
Beste mensen 

 

Bijgaand zend ik u het financieel overzicht en het jaarverslag 2019 van de 

Stichting 

Lokale Omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen. 

Bijgaande overzichten en een financiële verantwoording zijn op 14 april 
verzonden aan het Commissariaat voor de Media. 

Op 15 april werd de financiële verantwoording door het Commissariaat 

goedgekeurd. 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens het bestuur van de Stichting Lokale Omroep Dalfsen, Ommen, 

Nieuwleusen 

Tiny Hoving (secretaris/penningmeester) 
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Bestuursverslag 

Bestuur Stichting Lokale Omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen

Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door:

   - G. Westerman (voorzitter)

   - J. Hoving-Ensing (secretaris/penningmeester)

   - R. Klein (bestuurslid)

   - Mr. C. de Feyter (bestuurslid)

Doelstelling

De Stichting Lokale Omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen, afgekort L.O.D.O.N. brengt

lokaal en regionaal nieuws op een positieve en interactieve manier via tv, radio en 

internet. Het doel van de stichting is het creëren van een 'wij-gevoel' binnen de

gemeenschap en het stimuleren van meer betrokkenheid bij zaken die spelen in en

rond Ommen en Dalfsen. Het laten zien dat Ommen en Dalfsen bruist en leeft!

De werkzaamheden zullen in zodanige mate gericht zijn op de bevrediging van de in

het Vechtdal (gemeente Dalfsen en gemeente Ommen) levende maatschappelijke,

culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat de instellling geacht kan worden

van algemeen nut te zijn.

De werkzaamheden worden door twee afdelingen verricht, te weten:

a. de afdeling radio, handelend onder de naam Vechtdal FM tezamen met het 

    verzorgen van een themakanaal dat handelt onder de naam Vechtdal.NL.

b. de afdeling televisie, sociale media en websitebeheer, handelend onder de naam

    VechtdalLeeft. 

In 2020 zullen de twee afdelingen worden samengevoegd onder de naam

RTV Vechtdal.

Beleid Stichting L.O.D.O.N.

   - Het bieden van kwalitatief goede programma's met de juiste diversiteit en gericht

     op alle bevolkingsgroepen in het Vechtdal;

   - Professionaliseren van de uitvoerende organisatie; 

   - Het verbeteren van de interne- en marktcommunicatie; 
   - Het professioneel onderhouden van contacten met het bedrijfsleven en instellingen;

   - Het verkrijgen van nieuwsgaring uit het Vechtdal;

   - Het zorgvuldig omgaan met de financiële middelen, zodat de continuïteit wordt 

     gewaarborgd; 

   - Het streven naar een samenwerking met het Programma Beleidsbepalend Orgaan op 

     een zodanige wijze dat zo goed mogelijke afstemming kan plaatsvinden tussen

     gewenste programmering en aangeboden programma's.

Inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland te Zwolle 

onder het nummer: 41024538

Organisatie

Het bestuur van L.O.D.O.N. bestaat uit twee bestuurders van de afdeling radio en twee

bestuurders van de afdeling televisie. In 2018 zijn 2 bestuursleden toegevoegd

op persoonlijke titel.

Het bestuur van de stichting bewaakt de kaders waarbinnen de omroep zich beweegt

en zorgt er voor dat de doelstelling van de stichting wordt nagestreefd.
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Vervolg bestuursverslag 

De content van de tv-zender wordt verzorgd door een redactie, camerateam,

interviewers, technici en een hoofdredacteur. 

De radioprogrammering wordt verzorgd door programmamakers, dj's, technici

programma's en technici buitentechniek.

Financiën 2019

Stichting L.O.D.O.N. heeft geen betaalde krachten in dienst. De radiozenders, tv-zender

en sociale media worden bemand en ingevuld door ongeveer 120 vrijwilligers.

In 2019 is het onttrokken bedrag door de voormalige voorzitter van Vechtdal FM niet 

meer opgenomen in het financieel verslag, ondanks de uitspraak dat het ontrokken 

bedrag terug betaald dient te  worden. 

In 2019 werd het Beleidsplan 2019 - 2023 gepubliceerd. Onder de vrijwilligers van zowel 

radio als televisie was professionalisering de algemeen geuite wens. Het Beleidsplan 

omschrijft de voorgenomen personeelsontwikkeling, het kader voor organisatie-

ontwikkeling en verdienmodel als sociale onderneming. 

Vanaf 2018 kon L.O.D.O.N. enkele productiemiddelen aan de organisatie beschikbaar

stellen. Tot 2018 waren de middelen ontoereikend wegens de noodzaak om eerder

ontstane tekorten weg te werken. Sommige vrijwilligers beschkken over eigen

apparatuur; bij gebruik voor het maken van programma's ontvangen zij daarvoor een

geringe vergoeding. In verband met uitbreiding van het aantal vrijwilligers is uitbreiding

van investeringen in technische voorzieningen noodzakelijk.

L.O.D.O.N. werkt met een begroting die is gebaseerd op de rijksbijdrage van € 1,30 per 

huishouden,  voor de gemeenten Dalfsen en Ommen gezamenlijk een bedrag van

€ 23.600. VechtdalLeeft ontvangt voor de diensten die de lokale tv-zender verricht

voor de gemeente een bedrag van € 15.000.

L.O.D.O.N. verwerft een - ongeveer - even groot bedrag aan eigen inkomsten uit

reclames. De inkomsten bedroegen in 2019 € 63.000.

In 2019 bedroegen de kosten voor vrijwilligers, huisvestingskosten, afschrijvingskosten,

verkoopkosten, niet verrekenbare BTW en algemene kosten in totaal € 36.000. 

Het restant, ruim € 20.000, de grootste afzonderlijke post (36% van de uitgaven

zijn productiekosten. In 2019 werd € 3.400 terug ontvangen aan Buma/Stemra

over voortgaande jaren.

Het resultaat over het verslagjaar 2019 bedraagt € 7.175. Dit bedrag is toegevoegd

aan de algemene reserve.

Het bestuur zal in 2020 verder gaan met gesprekken met diverse lokale omroepen 

in de omgeving van de gemeenten Dalfsen en Ommen om eventuele samenerking in de

toekomst te bespreken.

Ook het verkrijgen van het keurmerk om een streekomroep te realiseren en de 

professionalisering van de Lokale Omroep zullen voortdurend in het bestuur, met de 

met de gemeenten Dalfsen en Ommen, de vrijwilligers binnen de omroep en diverse 

andere belangenorganisaties worden besproken. 
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BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA 2019 2018

VASTE ACTIVA

Apparatuur uitzendingen, website VL 8.075 2.325

Uitzendserver VL 1.396 1.919

Mengpaneel NL 11.700 14.500

Server NL 1.700 2.138

22.871 20.882

VORDERINGEN

Debiteuren 1.255 2.220

Overlopende activa 347 0

Belastingen 106 0 2.220

1.708

LIQUIDE MIDDELEN

Rabobank rekeningen FM 13.382 3.047

Rabobank rekening NL 3.584 7.184

Rabobank rekeningen VL 16.716 24.686

33.682 34.917

TOTAAL ACTIVA 58.261 58.019
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PASSIVA 2019 2018

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve 56.246 49.071

56.246 49.071

KORTLOPENDE SCHULDEN

Crediteuren 2.015 7.308

Belastingen 0 1.640

Overlopende passiva 0 0

2.015 8.948

TOTAAL PASSIVA 58.261 58.019

pagina 5



TOTAAL OVERZICHT WINST-EN-VERLIESREKENING BOEKJAAR 2019 

VERGELIJKING WINST-EN-VERLIESREKENING BOEKJAAR 2018

TOTAAL OVERZICHT RESULTAAT 2019 RESULTAAT 2018

BATEN

Subsidie activiteiten gemeenten Dalfsen 

en Ommen FM 23.571 24.376

Donaties 700 1.400

Dienstverlening gemeente Ommen 15.000 15.000

Omzet commercials televisie, radio

en website 23.511 24.637

Overige bijdragen 740 449

Totale baten 63.522 65.862

LASTEN

Kosten vrijwilligers 16.278 13.160

Huisvestingskosten 8.681 10.030

Productiekosten 20.106 22.186

Afschrijvingen 5.055 4.366

Verkoopkosten 1.012 826

Algemene/overige kosten 2.184 1.848

Niet verrekenbare btw 3.031 4.218

Totale lasten 56.347 56.634

Positief resultaat 7.175 9.228
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OVERZICHT WINST-EN-VERLIESREKENING BOEKJAAR 2019

VERGELIJKING WINST-EN-VERLIESREKENING BOEKJAAR 2019 

RESULTAAT 2019 RESULTAAT 2018

BATEN

Subsidie activiteiten gemeente Dalfsen 14.032 14.032

Subsidie activiteiten gemeente Ommen 9.539 10.344

Donaties NL 700 1.400

Commercials FM/NL 11.071 9.669

Dienstverlening gemeente Ommen VL 15.000 15.000

Commercials, stilframes VL 12.440 14.968

Diverse baten  en rente 740 449

Totale baten 63.522 65.862

LASTEN

Kosten vrijwilligers 

Vrijwilligersvergoeding VL 4.740 3.870

Vrijwilligersvergoeding film VL 3.250 2.915

Vergoeding acquisitie VL 916 43

Vergoeding acquisitie FM 450 0

Bestuurskosten LODON 3.190 871

Reiskostenvergoeding vrijwilligers VL 1.638 996

Reiskostenvergoeding vrijwilligers FM/NL 692 0

Trainingen vrijwilligers VL 0 1.310

Diverse kosten vrijwilligers FM/NL 666 772

Diverse kosten vrijwilligers VL 633 2.242

Materiaal filmpjes vrijwilligers VL 103 141

16.278 13.160

Huisvestingskosten

Huur ruimtes studio's 7.430 7.391

Energiekosten 479 659

Overige huisvestingskosten 112 559

Verbouwing studio Nieuwleusen 660 1.421

8.681 10.030

Afschrijvingen

Inventaris FM voor 2018 0 2.449

Inventaris FM/NL vanaf 2018 2.800

Server NL 438 54

Apparatuur uitzendingen, computers VL 1.294 881

Uitzendserver VL 523 523

5.055 3.907

Sub-totaal lasten 30.014 27.097
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VERVOLG OVERZICHT WINST-EN-VERLIESREKENING BOEKJAAR 2019

VERGELIJKING WINST-EN-VERLIESREKENING BOEKJAAR 2018 

RESULTAAT 2019 RESULTAAT 2018

VERVOLG LASTEN

Sub-totaal lasten 30.014 27.556

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten 1.012 1.012

Productiekosten

Radio-automatisering 923 1.045

Huur zendlocaties 2.809 2.956

Kosten website VL 798 1.023

Kosten OLON/NLPO 4.305 4.246

Buma/Stemra voorgaande jaren -3.414 0

Agenschap Telecom 1.179 1.179

Kosten radio FM/NL 876 2.015

Kosten website FM 301 245

Apparatuur uitzendingen FM/NL 2.269 0

Telefoonkosten FM/VL 615 675

Camera- en softwarekosten VL 1.078 1.872

Kosten televisie 8.367 6.930

Diverse kosten 0 0

20.106 22.186

Algemene/overige kosten

Administratiekosten 180 238

Kantoorbenodigdheden 264 244

Vergaderkosten 569 182

Verzekeringen 473 572

Bankkosten 405 359

Overige algemene kosten 0 253

Verrekening voorgaande jaren

Kosten professionalisering omroep 293 0

Voorziening vordering bestuurslid 0 0

2.184 1.848

Niet verrekenbare omzetbelasting 3.031 4.218

Totale lasten 56.347 56.820
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TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING

Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

De grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat zijn ten opzichte van

het voorjaande jaar niet gewijzigd. De waarderingsgrondslagen zijn hierna

uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden.

Voor zover niets anders is vermeld, zijn de activa en de schulden opgenomen 

tegen nominale waarde.

Het resultaat wordt bepaald door de opbrengstwaarde van de verrichte diensten 

te verminderen  met de hieraan toe te rekenen kosten, rente en afschrijvingen, 
gewaardeerd tegen uitgaafprijzen. Ten aanzien van de posten begrepen in het bedrijfs-

resultaat geldt dat de winsten slechts zijn opgenomen indien en voorzover zij in het

boekjaar zijn verwezenlijkt en dat met verliezen en risico's is rekening gehouden die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar.
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TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Apparatuur uitzendingen en Aanschaf 2014 VL:

website VL Balans nieuwe website 1 januari 2019 300

Afschrijving 2019 300

Balans per 31 december 2019 0

Aanschaf 2015 VL:

Balans aanpassing website 1 januari 2019 476

Afschrijving 2019 255

Balans per 31 december 2019 221

Aanschaf 2016 VL:

Balans superspeed pc 1 januari 2019 489

Afschrijving 2019 226

Balans per 31 december 2019 263

Aanschaf pc 2018 VL:

Balans pc 1 januari 2019 1.060

Afschrijving 2019 212

Balans per 31 december 2019 848

Aanschaf pc 2019 VL: 1.071

Afschrijving tijdsgelang 125

Balans per 31 december 2019 946

Aanschaf draadloze microset 2019 VL: 806

Afschrijving tijdsgelang 94

Balans per 31 december 2019 712

Aanschaf sonycamera 2019 VL: 2.471

Afschrijving tijdsgelang 82

Balans per 31 december 2019 2.389

Aanschaf sony camera VL: 2.696

Totaal balans 31 december 2019 8.075

Uitzendserver VL Aanschaf 2017 VL :

NewCast4 kabelkrant uitzendserver 1.919

Afschrijving 2019 523

Balans per 31 december 2019 1.396

Materiaal uitzendingen NL/FM Investering 2018 NL

Aanschaf mengpaneel 14.500

Afschrivjing 2019 2.800

Balans per 31 december 2019 11.700

Uitzendserver NL/FM Investering 2018 NL

Aanschaf server 2.138

Afschrijving 2019 438

1.700
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VERVOLG TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Debiteuren Nog te ontvangen per 31 december 2019:

Diverse debiteuren 1.255

Overlopende activa Vooruitbetaalde kosten 347

Belastingen Te ontvangen omzetbelasting 106

Rabobank zakelijk rekening FM Saldo conform laatste dagschrift over 2019 2.349

Rabobank bedrijfsspaarrek. FM Saldo conform laatste dagschrift over 2019 11.033

Rabobank rekening courant NL Saldo conform laatste dagafschrift over 2019 3.584

Rabobank rekening-courant VL Saldo conform laatste dagafschrift over 2019 2.632

Rabobank Bedrijfsspaarrek. VL Saldo conform laatste dagafschrift over 2019 14.085

Eigen vermogen Algemene reserve per 1 januari 2019 49.070

Bij: Resultaat lopend boekjaar 7.175

Algemene reserve per 31 december 2019 56.245

Crediteuren Nog te betalen per 31 december 2019:

Diverse crediteuren 2.015
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Voorwoord 

 

In dit jaarverslag van de Stichting Lokale Omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen wordt 

teruggekeken op het jaar 2019.  

Verschillende onderwerpen komen hierbij aan bod, zoals de samenstelling van het bestuur, een 

beschrijving van de organisatie en de samenstelling van het Programma Beleidsbepalend 

Orgaan (PBO). 

Ook het toekomstperspectief komt in dit jaarverslag aan de orde. 

 

1. Stichting Lokale Omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen (L.O.D.O.N.) met twee  

 afdelingen 

 

De werkzaamheden binnen de Stichting L.O.D.O.N. worden verricht door 2 afdelingen, te 

weten: 

a. de afdeling radio, handelend onder de naam Vechtdal FM . tezamen met verzorgen van 

een themakanaal dat handelt onder de naam Vechtdal.nl;  

b. de afdeling televisie, sociale media en websitebeheer, handelend onder de naam 

VechtdalLeeft. 

 

2019 was het derde jaar dat gewerkt werd aan de samensmelting van de radioafdelingen en tv-

afdeling.  

 

 

2. Samenstelling bestuur en andere bestuurszaken 

 

Statutair is vastgelegd dat het bestuur van Stichting L.O.D.O.N. bestaat uit 2 bestuursleden van 

de afdeling radio en 2 bestuursleden van de afdeling televisie.  

 

Op 1 januari 2019 bestond het bestuur van L.O.D.O.N. uit de volgende personen: 

Gerrit Westerman, voorzitter, bestuurder B (afdeling televisie, VechtdalLeeft) 

Jantina  Hoving-Ensing, secretaris/penningmeester, bestuurder B (afdeling televisie, 

VechtdalLeeft) 

Richard Klein, bestuurslid, bestuurder A (afdeling radio, Vechtdal FM).   

Cor de Feyter, bestuurslid. 

 

Beleidsplan 

Begin 2019 zijn, in navolging van de gesprekken met de vrijwilligers van VechtdalLeeft, 

gesprekken gevoerd met de vrijwilligers van Vechtdal FM en Vechtdal NL. 

In mei 2019 kon het Beleidsplan tot het jaar 2023 worden afgerond en gepubliceerd. Onder de 

vrijwilligers van zowel radio als televisie was professionalisering de algemeen geuite wens. Het 

Beleidsplan omschrijft de voorgenomen personeelsontwikkeling, het kader voor 

organisatieontwikkeling en het verdienmodel als sociale onderneming.  

Het Beleidsplan werd met diverse deskundigen besproken. 

 

  

Feitelijke gegevens 

Stichting Lokale Omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen (L.O.D.O.N.) 

Bezoekadres Vechtdal FM: Den Hulst 31   

7711 CK  Nieuwleusen (gemeente Dalfsen) 
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Telefoonnummer: 06 11234267 

E-mail: info@vechtdalfm.nl;  redactie@vechtdalleeft.nl  

 

Inschrijfnummer Stichting L.O.D.O.N. bij Kamer van Koophandel: 41024538 

RSIN-nummer: 802677022. 

 

ANBI-status 

De Stichting L.O.D.O.N. is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.  Hiertoe is op de 

websites van de afdelingen ruimte beschikbaar gemaakt voor een transparante publicatie van 

de gevraagde stukken die zijn voorgeschreven voor een ANBI-status. Jaarlijks worden deze 

gegevens bijgewerkt.  

 

Beleid Stichting L.O.D.O.N. 

- Het bieden van kwalitatief goede programma’s met de juiste diversiteit en gericht op 

alle bevolkingsgroepen in het Vechtdal; 

- Het verder professionaliseren van de uitvoerende organisatie; 

- Het professioneel onderhouden van contacten met het bedrijfsleven en instellingen; 

- Het verkrijgen van nieuwsgaring uit het Vechtdal; 

Het zorgvuldig omgaan met de financiële middelen zodat de continuïteit wordt 

gewaarborgd  

- Het streven naar een samenwerking met het Programma Beleidsbepalend Orgaan op 

een zodanige wijze dat zo goed mogelijk afstemming kan plaats vinden tussen 

gewenste programmering en aangeboden programma’s. 

 

Huisvesting 

Vechtdal FM en Vechtdal NL verzorgen de radioprogramma’s vanuit de studio aan Den Hulst 31 

in Nieuwleusen. De radiostudio werd in juni officieel geopend.  

VechtdalLeeft huurt een kleine ruimte aan de Sandbergstraat 2A in Ommen. 

De bestuursvergaderingen en de vergaderingen van het Programma Beleidsbepalend Orgaan 

(P.B.O.) vinden in Ommen en/of Nieuwleusen plaats. 

 

Financiën  

Stichting L.O.D.O.N. heeft geen betaalde krachten in dienst. De radiozenders, tv-zender, en 

sociale media worden bemand en ingevuld door vrijwilligers. In voorkomende gevallen vergoedt 

Stichting L.O.D.O.N., op basis van de landelijke regeling, de onkosten welke door de vrijwilliger 

als gevolg van haar werkzaamheden ten behoeve van de lokale omroepinstelling zijn gemaakt. 

 

In 2019 is het onttrokken bedrag door de voormalige voorzitter van Vechtdal FM niet meer 

opgenomen. Ondanks dat volgens de Rechtbank het onttrokken bedrag terug betaald dient te 

worden. 

 

Vanaf 2018 kon L.O.D.O.N. enkele productiemiddelen aan de organisatie beschikbaar stellen. 

Tot 2018 waren de middelen ontoereikend wegens de noodzaak om eerder ontstane tekorten 

weg te werken. Sommige vrijwilligers beschikken over eigen apparatuur; bij gebruik voor het 

maken van progamma’s ontvangen zij daarvoor een geringe vergoeding. De oorsprong van de 

radioafdeling bestaat uit vrijwilligers met eigen apparatuur.  

In verband met uitbreiding van het aantal vrijwilligers is uitbreiding van investeringen in 

technische voorzieningen noodzakelijk.  
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3. Beschrijving organisatie (personele bezetting) 

 

Bij de Stichting L.O.D.O.N. zijn ongeveer 120 vrijwilligers actief.  

Van de 120 vrijwilligers is het merendeel betrokken bij de radio-uitzendingen. 

In november 2019 werd Herman Odink voorzitter van radio FM/NL. 

De tv-uitzendingen stonden onder leiding van hoofdredacteur Heleen Oelering.  

 

Nieuwe medewerkers moeten eerst een intern opleidingstraject volgen. Ze krijgen dan te 

maken met de verschillende facetten van de omroep, zodat ze weten wat er allemaal komt 

kijken voor het maken van een uurtje radio of het maken van tv-uitzending. Als het 

opleidingstraject goed doorlopen is, kan definitief worden gekozen voor bijvoorbeeld de 

techniek of presentatie.  

 

Hoewel er een aantal vrijwilligers is vertrokken, worden de vacatures gelukkig ook weer 

ingevuld. Nieuwe medewerkers hebben vaak nieuwe ideeën en zorgen voor een frisse kijk op 

de organisatie.  

 

 

4.  Programma Beleidsbepalend Orgaan (P.B.O.) 

 

Het P.B.O. bestaat op 31 december 2019 uit de volgende vertegenwoordigers (naam,  

stroming): 

 

1. Azat  Malikov  (etnische en culturele minderheden)  

2. Chris Brandsema (werkgevers) 

3. Marijke van den Berg (onderwijs en educatie) 

4. Martin Kirchner (zorg en welzijn) 

6. Joke Schonewille ( maatschappelijke zorg en welzijn) 

7. Erik van den Berg ( jeugd en jongeren) 

8. Karel Hazeleger (religie) 

 

Het P.B.O.  heeft de volgende taken en bevoegdheden: 

a. het bepalen van het beleid voor het media-aanbod; 

b. toetsing van de in het programmabeleid verwoorde uitgangspunten;  

c. het geven van adviezen, gevraagd en ongevraagd, aan het bestuur; 

d. het opstellen van een , aan het Commissariaat voor de Media, te overleggen, 

 jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en  gerealiseerde media aanbodbeleid. 

 

Het P.B.O. kwam drie keer bijeen. 

De voorzitter en een bestuurslid van Stichting L.O.D.O.N. waren aanwezig als 

vertegenwoordigers van het bestuur. 

 

De Programmastaf bestaat vanaf 31 december 2019 uit de volgende personen: 

1. Roos ter Beek  

2. Heleen Oelering (hoofdredacteur afdeling televisie) 

3. Klaas Jan Dunnink   

4. Jeroen Koggel  
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5. Beschrijving doelgroep(en) en gebruikte kanalen 

 

Doelgroep(en) 

De Stichting Lokale Omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen; afgekort Stichting L.O.D.O.N. 

brengt lokaal en regionaal nieuws op een positieve en interactieve manier via tv, radio en 

internet. Het doel van Stichting L.O.D.O.N. is het creëren van een ‘wij-gevoel’ binnen de 

gemeenschap en het stimuleren van meer betrokkenheid bij zaken die spelen in en rond 

Ommen en Dalfsen. Het laten zien dat Ommen en Dalfsen bruist en leeft! Met de komst van 

internet is het luister- en kijkpubliek wat meer in evenwicht gekomen qua leeftijd.  

Gebruikte kanalen 

De omroep heeft voor haar uitzendingen meerdere kanalen gebruik. 

 

Radio 

Etheruitzendingen: 105,9 FM , 106.3 FM en 105,6 FM 

Kabeluitzendingen: 104.1 FM en 106.7 FM 

Via internet: http://vechtdalfm.nl 

Caywai: kanaal 785 

KPN/Telfort/XS4ALL: kanaal 1113 (witte afstandsbediening) 

 

KPN/Telfort/XS4ALL/XMS/Edutel/Vodafone/Fiber.nl/Stipte/Lybrandt: kanaal 3094 (zwarte 

afstandsbediening) 

 

Vechtdal FM is in het gehele uitzendgebied te ontvangen via de ether en de kabel. De omroep 

heeft een mast met antenne aan de Koningin Julianalaan in Nieuwleusen voor de ontvangst in 

de ether in Nieuwleusen en omgeving. Aan de Parallelstraat in Oudleusen (gemeente Dalfsen) 

en de Besthemerberg (gemeente Ommen) staan masten met antennes voor de ontvangst in de 

ether in Dalfsen, Lemelerveld en Ommen.  

 

Televisie 

Voor de tv-uitzendingen is gebruik gemaakt van de volgende kanalen: 

Kabeluitzendingen: Ziggo kanaalnummer: 43 

KPN/Telfort/ XS4ALL/Telfort: kanaalnummer: 1413 (witte afstandsbediening) 

Telfort, Vodafone: kanaalnummers: 2087 (zwarte afsandsbediening)  

 

Internet en sociale media 

Via internet is gebruik gemaakt van de volgende kanalen: 

Internet: www.vechtdalfm.nl; www.vechtdalnl.nl; www.vechtdalleeft.nl 

Voor wat betreft het vertonen van films is gebruik gemaakt van www.youtube.com. 

Daarnaast is de omroep via sociale media aangesloten bij Facebook, Twitter en Google+. 

 

Op 21 maart 2019  heeft het Commissariaat voor de Media Stichting L.O.D.O.N. een 

zendvergunning verleend van 30 maart 2019 tot 30 maart 2024. Dit betekent dat L.O.D.O.N. 

is aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de verzorging van de publieke 

mediadiensten in de gemeenten Dalfsen en Ommen.  
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Kabelkrant 

VechtdalLeeft vult een kabelkrant. Deze kabelkrant is opgebouwd uit verschillende 

blokken, die van elkaar worden gescheiden door reclameblokken en een filmblok. Ook 

het redactieblok is opgebouwd uit verschillende blokken. Nieuws uit de gemeenten 

Dalfsen, Ommen en Hardenberg worden in deze blokken geplaatst. Een team van 6 

vrijwilligers is wekelijks bezig met de invulling van de website en de kabelkrant.  

 

 

6. Activiteiten bestuur 

 

Afdeling radio 

Het bestuur van afdeling Vechtdal FM/NL kwam in 2019 veelvuldig bijeen.  Ook werden 

zogenaamde ‘koffierondjes’ georganiseerd door zowel zowel FM en NL.  Om en om per maand 

worden deze ‘koffierondjes’  gehouden voor de medewerkers. Deze kunnen dan hun 

opmerkingen, vragen  etc. kwijt aan het bestuur en de programmacommissie. De actiepunten, 

besluiten en aandachtspunten worden vastgelegd in een verslag en besproken in het bestuur 

en naar alle vrijwilligers gecommuniceerd. Deze koffierondjes worden begeleid door Herman 

Odink.  

 

Afdeling televisie 

Het bestuur van VechtdalLeeft kwam in 2019 maandelijks bijeen. Ook alle vrijwilligers met het 

bestuur kwamen veelvuldig bijeen. De redactieleden kwamen het afgelopen jaar 6 keer bijeen. 

Een nieuw systeem voor invulling kabelkrant werd veelvuldig besproken. De cameramensen en 

interviewers bespraken maandelijks de planning voor de televisie-uitzendingen.  

 

De afdeling radio en televisie zijn in 2019 gezamenlijk gestart met de organisatie van een 

maandelijkse Ondernemerscafé.  

 

De bestuursleden van Stichting L.O.D.O.N.  bespraken in 2019 wekelijks de voortgang van 

L.O.D.O.N.  

Vooral aan de toekomst van de lokale omroep werd veel tijd besteed. 

 

In 2019 werd door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek de tijdelijke subsidieregeling 

professionalisering lokale publieke mediadiensten opgesteld. Het bestuur van L.O.D.O.N. heeft 

een project opgesteld en ingediend bij dit Stimuleringsfonds. Helaas werd de aanvraag niet 

gehonoreerd.  

 

Bij de N.L.P.O. werd een verzoek ingediend om ondersteuning bij de vorming van een 

streekomroep. In december werd bekend dat dit verzoek werd gehonoreerd. 

 

Een delegatie van het bestuur van L.O.D.O.N. bezocht de vergaderingen van het Programma 

Beleidsbepalend Orgaan (P.B.O.).  

 

Er werd/wordt gewerkt aan een nieuwe website voor L.O.D.O.N.  

 

In 2020 zal de naam Stichting Lokale Omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen statutair gewijzigd 

worden in RTV Vechtdal. 

 

De basis van het door het bestuur gepubliceerde Beleidsplan 2019- 2023 vormt de basis voor de 
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samenwerking in het Vechtdal. In 2018 trok L.O.D.O.N. zich terug uit de samenwerking met 

Stichting Delta Media Groep en Stichting Lokale Omroep Noord Oost Overijssel ( NOOS).  

Laatstgenoemden vroegen destijds om incidentele investeringen, die voor L.O.D.O.N. te hoog 

waren. Wederzijds werd/wordt de deur ‘opengehouden’. L.O.D.O.N. onderhoudt een actieve 

relatie met de adviseur tussen de omroepen van de gemeenten Hardenberg en Twenterand. 

 

Het L.O.D.O.N.-bestuur had gesprekken met de burgemeester, Hans Vroomen, van de 

gemeente Ommen en wethouder Jan Uitslag van de gemeente Dalfsen. Op 15 november werd 

een bijeenkomst georganiseerd met fractieleden van de gemeenten Dalfsen en Ommen. 

Tijdens deze bijeenkomst werd een ppp-presentatie gepresenteerd. De groei naar een 

streekomroep en professionalisering werd op deze avond besproken. In 2020 zal nogmaals een 

bijeenkomst voor fractieleden worden gehouden. 

 

Programmaschema's 

De programmaschema’s van Vechtdal FM en Vechtdal NL zijn te vinden op www.vechtdalfm.nl 

en www.vechtdalnl.nl. 

Van de televisie-uitzendingen kunnen geen schema’s worden bijgevoegd in verband met 

wisselende programmaring. Ondanks dat voldoen de televisie-uitzendingen aan de ICE-

normering.    

 

7. Financiële paragraaf 

 

L.O.D.O.N. werkt met een begroting die gebaseerd is op de rijksbijdrage van € 1,30 per 

huishouden, voor de gemeenten Dalfsen en Ommen gezamenlijk een bedrag van € 23.600. 

 

Dalfsen 

Het gemeentebestuur van Dalfsen betaalt Stichting L.O.D.O.N. sinds 22 juni 2017 een bedrag 

van € 1,30 per woonruimte/huishouden. Zij voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting. In 

2019 werd € 14.032 ontvangen. 

 

Ommen 

Het gemeentebestuur van Ommen betaalt Stichting L.O.D.O.N. conform is afgesproken op  13 

september 2019 ook een bedrag van € 1,30 per huishouden, een bedrag van  € 9.539.   

 

Ommen 

VechtdalLeeft ontvangt voor diensten die de lokale tv-zender verricht voor de gemeente 

Ommen een bedrag van € 15.000. 

 

L.O.D.O.N. verwerft een – ongeveer – even groot bedrag aan eigen inkomsten uit reclames.  

De inkomsten bedroegen in 2019 € 63.000.  

 

In 2019 bedroegen de kosten voor vrijwilligers, huisvestingskosten, afschrijvingen, 

verkoopkosten, niet verrekenbare BTW en algemene kosten in totaal € 36.000. Het restant ruim 

€ 20.000, de grootste afzonderlijke post (36% van de uitgaven) zijn productiekosten. In 2019 

werd € 3.400 terug ontvangen aan Buma/Stemra over voortgaande jaren.  

 

Het resultaat over het verslagjaar 2019 bedraagt € 7.175. Dit bedrag is toegevoegd aan de 

algemene reserve.   
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8. Toekomstperspectief 

De toekomst van de Stichting Lokale Omroep Dalfsen, Ommen, Nieuwleusen ziet er goed uit. 

Het aantal vrijwilligers is voldoende om de reguliere programmering in stand te houden, dan 

wel uit te breiden. Ook bij de diverse activiteiten en evenementen is radio en/of tv goed 

vertegenwoordigd. Waar mogelijk wordt door de verschillende redacties ook samen 

opgetrokken. Daarnaast is de bestuurlijke en financiële basis stabiel, waardoor een goede 

continuïteit is geborgd.  

 

In 2020 zullen de twee afdelingen binnen Stichting L.O.D.O.N. worden samengevoegd onder de 

paraplu van RTV Vechtdal.   

 

Het bestuur zal in 2020 verder gaan met gesprekken met diverse lokale omroepen in de 

omgeving van de gemeenten Dalfsen en Ommen om eventuele mogelijke samenwerking in de 

toekomst te bespreken. Tevens vinden opnieuw gesprekken plaats met Stichting Delta Media 

Groep en Stichting Lokale Omroep Noord Oost Overijssel ( NOOS).  

 

Ook het verkrijgen van het keurmerk om een streekomroep te realiseren en de 

professionalisering van de Lokale Omroep zullen voortdurend in het bestuur, met de 

gemeenten Dalfsen en Ommen, de vrijwilligers binnen de omroep en diverse andere 

belangenorganisaties worden besproken. 

 

Het jaarverslag 2019 is vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 20 februari 2020 in 

Nieuwleusen.  

 

Het jaarverslag 2019 is vastgesteld in de vergadering van het PBO van 9 maart 2020. 

 

 

Gerrit Westerman, voorzitter    

 

 

 

Cor de Feyter, bestuurslid 

 

 

 

Tiny Hoving, secretaris/penningmeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




