarlijks een bedrag van € 15.000,- 
bij te dragen ter versterking van de lokale streekomroep RTV Vechtdal. 
 

Namens het bestuur van Stichting RTV Vechtdal, 

Met vriendelijke groet, 

Tiny Hoving (secretaris/penningmeester RTV Vechtdal) 
Willem van de Veldestraat 13 
7731 MZ Ommen 
tel. 06-38391500 
mail: t.hoving@rtvvechtdal.nl 
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