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Jaarverslag 2013 
 

Lokale Omroepstichting 
Alphen aan den Rijn en Omstreken 

(ASFM/TV) 
 

Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Benthuizen, Boskoop, 
Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk,  
Koudekerk aan den Rijn en Zwammerdam 

 
 

Radio: Kabel 103.4 FM en Ether 90.0 FM: 
Alphen aan den Rijn en Zwammerdam 

105.1 FM: Boskoop 
106.5 FM: Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk,  

Koudekerk aan den Rijn en Benthuizen 
Digitale radio Ziggo kanaal 780, KPN kanaal 962,  

Lijbrandt kanaal 798 en Telfort kanaal 3040 
 

TV: Kanaal 45 en Digitaal  Ziggo Kanaal 40 Glasvezel:  
in Alphen aan den Rijn 

KPN kanaal 562 Lijbrandt kanaal 359 Vodafone kanaal 359 
Telfort kanaal 2021 

 
Internet: www.alphenstadfm.nl 

 
 
 

Alphen Stad FM/TV 
24/7 actief op Radio, TV, Internet, Twitter, Facebook en Youtube 
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Inleiding  
 

Alphen Stad FM / TV 
 
Positionering 
Alphen Stad FM/TV is de publieke lokale omroep voor 
Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Benthuizen, 
Boskoop,Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk,Koudekerk aan 
den Rijn en Zwammerdam. De omroep zendt 24 uur per dag radio- 
en televisieprogramma’s uit.  De website, teletekst, kabelkrant, 
Twitter, Facebook en Youtube complementeren het media-aanbod 
van Alphen Stad FM/TV. Alphen Stad FM/TV is digitaal via kabel en 
glasvezel (Alphen aan den Rijn)  bij Ziggo, Vodafone (alleen TV), 
KPN, Lijbrandt en Telfort te ontvangen. Daardoor is de omroep ook 
te beluisteren en te bekijken in de gemeenten Bodegraven-
Reeuwijk, Boskoop, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Rijnwoude en 
Waddinxveen. Alphen Stad FM/TV heeft een potentieel bereik van 
220.000 inwoners. 

Geschiedenis 
Na een doorstart begon Alphen Stad FM/TV op 30 april 2003 met 
radio-uitzendingen. De televisie-uitzendingen begonnen in 2006 op 
regelmatige basis. De omroep komt voort uit de lokale omroep 
Alphen (LOA), die in de jaren negentig van de vorige eeuw radio-
uitzendingen verzorgde in Alphen aan den Rijn. De omroep 
wordt  geleid door een bestuur (acht  personen), dat geadviseerd 
wordt door een adviesraad (PBO) waarin vertegenwoordigers van 
de belangrijkste groeperingen uit de  samenleving  van de door de 
omroep bestreken kernen zijn opgenomen. Als publieke lokale 
omroep valt Alphen Stad FM/TV onder de mediawet. Dit betekent 
dat het Commissariaat voor de Media de toezichthouder is.  
De omroep is op 4 januari 2013 gefuseerd met de lokale omroepen 
van Boskoop en Rijnwoude, vooruitlopend op de herindeling van  
de gemeente Alphen aan den Rijn met de gemeentes Rijnwoude en 
Boskoop op 1 januari 2014. De besturen van de drie omroepen zijn 
in augustus 2012 als één bestuur gaan werken.  
Uit deze besturen is het nieuwe bestuur voor de Stichting Lokale 
Omroep Alphen aan den Rijn en omstreken benoemd, met als 
roepnaam Alphen Stad FM/TV. 
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Wie maken de omroep / nominaties 
De programma’s van de omroep worden gemaakt door  circa 
honderd actieve vrijwilligers en drie vaste medewerkers in dienst 
van de omroep. Zij coördineren de activiteiten op het gebied van 
nieuws, sport, radio, televisie en commercie. Het 
managementteam, bestaande uit de voorzitter van het 
coördinatorenoverleg (directeur /hoofdredacteur) en drie 
verschillende coördinatoren,  stuurt de dagelijkse werkzaamheden 
aan en is verantwoordelijk voor de programmatische en 
redactionele zaken bij de omroep.  

Alphen Stad FM/TV werd in april 2013 opnieuw (na 2012)  
genomineerd voor de prijs lokale omroep van 2013.  
Mike Mourits kreeg bij de verkiezing Presentatietalent van het jaar 
2013 een tweede plaats.  
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Wat viel op in 2013 
De gemeente Alphen aan den Rijn is per 1 januari 2014 gefuseerd 
met  de buurgemeenten Boskoop en Rijnwoude. Daarop 
vooruitlopend zijn de lokale omroepen van de drie gemeenten, 
Alphen Stad FM/TV, ROB FM en Omroep Rijnwoude, al op 4 januari 
2013 gefuseerd. Omdat in de nieuwe fusiegemeente meer nadruk 
komt te liggen op de grote en kleine kernen rond de stad Alphen 
aan den Rijn, zal ook de nieuwe omroep meer gericht zijn op het 
functioneren vanuit de kernen, met als centraal middelpunt de 
bestaande studio in Alphen aan den Rijn. 

 
Omdat deze organisatieverandering de nieuwe fusieomroep in feite 
doet groeien naar één krachtige streekomroep, is besloten 
samenwerking te zoeken met de lokale omroepen in onze streek. 
Met Hollands Midden (Nieuwkoop en Ter Aar), K&B radio (Kaag en 
Braassem), Radio Waddinxveen en Omroep Bodegraven 
(Bodegraven, Reeuwijk) zijn daarvoor de eerste positieve contacten 
gelegd in het afgelopen verslagjaar. De samenwerking met 
internetorganisaties, RTV Lokaal Nieuwkoop en RTV Lokaal Kaag en 
Braassem werd, gelet op deze  ontwikkelingen, verder uitgebouwd. 
 
In maart 2013, in lijn met het businessplan 2010-2015, is de 
professionalisering verder gestalte gegeven door het bestaande 
management verantwoordelijk te maken voor de dagelijkse gang 
van zaken bij de omroep. Michel la Faille werd benoemd tot 
directeur-hoofdredacteur van de  gefuseerde omroep. Naast de 
directeur-hoofredacteur was er een coördinator TV en een 
coördinator Commercie van de omroep. De coördinator Techniek, 
ICT en Faciliteiten vervult zijn functie als vrijwilliger. Daardoor is 
het mogelijk gebleken de honderd vrijwilligers beter te faciliteren en 
aan te sturen, met als gevolg een zichtbare verbetering in 
organisatie én programmering. Ook is het hierdoor mogelijk meer 
gebruik te maken van stagiaires, die, anders dan de meeste 
vrijwilligers, ook overdag beschikbaar zijn en begeleid kunnen 
worden door de medewerkers die in dienst zijn van de omroep.  
Hierdoor speelt Alphen Stad FM/TV steeds beter in op de trend om 
het meer gericht zijn op de eigen woonomgeving én op wat er in en 
rond die woonomgeving gebeurt voorop te stellen. De omroep kan 
dit  cross mediaal doen door, naast de eigen mogelijkheden op 
radio, tv en internet, samen te werken met lokale kranten, lokale 
organisaties en lokale ondernemingen.  Het afgelopen jaar liepen de 
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commerciële inkomsten van de omroep helaas dramatisch terug. In 
het verslagjaar werd afscheid genomen van de coördinator 
commerciële zaken. De coördinator TV zaken kon geen nieuw 
contract worden aangeboden  omdat  de financiële gevolgen voor 
de omroep daarvoor te groot zouden zijn. Een en ander leidde tot 
een aanpassing van de organisatie die aan het eind van het 
verslagjaar zijn beslag heeft gekregen.  Een nieuwe coördinator 
Radio  en TV (jaarcontract) werd met ingang van 2014 benoemd. 
Mike Mourits die vanaf september 2013 stage bij ASFM/TV had 
gelopen ging deze functie vervullen. Arjan Nihot   (tijdelijk contract 
6 maanden) wordt  in 2014 in dienst genomen  als coördinator 
commerciële zaken. 
 
Het bestuur heeft afgelopen jaar intensief met de 
gemeentebesturen van Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude 
overleg gevoerd over  de verslechterende financiële situatie van de 
omroep door het fors achterblijven van de commerciële inkomsten 
(reclame inkomsten). De gemeente Alphen aan den Rijn heeft in het 
recente verleden de omroep een garantie gegeven voor de verdere 
professionalisering van de omroep van 2 x 80.000 euro. Deze 
garantie moest ingevuld worden door een commerciële bank.  
Alleen de Rabobank was bereid dat te doen. De Rabobank heeft de 
omroep een aflopende kredietfaciliteit verstrekt van 80.000 euro 
met een rente van 7%. Het bestuur heeft in het afgelopen 
verslagjaar besloten geen gebruik te maken van deze faciliteit  
(te hoge kosten) en aan het gemeente bestuur te verzoeken 
ASFM/TV voor de jaren 2013 en 2014 een lening te verstrekken van 
in het totaal 80.000 euro  (2013 40.000 euro en 2014 40.000 euro) 
terug te betalen vanaf 2016. Het gemeentebestuur van Alphen aan 
den Rijn is daarmee akkoord gegaan. Het gevolg hiervan is  echter 
wel geweest dat de verliezen van 2011, 2012 en 2013 moesten 
worden opgevangen uit het beschikbare eigen vermogen van de 
omroep. Een en ander heeft geleid tot een negatief eigen 
vermogen. Het bestuur hoopt dat door het voorzichtig aantrekken 
van de economie, de doorgevoerde bezuinigingen bij de omroep,  
de aanpassingen in de organisatie, de verbetering van de radio en 
TV programmering en optimaliseren van onze internetmedia een 
stap te kunnen zetten om het eigen vermogen van de omroep  te 
versterken en de groei van onze professionele organisatie verder te 
kunnen uitbouwen tot een financieel stevige omroep. Het bestuur 
verwacht dat de initiatieven, opgestart in 2010 en geïntensiveerd in  
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2012 en 2013, in 2014 zullen leiden tot een verdere verbetering 
van de organisatie met als gevolg een verhoogde kwaliteit van 
programmering, een verhoging van zowel kijk- en luisterdichtheid 
als de waardering voor onze programma’s op radio, televisie en 
internet, en tot een groeiende aantrekkelijkheid van Alphen Stad 
FM/TV voor luisteraars en kijkers. 
In het komende jaar 2014 hoopt het bestuur, voor een belangrijk 
deel vernieuwd, een aantal stappen daarvoor te zetten. Zo zal een 
nieuw businessplan 2015/2018 worden gemaakt. Er zal meer 
aandacht worden besteed aan de opleiding van de vrijwilligers, De 
samenwerking met andere omroepen en maatschappelijke 
organisaties in de kernen van de nieuwe gemeente zal versterkt 
worden. Ook de naamgeving van de  omroep en daarmee 
samenhangend  een nieuwe website zal in het komende jaar 
worden gerealiseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het bestuur van Lokale omroep stichting Alphen aan den Rijn en 
Omstreken met als roepnaam Alphen Stad FM/TV. 
 
 
Alphen aan den Rijn, 30 april 2014 

 
 
 

Studio: 
Raadhuisstraat 73a 

2406 AA Alphen aan den Rijn 
Telefoon: 0172-515153 

Internet: www.alphenstadfm.nl 
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Organisatie 
De organisatie van Alphen Stad FM/TV bestaat uit: 

• Een Bestuur 
• Een Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) 
• Een Managementteam bestaande uit een aantal coördinatoren 

en een directeur/hoofdredacteur 
• Vrijwillige Medewerkers 

Bestuur 
Het bestuur bestaat op 2 april 2014 uit de volgende personen: 
Voorzitter:    Pieter J. Goedhart 
Vicevoorzitter:   Gert Dazler 
Penningmeester:           Ton van Beekum 
Secretaris:    Marcel Ceulen 
Commerciële zaken:   Fred van de Velde   
Techniek/faciliteiten:  Fulco de Vente  
Adviseur en regiozaken: Willy Melgert 
Telecomzaken:   Jurgen Werner 
 

• Douwe de Jong  is per 23 januari 2014 afgetreden als 
voorzitter. Hij heeft de omroep vanaf de start in 2003 als 
voorzitter van het bestuur begeleid. 
 

• Jelke Bethlehem heeft zich na zijn benoeming tot hoogleraar 
in Leiden en om gezondheidsredenen in maart 2013 
teruggetrokken uit het bestuur. Jelke Bethlehem is de 
drijvende kracht geweest achter Omroep Rijnwoude  
 

• Reinder Koornstra heeft zich teruggetrokken omdat hij 
onvoldoende tijd aan het omroepbestuur kon besteden.  
 

In het kader van de professionalisering is besloten dat het bestuur 
zich vanaf 2013 alleen op beleidszaken gaat concentreren. Dat 
betekent dat er nu een management team is ingesteld onder leiding 
van een directeur/hoofdredacteur die samen met de verschillende 
coördinatoren leiding geeft aan de dagelijkse gang van zaken en 
verantwoordelijk is voor de programmering.  
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• Er is in 2013 tien maal formeel vergaderd. 
 

• Op 5 januari 2013 heeft in Boskoop in café De Rooie Hoek de 
nieuwjaarsreceptie plaatsgevonden van de drie met elkaar 
gefuseerde omroepen, waarbij, naast veel vrijwilligers, ook 
diverse vertegenwoordigers uit bestuur, politiek en 
organisaties aanwezig waren.  
 

• Daarnaast hebben bestuursleden veelvuldig overleg gevoerd 
met Alphense politici, bestuurders, ambtenaren en 
medewerkers van organisaties op het gebied van welzijn, 
veiligheid, onderwijs, bedrijfsleven en kerken. Ook is acte de 
présence gegeven op vergaderingen, symposia en workshops 
die door verschillende organisaties binnen de Alphense 
gemeenschap zijn georganiseerd. Tevens is er frequent 
contact met de OLON, het samenwerkingsverband van de 
lokale omroepen.  

PBO 
Het Programmabeleid Bepalend Orgaan 
heeft drie maal met afgevaardigden van 
het bestuur vergaderd. De leden zijn, 
zowel tijdens deze vergaderingen,  
als via e-mail, op de hoogte gehouden  
van de diverse initiatieven die binnen  
de omroep zijn ontwikkeld.  
Het PBO heeft advies uitgebracht over  
de programmering van radio en televisie 
en dit goedgekeurd. Ook heeft het PBO ingestemd met de 
gerealiseerde en nog geplande wijzigingen in de programmering en 
deze afgezet tegenover de ICE-norm (het percentage Informatie, 
Cultuur en Educatie binnen de programmering). Het PBO is 
daarmee akkoord gegaan.  
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De samenstelling van het PBO per 1 mei 2014 is: 
 

 Naam / Adres Stroming vertegenwoordigt E-mail adres 

1 
 

G.W. van Ooi 
(Gijs) (Voorzitter) 
Pakistanstraat 4 
2408 HK Alphen a/d Rijn 

Maatschappelijke Zorg  
en Welzijn 

Diverse besturen o.a. 
woningbouw vereniging. 

gwvanooi@ziggo.nl  
Tel.: 0172742530 

2  Ir F.H.B. Alink 
(Ferdinand) 
Prins Hendrikstraat 192 
2405 AN Alphen a/d Rijn 

Sport en recreatie Denksporten Falink1939@kpnmail.nl  
Tel.: 0172490314 

3 A.H.M. Dorrestein 
(Albert) 
Den Tollstraat 56 
2396 CH Koudekerk 

Cultuur en Kunst Stichting Kunst en Cultuur 
Rijnwoude 

albdorrestein@gmail.com  
Tel.: 0713413787 

4 K. Wattimury 
(Karel) 
Vliestroom 127 
2401 VC Alphen a/d Rijn 

Etnische en culturele  
minderheden 

Voorzitter DMJKP 
Molukse Maatschappelijke en 
Culturele instelling 

karelwattimury@hotmail.com  
Tel.: 0614427234 

5 R. Huisman 
(Rijk) 
Polderpeil 494 
2408 SH Alphen a/d Rijn 

Maatschappelijke   Zorg 
en Welzijn 

Overleg Samenwerkende 
Ouderenbonden (OSO) pr@oso-alphen.nl  

tel: 0172474802 
6 R. Fraanje 

(Ruud) 
Saturnusplein 6; 2394 
NR Hazerswoude-
Rijndijk 

Maatschappelijke Zorg 
en Welzijn / 
Dorpskernen 

(Voormalige) Gemeente 
Rijnwoude 
Ned. Ver. voor 
Slechthorenden (NVVS) 

fraanje@hetnet.nl 
Tel.: 071-3413344 

7 Mw. M.A.G. den Dulk-
Barens (Greet)    
Pakistanstraat 23 
2408 HJ Alphen a/d Rijn 

Kerkgenootschappen 
en genootschappen op 
geestelijke grondslag 

Diaconaal Platform Alphen a/d 
Rijn (DPA) 

m.dendulk-barens@planet.nl 
tel.: 0172425966 

8 J. Tolk 
(Jaap) 
Hogedijk 9a 
2445 BD Aarlanderveen 

Maatschappelijke Zorg 
en Welzijn./ 
Dorpskernen 

Buitengebied 
(kernen Aarlanderveen en 
Zwammerdam) 

jaaptolk@tolkenco.nl  
tel.: 0653211305 

9 A.van Bohemen. 
(Adrie) 
Papiermolen 47 
2406 KM Alphen a/d 
Rijn 

Sport en recreatie Alphense Sportraad Voorzitter@sportraadalphen.nl  
Tel.: 0655371487 
 

10 J. de Rijk 
(Jan) 
Aletta Jacobsstraat 67 
2401 KL Alphen a/d Rijn 

Onderwijs en educatie Ver. Voor Natuur- en 
Milieueducatie (IVN)  
Serv. Club Lions Rhijnhart  

janderijk@casema.nl 
Tel.: 0172443775 

11 H.O. den Dulk 
(Hans) 
Rozenlaan 37 
2771 DB Boskoop 

Onderwjs en educatie Kerken in Boskoop 
Onderwijs in de regio 

hansdendulk@gmail.com       
Tel.: 0172214737 

12 M. Hassefras 
(Michel) 
p/a Postbus 749 
2400 AS Alphen a/d Rijn 

Werkgevers / 
Dorpskernen 

Ver. van Ondernemingen  
Alphen aan den Rijn e.o. 
(VOA) 

michel@hassefras.com 
tel.:0651602561  
mailto:antal@planetoffice.nl 

13 B.A. Wille (Bert) 
Goudenregenplantsoen 35 
2404 EH Alphen a/d Rijn 

Cultuur en Kunst 
 

Alphense Oranje Vieringen 
(AOV) 

bert@willeweb.nl 
Tel.: 0172472631 
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Vrijwilligers                                                                            
Vrijwilligers zijn en blijven het kloppend hart van de omroep. De 
vrijwilligers maken de programma’s, doen de techniek, voeren de 
redactie, verrichten noodzakelijke klusjes, doen verbouwingen, 
ruimen op, maken schoon en zetten koffie. Een organisatie als 
Alphen Stad FM/TV kán niet zonder haar vrijwilligers, ongeacht 
leeftijd (14-97 jaar), geslacht of afkomst.  
 
Dat levert de volgende aandachtspunten op: 

• Vertrek van vrijwilligers in belangrijke functies, als gevolg van 
wijziging in privésituatie of carrière buiten de omroep.  

• Opleiding en training van vrijwilligers in redactionele en 
technische functies 

• Opleiding en training voor het maken en presenteren van 
radio- en televisieprogramma’s 

• Werving én begeleiding van vrijwilligers 
 

Vooral bij de televisie-afdeling melden zich steeds meer vrijwilligers 
die worden ingezet om onze wens, een grotere diversiteit aan 
programma’s te bieden én meer in te spelen op de actualiteit, te 
kunnen realiseren.  

Opleiding                                                                               
Veel opleiding wordt veelal ‘on-the-job’ gerealiseerd. Regelmatig 
worden daarnaast cursussen georganiseerd, ook in samenwerking 
met de OLON. Er is steeds meer aandacht voor de werving van 
vrijwilligers op televisie, radio, internet én sociale media.  

In de loop der jaren waren tientallen Alphenaren betrokken bij het 
maken van programma’s voor radio, televisie, internet of bij de 
techniek die daarvoor nodig is. Velen blijven het als hobby zien 
naast hun werk, maar een deel ziet kans, vaak via gerelateerde 
opleidingen, van zijn of haar hobby zijn vak te maken; regionaal of 
landelijk. Velen blijven daarnaast nog als vrijwilliger verbonden aan 
de omroep en vormen juist door hun kennis en ervaring vaak een 
aanspreekpunt voor andere vrijwilligers.  
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Een speciale plaats vormen de stagiaires. Nu Alphen Stad FM/TV 
beschikt over betaalde krachten, is het mogelijk meer stagiair(e)s 
te begeleiden dan voorheen. Veel van die stagiaires blijven na hun 
stage als vrijwilliger aan de omroep verbonden. 

Als vrijwilliger van het jaar werd in 2013 benoemd het team van het 
Glazen Huis en Wesley Hoek (2012). Hans van den Akker kreeg de 
prijs voor 2013 die begin 2014 op de nieuwjaarsreceptie aan hem 
werd uitgereikt.  

Personeel                                                                                 
Het contract met mevrouw Jeanette Borger als coördinator TV werd 
per 31 december 2013 niet verlengd Het contract met de 
coördinator commercie Richard Lindeman werd per 1 juli 2013 
opgezegd. Op 1 januari 2014 trad een nieuwe coördinator Radio en 
TV Mike Mourits aan en per 1 januari 2014 ook een nieuwe 
coördinator commerciële zaken Arjan Nihot. 

Management team per 1 mei 2014 
Het bestuur heeft besloten zich hoofdzakelijk op beleidszaken te 
concentreren. De dagelijkse gang van zaken binnen de omroep 
evenals de verantwoordelijke voor de programmering van de 
omroep is de taak van het managementteam. 
 
Michel la Faille, directeur/Hoofdredacteur 
Marcel Hijnen , coördinator Techniek en Faciliteiten 
Mike Mourits, coördinator TV en Radio 
Arjan Nihot, coördinator commerciële zaken 
 
Zij worden hierbij ondersteund door vele vrijwilligers. 

Programmering 
Alphen Stad FM/TV zendt 24/7 uit op radio en televisie. Via het 
internet (website, Facebook én Youtube) is niet alleen het 
dagelijkse nieuws, maar zijn ook alle programma’s te ontvangen.  
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Radio 
De vaste dagprogrammering van de 
radio, in 2013 gestart, blijkt een succes 
te zijn. Wel speelt hier het probleem van 
het verloop onder de vrijwilligers 
(programmamakers/presentatoren).  
Het verwerken van voldoende ICE-informatie over onze streek in 
deze programma’s blijft aandacht vragen. De lokale nieuwsbulletins 
op de radio op de halve uren voorzien duidelijk in een behoefte 
vooral door de actualiteit van deze bulletins. Een programma over 
de lokale politiek en een speciale ochtendshow Goedemorgen 
Alphen zijn vaste onderdelen van de programmering. Het afgelopen 
jaar heeft Alphen stad FM/TV met grote regelmaat programma’s 
uitgezonden over de lokale politiek. De verslaggeving van de in 
november gehouden gemeenteraadsverkiezingen in Alphen aan den 
Rijn, Boskoop en Rijnwoude was een hoogtepunt en kreeg veel 
waardering uit de lokale samenleving. 
In de avonduren en in het weekend zendt Alphen Stad FM/TV thema 
specifieke programma’s uit die elk hun eigen publiek trekken. 
Verder is het sportprogramma van de omroep op zaterdag en 
zondag een van de best beluisterde programma’s. Elke zondag 
zendt Alphen Stad FM/TV een kerkdienst uit steeds vanuit één van 
de plaatselijke kerken.  

Website en Internet 
De programmering van radio en televisie staat aangegeven op de 
website http://www.alphenstadfm.nl. Daarbij is er een 
doorklikmogelijkheid naar de programma’s die op dát moment te 
zien, of te horen, zijn. Verder wordt de website actueel gehouden 
met nieuws uit de directe omgeving en wordt het nieuws ook vrijwel 
onmiddellijk verspreid via Facebook en Twitter. 
 
Omdat lokale websites vaak hun nieuws van Alphen Stad FM/TV 
halen, is het meeste lokale nieuws vaak het snelst via onze omroep 
bekend. De website van de omroep geeft steeds meer 
mogelijkheden om kijkers en luisteraars op elk moment van de dag 
te bedienen. Aan de verbetering van de website wordt hard 
gewerkt. Zo zal in de loop van 2014 een geheel nieuwe website in 
gebruik worden genomen die voldoet aan de meest moderne eisen. 
Daarmee zal de bezoeker van de website nog beter bediend worden 
onder andere met op elkaar afgestemd nieuws op kabelkrant, 
teletekst en website.  
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Televisie 
De omroep heeft in 2013 kans gezien 
om de programmablokken van 4 uur  
die 24/7 worden uitgezonden, 
afwisselender én actueler te maken. 
Eén van de gevolgen van onze 
professionaliseringslag.  
 
De belangrijkste onderdelen van het televisieaanbod zijn: 
 
• Het nieuwsoverzicht en de nieuwsminuten tussen de 

programma’s geven, elke vier uur, in een half uur een goed 
beeld van wat er de afgelopen dagen in en rond Alphen aan den 
Rijn gebeurde. Doordat actuele nieuwsitems worden ingevoegd 
zo gauw ze klaar zijn, ziet het nieuwsoverzicht er dynamischer 
uit dan voorheen het geval was. Dát wordt door de kijker 
gewaardeerd. 
 

• Live-uitzendingen: de finales van het internationale 
tennistoernooi TEAN International, het grote verkiezingsdebat 
aan de vooravond van de verkiezingen, de uitslagenavond 
vanuit het gemeentehuis, gemeenteraadsvergaderingen en 
persconferenties van belangrijke nieuwsgebeurtenissen, 
 

• Het Alphense Glazen Huis is een initiatief dat aansloot bij het 
glazen huis van 3FM en het Rode Kruis. Alphen Stad FM/TV 
organiseerde in Alphen aan den Rijn op het Rijnplein gedurende 
zeven dagen dag en nacht een eigen glazen huis-actie met eigen 
dj’s, 24/ live in beeld gebracht op televisie, vanaf een centrale 
plaats in de gemeente. De opbrengst (ruim 50.000 euro) werd 
overgemaakt naar het Rode kruis. 
 

• Actuele reportages over bijvoorbeeld het atletiekevenement de 
20 van Alphen, Jaarmarkt en Koninginnedag worden gewoonlijk 
al dezelfde dag gemonteerd en uitgezonden. 
 

• Met het bedrijf Creatieve Krachten werd een overeenkomst 
gesloten over de ontwikkeling van een business programma 
0172 In Business dat vanaf 1 januari 2013 dat semi-live wordt 
uitgezonden vanuit een horeca locatie in Alphen aan den Rijn. 
 

• Andere voorbeelden van vaste programma’s zijn Kunst en 
Cultuur, Uitverkoren (een programma over Zangkoren uit onze 
streek), Alphen Stad TV Sport (wekelijks) en Daar vraag je me 
wat. 
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• Nieuwe initiatieven zijn opgezet in samenwerking met de 
gemeente Alphen aan den Rijn en vijftal woon- en 
welzijnsorganisaties met actuele informatie over toekomstige 
activiteiten met als titel voor het TV programma Alphen Aktua 
(een veertiendaags programma) 

 
• In samenwerking met de politie worden opsporingsberichten 

uitgezonden. 
 

Alle televisieprogramma’s van Alphen Stad FM /TV zijn terug te zien 
op http://www.youtube.com/user/alphenstadtv. Dat is vooral 
handig voor oud-Alphenaren, familie en kennissen die, permanent 
of tijdelijk, buiten het zendgebied van de omroep wonen. 
  
Bij de OLON doet Alphen Stad FM/TV mee met de jaarlijkse 
verkiezingen voor Omroep van het Jaar en Beste Programma. In 
2013 werd Alphen Stad FM/TV opnieuw genomineerd als beste 
lokale omroep. 
 
Voor de prijs in 2013 zijn de volgende programma’s ingezonden:  
 
• Documentaire over het schietdrama in winkelcentrum Ridderhof: 

Vandaag zijn we allemaal één…, uitgezonden rond de 
herdenking van het Ridderhofdrama in april 2012. 
 

• Als presentatietalent van het jaar werd Mike Mourits naar voren 
geschoven, een vrijwilliger bij de omroep die het vak in de 
vingers heeft zitten. Mike werd tweede in de verkiezing.  

Inkomstenbronnen 
De financiële stukken geven een gespecificeerd inzicht in zowel de 
uitgaven als de inkomsten van Alphen Stad FM/TV. Deze inkomsten 
worden gegenereerd vanuit:  
• De jaarlijkse overheidsbijdrage 
• Inkomsten uit reclamezendtijd 
• Programmasponsoring 
• Barter deals 
• Donateurs 
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Alphen Stad FM/TV heeft het jaar 2013 afgesloten met een verlies 
van € 18.414. Als gevolg van de professionalisering van de omroep 
was al rekening gehouden met een negatief resultaat over 2013 van 
€ 9.605. Terwijl de kosten ongeveer op het begrote niveau zijn 
uitgekomen, zijn de reclameopbrengsten ver achtergebleven, vooral 
als gevolg van de huidige recessie, wat uiteindelijk geleid heeft tot 
een negatief resultaat van €17.853 
Door de tegenvallende resultaten van de afgelopen jaren is er ook 
een negatief eigen vermogen ontstaan van €31.704 
 
In voorgaande jaren heeft Alphen Stad FM/TV een aflopende 
tijdelijke kredietfaciliteit verkregen van € 80.000 van de Rabobank, 
op basis van een borgstelling van € 80.000 door de gemeente 
Alphen aan den Rijn. Deze faciliteit daalt maandelijks met € 2.225 
en bedroeg per 31 december 2012 nog € 68.875. Per 1 juli 2015 is 
deze faciliteit afgebouwd tot nihil. Van de tijdelijke kredietfaciliteit is 
tot het einde van 2013 geen gebruik gemaakt. De kredietfaciliteit is 
opgezegd nu de gemeente voor 2013 en 2014 een lening 
beschikbaar heeft gesteld van €40.000 voor elk van deze jaren 
terug te betalen in 10 jaar vanaf 2016 
 
De fusie heeft geen substantiële kostenverhogingen tot gevolg 
gehad. Voor de investeringen die met de fusie samenhangen en die 
tot doel hebben bereikbaarheid van het gehele uitzendgebied en de 
actualiteit van de nieuwsvoorziening te optimaliseren, heeft Alphen 
Stad FM/TV een subsidietoekenning van de drie gemeenten 
ontvangen van € 60.000 die de investeringen voor het grootste deel 
afdekken. In het jaar 2013 werd daarvan €20.000 gebruikt 
 
Het moge duidelijk zijn dat Alphen Stad FM/TV al het mogelijke in 
het werk zal stellen om te trachten de stroom aan 
reclameopbrengsten weer verder op gang te brengen. In haar 
kostenstructuur heeft Alphen Stad FM/TV de nodige flexibiliteit 
ingebouwd door met een tweetal vaste krachten slechts tijdelijke 
arbeidscontracten aan te gaan. Om de komende periode te 
overbruggen zal gekeken dienen te worden naar (tijdelijke) 
additionele financieringsbronnen (fondsen zoals het Persfonds en 
andere gemeenten die betrokken worden bij de omroep), teneinde 
in de komende jaren door te kunnen groeien tot een gezonde 
streekomroep. Het streven van het bestuur is erop gericht in 2014 
en 2015 een zodanige financiële positie te bereiken dat het 
negatieve eigen vermogen wordt weggewerkt. 
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PR Communicatie en Persbeleid 
Nu veel bedrijven financiële problemen hebben, valt het niet altijd 
mee om geld vrij te maken voor reclame en sponsoring. Een 
probleem waarmee vele organisaties, profit én non-profit, mee te 
maken hebben. De resulterende concurrentiedruk binnen de media 
betekent ook dat het moeilijk is de samenwerking met de lokale 
uitgaven Alphens Nieuwsblad en Witte Weekblad te realiseren. 
Activiteiten van de omroep zoals het glazen huis zijn echter naar de 
lokale gemeenschap toe een uitstekende PR-activiteit. Het 
samenwerken met lokale verenigingen en instellingen heeft echter 
voor de omroep de grootste prioriteit. Het bieden van een platform 
voor deze instellingen is bijzonder belangrijk. 
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Bijlage 
 
Zij werken bij en maken Alphen Stad FM/TV (april 2014): 
 
PBO: 
Ferdinand Alink, Adrie van Bohemen, Albert Dorrestein,  
Hans den Dulk, Greet den Dulk- Barens, Ruud Fraanje,  
Michel Hassefras R.Huisman, Gijs van Ooi(voorzitter), Jan de Rijk, 
Jaap Tolk, Karel Wattimury,  Bert Wille  
(13) 
 
Bestuur ASFM/TV: 
Ton van Beekum (Penningmeester), Marcel Ceulen (Secretaris), 
Gert Dazler (Vice-voorzitter), Pieter Goedhart (Voorzitter), 
Willy Melgert, Fulco de Vente, Fred van de Velde, Jurgen Werner 
(8) 
 
Management Team: 
Marcel  Heijnen (Techniek/Faciliteiten, ICT),  
Michel la Faille, Directeur Hoofredacteur, 
Mike Mourits, coördinator TV en Radio en  
Arjan Nihot, coördinator commerciële zaken 
(4) 
Personeelsleden in dienst: 
Michel la Faille, Directeur Hoofdredacteur,  
Arjan Nihot coördinator Commerciële zaken en  
Mike Mourits coördinator Radio en TV  
(3) 
 
Medewerkers: 
Hans van den Akker, Kevin van Arnhem, Herman van Beek, 
Ton van Beekum, Teunis van de Berg, Gerard Berken,  
Jelke Bethlehem, Albert Biezenbos, Nick Blakenburg,  
Jeanette Borger, Kevin Borger, Fred Bos, Peter Bosman, 
Natasja Brouwer, Jacques van de Brug, Danny de Bruin, 
Gert Jan Buijs, Joep van Buuren, Marianne van Buuren, 
Marcel Ceulen, Alexander Cornelissen, Hans van Dam,Ger Dazler, 
Cees van Diest Geert van Duin, Luuk van Eeuwen, Jos van Elk, 
Michel la Faille, Peter Fase, Ruud Fraanje, Jamy Franzen, 
 Ed van Geest, Wim van Gent, Pieter Goedhart, Jeron Groenveld, 
Aad Groenewoud, Sjaak Haasnoot, Haniff Harharah,  
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Bert Heemskerk, Janine Heemskerk Hop, Ellen Hekker Bikker, 
Kimberley Helder Lindner, Nikki Herr, Fred van der Heiden,  
Marcel Hijnen, Jaap Hoek, Wesley Hoek, Tom Hartmans,  
Jasper Hoogland, Mireille Huinink, Aard van der Hulst, ,  
Peter Jeucken, Douwe de Jong, Diederik de Jong, Jos de Jong,  
Erik Joustra, Egbert Kalkema, Perry Kasbergen, Wouter Kikstra, 
Annick de Kleuver, Teun Klos, Charlotte Koemans, Martin Koesen, 
Stephan Kramer, John Kwakkenbos, Peter Kwanten,  
Wim van der Leek, Jeremy Lek,  Theo Leliveld, Richard Lindeman, 
Adrie van Lith, Willy Melgert, Mike Mourits, Evert Muis,  
Marian van Noort, Florien van Oosten, Simon Oskam,   
Esmee Paagman Jacqueline Poot, Ton Pulk, Gert Frank van der Poel, 
Bert Post, Kees Prins, Marc Raps, Jaap Rommen, Erik Ruck,  
Herman Scholten, , Hans Peter Siereveld, Jeanette Sleeuwits,  
Hetty van der Slik,  Gerrit Spruijt, Joost van Steen,  
Willem van Tilburg, John van der Tol, Leen van Toor, Peter Trimp, 
Cees Tulp, Ron van der Tuijn, Leo Turkenburg, Fred vd Velde,  
Fulco de Vente, Jesse Verduijn, Tom Verbij,Kees Verloop, 
 Stephan Verwaaij, Nick Vis, Alexander van Vliet, Ed van Vliet, 
Richard van Vliet, Sebastiaan Vreedenburgh, Servaes de Vries, 
Andre van de Voort, Sjaak de Wagenaar, Sumitri Wansri,  
John Wiersma, Viola Wiersma-Freke, Eric de Winter,  
Angela de Witte, Jordi Wolswijk, Michel van ’t Wout,  
Joey van‘t Wout, Joey van der Werf, Jan Wouters,  
Arjan van Zanten, Rachelle van der Zee  
(125) 
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