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Inleiding
Studio Alphen is de lokale publieke omroep voor de gemeente Alphen aan den Rijn met de kernen
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, kabelkrant (tekst-tv), Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn,
YouTube en Soundcloud completeren het media-aanbod van Studio Alphen.
Studio Alphen is via glasvezel, het digitale en analoge net te ontvangen. Daardoor is de omroep ook te
beluisteren en te bekijken in de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en
Waddinxveen. Over bereikcijfers van het lineaire radio- en televisiekanaal kan weinig gezegd worden.
Stichting Kijkonderzoek doet geen onderzoek naar het bereik van lokale publieke omroepen in
Nederland. Het digitale bereik is wel goed te meten. Met jaarlijks zo’n twee miljoen bezoekers op de
website en hoge bereikcijfers op de sociale mediakanalen groeit het algehele bereik van de omroep.
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Live televisie-uitzending van de Trekkertrek Familiedag in Koudekerk aan den Rijn

Studio Alphen en Studio Kaag en Braassem ontwikkelen door
2019 is voor Studio Alphen het jaar waarin de samenwerking tussen Studio Alphen en Studio Kaag &
Braassem verder tot ontwikkeling is gekomen. Vanaf 2015 zet het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen in op de transitie van lokale omroepen naar streekomroepen. Het uitgangspunt is
dat het nieuws actueel, onafhankelijk en op een professioneel inhoudelijk en technisch kwalitatief
hoog niveau moet worden gemaakt. Het moet worden uitgezonden op televisie, radio, internet en het
aanbod moet gericht zijn op de zogeheten natuurlijke habitat (streek) van de inwoners in het
verzorgingsgebied. Deze eisen zijn in 2015 vastgelegd als Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA) in
een convenant tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Organisatie van Lokale
Omroepen in Nederland (OLON) en de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO).

Op basis van het strategisch plan van de NLPO, waarbij de 260 publieke lokale omroepen zich moeten
omvormen tot maximaal 50 tot 80 streekomroepen, zijn Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem in
2018 tot elkaar gekomen. Beide lokale publieke omroepen hebben de handen ineengeslagen teneinde
een volwaardig media-aanbod te bieden in beide gemeenten. Gemeente Kaag en Braassem telt bijna
27.000 inwoners en bestaat, net als Alphen aan den Rijn, uit een groot aantal dorpskernen. De grootste
kern is Roelofarendsveen (7400 inwoners), de kleinste kern is Kaag (479 inwoners). De overige kernen
zijn Hoogmade, Leimuiden, Nieuwe Wetering, Oud Ade, Oude Wetering, Rijnsaterwoude en
Woubrugge. De naam KB Radio is gewijzigd in Studio Kaag en Braassem.
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De gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop

Door het team van medewerkers wordt hard gewerkt om de activiteiten van Studio Kaag en Braassem
verder te ontwikkelen. Meer nieuws, meer video, maar bovenal journalistieke en kwalitatief goede
producties. De content wordt vooral gedistribueerd via de website en sociale media-kanalen van
Studio Kaag en Braassem. Naast de doorontwikkeling van audio- en videoberichten met nieuws en
informatie is in 2019 een samenwerking opgezet met Hier! In de Regio.
'Hier in de Regio VOF' heeft een app ontwikkeld gericht op toerisme en recreatie in de gemeente Kaag
en Braassem. De app functioneert op iedere smartphone en tablet. Doel is complete pakket informatie
verstrekken aan de recreant en inwoner van Kaag en Braassem. Met de app worden de inwoners ook
dagelijks voorzien van actueel lokaal nieuws geproduceerd door de gezamenlijke redactie van Studio
Alphen en Studio Kaag en Braassem. In de nabije toekomst is de doelstelling om de app ook uit
te breiden naar het verzorgingsgebied van de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop (Rijn- en
Veenstreek). De app is een aanvulling op onze berichtgeving op onze andere kanalen zoals de website,
social media, radio en televisie. De samenwerking is voorgelegd aan het Commissariaat van de Media
en goedgekeurd.

In 2019 heeft Studio Kaag en Braassem verlenging van de licentie aangevraagd als lokale publieke
omroep voor de gemeente Kaag en Braassem. Gemeente Kaag & Braassem heeft hier positief op
gereageerd en inmiddels is Kaag & Braassem wederom de erkende lokale publieke omroep voor Kaag
& Braassem. De omroepcombinatie Studio Alphen en Studio Kaag & Braassem is er van overtuigd dat
zonder de samenwerking deze waardering door de gemeente er niet was gekomen.
Studio Alphen en Studio Kaag en Braassem hebben ieder een eigen bestuur dat gezamenlijk vergadert
en een grote groep van vrijwilligers die waar mogelijk samenwerken en content delen. Beide
omroepen behouden hun eigen identiteit, de lokale omroep moet namelijk dicht bij de inwoners van
het verzorgingsgebied staan.
Naast het intensiveren van de samenwerking tussen Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem zijn de
ogen in 2019 ook gericht op aansluitende gebieden in het Groene Hart, zoals Nieuwkoop (zoals ook
benoemd in het gesloten convenant uit 2015), Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, maar ook op
Gouda en Woerden. Met Nieuwkoop vinden inmiddels verkennende gesprekken plaats.
Dank aan Gemeente Alphen aan den Rijn
Met dank aan de gemeente Alphen aan den Rijn heeft Studio Alphen in 2019 een belangrijke stap
voorwaarts kunnen zetten naar een toekomstbestendige streekomroep. In het Uitvoeringsprogramma
2018-2022 met de titel ‘Groene stad met Lef’ heeft de Alphense gemeenteraad besloten om Studio
Alphen tot en met 2022 financieel te ondersteunen met een bedrag van 65.000 euro per jaar. De
gemeente Alphen aan den Rijn erkent daarmee nut en noodzaak van een publieke lokale omroep. Het
aanbod van betrouwbare informatie en nieuwsberichten op lokaal niveau wordt steeds schaarser en
de opkomst van nepnieuws en ‘gekleurd’ nieuws groeit. Sociale media brengen enerzijds meer
transparantie met zich mee, maar tegelijkertijd brengt dit medium ook met zich mee dat nieuws en
informatie ongecontroleerd en zonder enige journalistieke verificatie kan worden gepubliceerd. Dit
werkt verwarrend voor het publiek en werkt ondermijnend voor een goede informatievoorziening die
nodig is binnen een goed functionerende lokale democratie.
Enerzijds ontvangt Studio Alphen voor het verrichten van haar publieke taak een subsidie van
gemeente Alphen aan den Rijn, anderzijds is Studio Alphen voor het verkrijgen van commerciële
inkomsten een samenwerking aangegaan met Groene Hart Media Producties (GHMP). In 2017 zijn
daarvoor de eerste stappen gezet. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe, verbeterde website, die ook
goed toegankelijk is op mobiele apparaten zoals tablets en smartphones. Toen eind 2018 bleek dat de
samenwerking met Groene Hart MediaProducties niet voor beide partijen het beoogde resultaat
leverde, is op 12 maart 2019 de overeenkomst ontbonden tussen GHMP en Studio Alphen. GHMP
stond echter ook garant voor verliezen van Studio Alphen. Sinds 2016 is Studio Alphen er in geslaagd
om jaarlijks een sluitende begroting en Jaarrekening te presenteren. Daarom zijn Studio Alphen en de
Gemeente Alphen aan den Rijn tot nieuwe afspraken gekomen om de door Studio Alphen ingezette
strategie en bedrijfsmatige aanpak succesvol te continueren.
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Huisvesting
Sinds 2017 is Studio Alphen serieus in gesprek met de gemeente Alphen aan den Rijn en Theater
Castellum omtrent huisvesting. De gemeente heeft in 2019 definitief besloten Theater Castellum
grondig te verbouwen tot een regionaal multifunctioneel centrum. Zowel Castellum als het bestuur
van Studio Alphen en de gemeente zien de positieve effecten van een verhuizing van Studio Alphen
naar het Castellum. De audiovisuele voorzieningen, werkplekmogelijkheden maar vooral ook de
mogelijke samenwerkingen op het gebied van cultuur, economie en zorg en welzijn zijn interessant
voor alle betrokken partijen. Onder het motto ‘niet meer dan anders’ werkt Studio Alphen aan
huisvesting in Castellum. In 2019 hebben Bestuur en medewerkers een verhuizing naar Castellum
verder voorbereid. Dit houdt in dat er een financiële reservering is gemaakt en dat een technisch-,
logistiek- en communicatieplan is ontwikkeld. De grote verbouwing van Castellum staat gepland voor
de zomer van 2020 en op 1 oktober ontvangt Studio Alphen de sleutel van de nieuwe locatie. Of dit
daadwerkelijk zo door gaat hangt mede af van de ‘COVID-19-ontwikkelingen’.
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Theater Castellum in Alphen aan den Rijn

Geschiedenis van Studio Alphen
Na een doorstart begon de lokale publieke omroep in de gemeente Alphen aan den Rijn op 30 april
2003 onder de naam Alphen Stad FM/TV 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 en de jaren nul radio-uitzendingen verzorgde in de kernen van wat
nu bekend staat als groot Alphen aan den Rijn. De omroep wordt geleid door een bestuur (vijf tot
negen personen), dat gecontroleerd en geadviseerd wordt door het Programmabeleidbepalend
Orgaan (PBO), waarin afgevaardigden van instellingen of organisaties, die actief zijn binnen
verschillende stromingen in de gemeente Alphen aan den Rijn, zijn opgenomen.
Per 1 januari 2014 is de gefuseerde gemeente Alphen aan den Rijn ontstaan. Daarop vooruitlopend
zijn de publieke lokale omroepen van de drie gemeenten, te weten Alphen Stad FM/TV (Alphen aan
den Rijn), ROB FM (Boskoop) en Omroep Rijnwoude (Rijnwoude), al op 4 januari 2013 gefuseerd tot
Studio Alphen. Vanaf 2016 heeft Studio Alphen zich meer gericht op het functioneren vanuit de kernen,
met als middelpunt de bestaande studio in Alphen aan den Rijn.
Om door te blijven groeien als één krachtige streekomroep is besloten samenwerking te zoeken met
andere publieke lokale omroepen in onze regio. Met de publieke lokale omroepen in BodegravenReeuwijk, Gouda, Leiden, Leiderdorp, Nieuwkoop, De Ronde Venen, Waddinxveen en Zoeterwoude
heeft Studio Alphen samenwerkingsverbanden. Daar is in 2015 een intensieve samenwerking met de
regionale omroep Omroep West en de kranten Alphens Nieuwsblad en Gouwe Koerier aan
toegevoegd. Ook in 2019 is vruchtbaar met Omroep West samengewerkt, waarbij journalisten van de
regionale omroep bij Studio Alphen zijn gestationeerd. Studio Alphen is bijzonder blij met de
stationering van de Omroep West-redacteur Haniff Harharah. De wisselwerking zorgt voor een groter
aanbod aan actualiteiten bij Studio Alphen en een verbreding van het aanbod van partner Omroep
West.
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Samenwerking met andere partijen
In 2019 is Studio Alphen op zoek gegaan naar nieuwe samenwerkingspartners. Profit en non-profit.
Een belangrijke samenwerking is aangegaan met Pluto Sport uit Aarlanderveen. Dagelijks zijn de
commercials van de onlineshop voor sportartikelen op de kanalen van Studio Alphen en Studio Kaag
en Braassem te zien en te horen. Ook is de samenwerking met gemeente Alphen aan den Rijn
geïntensiveerd met het programma ‘Puur Podium’. De samenwerking met Woonforte is hernieuwd.
En met ondernemersorganisatie VOA is een maandelijkse podcast te horen over ontwikkelingen bij de
Alphense bedrijvigheid.
Een zeer belangrijke ontwikkeling is de nieuwsvoorziening vanuit de redactie van Studio Alphen/Studio
Kaag en Braassem voor de app Hier! In de Regio. Naast, radio, televisie, podcasts en social media heeft
Studio Alphen/Studio Kaag en Braassem nu ook de eerste stappen gezet voor de participatie in een
webapplicatie. De app Hier! In de Regio is eind 2019 gelanceerd en bevat informatie voor toeristen en
recreanten in de regio Kaag & Braassem. Het ligt in de planning om de app ook beschikbaar te brengen
in Alphen aan den Rijn (alle kernen) en Nieuwkoop. Studio Alphen/Studio Kaag en Braassem levert de
algemene nieuwsitems in de app.
Eind 2019 kan geconstateerd worden dat de publieke lokale omroep nog steeds in een dynamische
omgeving opereert, maar dat de omroep stevig in zijn schoenen staat en klaar is om de inmiddels
opgerichte streekomroep verder door te ontwikkelen. De krachten met Studio Kaag en Braassem zijn
gebundeld, er wordt zelfstandig met marktpartijen overlegd om de financiële positie te versterken en
bereik en waardering in de gemeenschap Alphen aan den Rijn groeien gestaag. Vooral via de digitale
kanalen, zoals de website en sociale media.
De wereld, Nederland en Alphen aan den Rijn getroffen door het nieuwe coronavirus
Begin 2020 wordt de wereld geconfronteerd met een pandemie. Het Covid-19 virus blijkt zeer
besmettelijk en dodelijker dan gewone virussen zoals griep. Zorgstelsels wereldwijd worden zwaar op
de proef gesteld en ook in Nederland heeft ‘Corona-virus’ zeer grote impact op de maatschappij. Op
15 maart 2020 besluit de Nederlandse regering tot een intelligente lockdown. De sluiting van winkels,
horeca, sportvoorzieningen en alle bedrijven rondom persoonlijke verzorging betekent voor veel
ondernemers dat het voortbestaan van hun bedrijf in gevaar komt. Ook de hele culturele en
evenementensector ligt stil. Voor Studio Alphen betekent de nationale quarantaine van de burgers in
Nederland dat lokale nieuwsvoorziening over alles wat met Corona samenhangt heel erg belangrijk is
voor de inwoners van Alphen aan den Rijn.
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Wie maken de omroep?
De radio-, televisie- en digitale producties van Studio Alphen en Studio Kaag en Braassem worden
gemaakt door circa zeventig actieve vrijwilligers, twee vaste medewerkers die in dienstverband
werken bij Studio Alphen en een parttime verslaggever van Omroep West die gedetacheerd is op de
redactie in Alphen aan den Rijn.
Het managementteam, bestaande uit de hoofdredacteur, coördinator techniek en faciliteiten en
coördinator financiën, stuurt de dagelijkse werkzaamheden aan en is verantwoordelijk voor de
operationele, programmatische, redactionele en facilitaire zaken bij Studio Alphen.
Maar ook het PBO en het bestuur zijn van wezenlijk belang voor het functioneren van de omroep.
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Ben Schuttenbeld, voorzitter van Studio Alphen

Bestuur (5):






Ben Schuttenbeld (voorzitter)
Frank Geers (secretaris)
Jürgen Werner (technische zaken en vrijwilligers)
Ralph van der Winden (penningmeester)
Barry Verdel (Kaag en Braassem)

Managementteam
Het managementteam van de lokale publieke omroep stuurt de vrijwilligers van Studio Alphen aan en
is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij de omroep. Het managementteam bestond
bij aanvang van het verslagjaar uit de volgende personen:


Michel la Faille (hoofdredacteur)
Michel is als hoofdredacteur verantwoordelijk voor alle programma’s en content op radio,
televisie en de digitale kanalen, neemt het journalistieke, redactionele, en programmabeleid
voor zijn rekening en draagt als Coördinator Nieuws, Sport en Evenementen zorg voor de
uitvoering van het nieuws-, sport- en evenementenbeleid bij Studio Alphen.



Marcel Hijnen (coördinator Techniek en Faciliteiten)
Marcel draagt zorg voor de technische en facilitaire vraagstukken van de lokale publieke
omroep. Hij onderhoudt de technische installaties (ICT, apparatuur, zendinstallaties) en het
pand waar Studio Alphen is gevestigd.



Bjorn van Es (coördinator Financiën)
Bjorn ondersteunt de lokale publieke omroep door het uitvoeren van de financiële
administratie, het rapporteren aan het bestuur van Studio Alphen en het geven van adviezen
op financieel gebied.
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Michel la Faille tijdens het Alphens Sportgala

Voorts bestaat de vaste redactiebezetting van Studio Alphen uit contentmaker Mike Mourits en Haniff
Harharah, de gedetacheerde verslaggever (drie dagen per week) van mediapartner Omroep West.


Mike Mourits (contentmaker)
Mike vormt samen met Michel het hart van het redactieteam van Studio Alphen. Hij is de stem
van de omroep, verzorgt nieuwsitems, maakt en coördineert speciale en externe producties
en begeleidt nieuwe vrijwilligers.
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Mike Mourits (r) met camera in de Alphense Adventskerk

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn en blijven het kloppend hart van de lokale publieke omroep. De vrijwilligers maken ondersteund door de betaalde krachten - de content en programma’s en dragen zorg voor de techniek.
Een organisatie als Studio Alphen kan niet zonder haar vrijwilligers. De groep van vrijwilligers van
Studio Alphen is in omvang nagenoeg gelijk gebleven. Sten Cok heeft in 2019 de stap gemaakt naar De
Telegraaf, Sidney Dijkers naar radiostation NPO KX en Jeremy Hut naar het Algemeen Dagblad.
In samenwerking met mediapartner Omroep West worden - naast de interne opleidingen binnen
Studio Alphen - externe opleidingen aangeboden. Specialisten van Omroep West geven cursussen en
workshops binnen verschillende disciplines aan vrijwilligers van onder meer Studio Alphen. In 2019
heeft Studio Alphen, als erkend SBB-leerbedrijf, een stagiaire uit het beroepsonderwijs begeleid.
Vrijwilligers (71): Hans van den Akker, Thom Alderliesten, Herman van Beek, Sjaak Bosman, Kevin
Borger, Sandra Brandt, Danny de Bruin, Joep van Buuren, Sten Cok, Alexander Cornelissen, Hans van
Dam, Janny van Dam, Geert van Duin, Luuk van Eeuwen, Sanne van Engelen, Peter Fase, Jeron
Groeneveld, Aad Groenewoud, Dylan Grundman, Ruud Fraanje, Wim van Gent, Henk Griffioen, Aad
van Haastregt, Haniff Harharah, Richard Harreman, Bert Heemskerk, Kevin van Herk, Fred van der
Heiden, Wesley Hoek, Sem van der Horst, Roos Houtman, Jeremy Hut, Peter Jeucken, Tim de Jong, Jos
de Jong, Erik Joustra, Wouter Kikstra, Stefan Koren, Teun Klos, Peter Kwanten, Cees van Leeuwen, Jerry
Leliveld, Jamie Luik, Niek Oosterlee, Rob Plasmeijer, Gert-Frank van der Poel, Ton Puik, Nico Romijn,
Thijs de Ruiter, Herman Scholten. Ed Schuurman, Nathan Smulders, Gerrit Spruijt, Joost van Steen,
John van der Tol, Peter Trimp, Stephan Verwaaij, Alexander van Vliet, Kelvin van Vliet, Chris Vogel,
Mitchell Vreeswijk, Servaes de Vries, Rienk de Weerd, Martin Wertwijn, John Wiersma, Joost
Willemsen, Eric de Winter, Jordi Wolswijk, Rachelle van der Zee.

Geert van Duin (l) en Aad van Haestregt (r) ontvingen de vrijwilligersprijs van
Studio Alphen en Studio Kaag en Braassem
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Programmabeleidbepalend Orgaan (PBO)
Het PBO is in 2019 twee keer bij elkaar gekomen. Eenmaal om het programma-aanbod van 2019 met
elkaar door te spreken en te sparren over mogelijke nieuwe thema’s en eind 2019 is het PBO bij elkaar
gekomen om het media-aanbod van Studio Alphen in 2019 te evalueren en te controleren op de ICEnorm (Informatie, Cultuur, Educatie). Het PBO heeft advies uitgebracht over de radio- en
televisieprogrammering en het totale beleid voor de verschillende kanalen van Studio Alphen
goedgekeurd. Het PBO constateerde dat het programma-aanbod voldoet aan de ICE-norm en LTMAnormering (Lokaal Toereikend Media Aanbod), zoals opgenomen in de Mediawet en gecontroleerd
door het Commissariaat voor de Media.
Het PBO bestaat uit gemotiveerde en betrokken afgevaardigden die graag een bijdrage willen leveren
aan de ontwikkeling van Studio Alphen.
In 2019 maakten de volgende personen deel uit van het PBO van Studio Alphen:






Mw. Sandra Bruinsma (cultuur)
Dhr. Albert Dorrestein (dorpen en kunst)
Mw. Koosje de Koeijer (bedrijfsleven)
Dhr. Richard Loupatty (multicultureel)
Dhr. Andries Paats (kerk, voorzitter)

In 2019 maakten de volgende personen deel uit van het PBO van Studio Kaag en Braassem:







Dhr. André van Aerle (kerk)
Mw. Willy Cuvelier (maatschappelijke stroming)
Dhr. Bart van Rijn (toerisme en recreatie, voorzitter)
Mw. Suzanne van Vliet (bedrijfsleven)
Dhr. Chris Vogel (jongeren)
Dhr. Lucas Zoet (kunst en cultuur)
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Redactionele terugblik op 2019
2019, het eerste jaar van Redactioneel Beleidsplan 2019-2020, is een redactioneel goed jaar voor
Studio Alphen geweest. De kwaliteit van de producties, zowel inhoudelijk als technisch, ligt vrijwel
altijd hoger dan een jaar eerder. De stijgende lijn zet voort en door de spreekwoordelijke ondergrens
wordt steeds minder vaak gezakt. Met name de live televisie-uitzendingen van de carnavalsoptocht in
Boskoop, de nacompetitiefinale van voetbalclub ARC en de Trekkertrek Familiedag in Koudekerk aan
den Rijn zijn significant verbeterd in kwalitatief opzicht dan eerdere edities. Ook Dodenherdenking in
Alphen aan den Rijn en de korfbalfinales van Tempo zijn rechtstreeks uitgezonden op televisie.
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Plotselinge afsluiting van de Boskoopse hefbrug

PuurPodium is het nieuwe maandelijkse televisieprogramma van Studio Alphen. In PuurPodium wordt
geschakeld tussen meerdere culturele thema's: van voorstellingen en exposities tot architectuur en
ambachten, en van recreatie en toerisme tot (eetbaar) duurzaamheid en de geschiedenis van de
gemeente Alphen aan den Rijn. Elke dag wordt het Studio Alphen Nieuws op televisie uitgezonden met
aansluitend wekelijks nieuwe afleveringen van Sport Lokaal (maandag-woensdag) en Het Alphens
Filmjournaal (donderdag-vrijdag). De PuurPodium-uitzendingen worden een maand lang uitgezonden
direct na het televisiejournaal van Studio Alphen.

In Alphen aan den Rijn is een nieuwe hospicewoning geopend in 2019. Studio Alphen heeft daar een
driedelige serie van gemaakt. Een ander drieluik is Camera Bezorgd. Mensen bestellen een camera en
die wordt, inclusief verslaggever, bezorgd bij de leukste, gekste en meest bijzondere onderwerpen.
Bijvoorbeeld van een bijzondere hobby, een voorwerp met een fantastisch verhaal tot een leuke
activiteit bij een vereniging. Al jaren zendt Studio Alphen dagjournaals uit van de Huttenbouw en het
VakantieSpel. Dat is ook dit jaar gebeurd. Het VakantieSpel is voor het tweede jaar in vernieuwde vorm
gemaakt en met - opnieuw - een erg hoog digitaal bereik.
Door intensivering van het aantal nieuwsbulletins en het toevoegen van nieuwe programma's aan de
radioprogrammering, zit Studio Alphen ruimschoots boven de begeerde 50 procent-grens voor de ICEnormering. Ook is met extra impulsen voorgesorteerd op het eventueel deels wegvallen van Sport
Lokaal. Het zondagvoetbal neemt af en als Studio Alphen stopt met zondagsport en zich alleen focust
op zaterdagsport, zit Studio Alphen nog steeds aan de goede kant van de ICE-streep.
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De nieuwe hospicewoning in Alphen aan den Rijn

Het Zomerspektakel aan het Meer in Alphen aan den Rijn

Zeven nieuwe programma's zijn op weekbasis van start gegaan: Gezondheidsnieuwsradio
(gezondheidsprogramma), De Donderdagavond Crew (kweekvijverprogramma voor jonge vrijwilligers
die zich aanmelden), Café de Engelenhoek (weekendstartprogramma met prominente plek voor lokale
artiesten, DDD Show (funk- en soulmuziek), The Dance Decades (dance classics en discomuziek), Rock
’n Roll met Hans (rock ’n roll-muziek) en het Studio Alphen Weekoverzicht (terugblik op de afgelopen
week met eerder uitgezonden reportages en interviews).
Van alle grote evenementen en de allerbelangrijkste nieuwsgebeurtenissen is live verslag gedaan op
de radio in speciale uitzendingen. Qua evenementen scoren Het Alphens Bevrijdingsfestival en het
Zomerspektakel aan het Meer digitaal (lineair zijn de kijk- en luistercijfers niet te meten voor lokale
omroepen) bovengemiddeld hoog. Op de avond van de hefbrugafsluiting in Boskoop heeft Studio
Alphen zijn rol als calamiteitenzender vervuld met een extra radio-uitzending. In een extra uitzending
op zaterdagochtend is de extra gemeenteraadsvergadering over de positie van burgemeester Liesbeth
Spies rechtstreeks uitgezonden.
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Studio Alphen speelt in op de populariteit van podcasts. Iedere week maakt Studio Alphen een
politieke podcast en maandelijks is een voetbal-, natuur- en ondernemerspodcast te beluisteren.
Speciale aandacht voor de driedelige podcastserie Zwammerdam in Brand. In 1672 staan duizenden
Franse soldaten bij de Zwammerdamsebrug. Binnen een dag brandden ze het dorp plat, vermoordden
ze iedereen die ze tegenkomen. Inmiddels, zo'n 350 jaar later, zijn de sporen van de plunderingen nog
steeds zichtbaar. Op de muur van de kerk zitten nog de roetplekken.
In 2020 wil Studio Alphen de prestaties uit 2019 minimaal evenaren en waar mogelijk - inhoudelijk en
technisch - verbeteren. Echter, bij het schrijven van deze redactionele terugblik heeft het coronavirus
toegeslagen waardoor veel geplande ambities door afgelastingen niet waargemaakt zullen worden.
Dit jaar loopt Redactioneel Beleidsplan 2019-2020 af. Zo'n 75 procent is gerealiseerd, circa 10 procent
is nog in ontwikkeling voor 2020 en ongeveer 15 procent van de ambities is niet haalbaar of inmiddels
achterhaald. Het beleidsplan wordt in de loop van het kalenderjaar geactualiseerd en waar nodig
herzien en uitgebreid.
Verder ontwikkelt Studio Alphen in 2020 een nieuw omroepbreed meerjarenplan, met inachtneming
van de streekomroepvisie van Stichting NLPO en de in september 2019 door de Tweede Kamer
vastgestelde wijzigingen voor publieke omroepen in Nederland.
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De podcastserie ‘Zwammerdam in brand’

Financiële terugblik op 2019
De stijgende lijn om tot een financieel gezonde omroep door te groeien heeft zich voortgezet in
2019 met een positief resultaat van ruim 17.000 euro. Dit is conform de doelstelling van Studio Alphen
om in 2019 een verhuisbudget te creëren van circa 15.000 euro. De beoogde verhuizing naar Theater
Castellum in het vierde kwartaal van 2020 vraagt aanzienlijke uitgaven. De strakke budgettering en het
genereren van eigen inkomsten leidden tot dit mooie resultaat. Studio Alphen heeft hier bewust op
gestuurd, rekening houdend met aanstaande ontwikkelingen die flinke investeringen vragen zoals de
verhuizing maar ook afgeschreven materiaal dat vernieuwd moet worden.
Het positieve resultaat is een prima binnenkomer voor de nieuwe penningmeester in het bestuur,
Ralph van der Winden als opvolger van Jürgen Werner en de nieuwe controller, Bjorn van Es (opvolger
Keimpe Weistra). Zij hebben een prima prestatie geleverd op basis van het uitstekende werk van
Jürgen en Keimpe. Veel lokale publieke omroepen verkeren in financiële nood. Reclame-inkomsten
verminderen in rap tempo en veel omroepen zijn grotendeels afhankelijk van subsidies. Studio Alphen
is de gemeente Alphen aan den Rijn zeer erkentelijk voor de belangrijke bijdrage vanuit de gemeente
die de basiskosten dekken. De structurele vergoeding van de gemeente Alphen aan den Rijn voor een
periode van vier jaar biedt zekerheid en ruimte voor Studio Alphen om een stip op de horizon te zetten.
Ook de samenwerking met Studio Kaag en Braassem werpt haar vruchten af op het gebied van
efficiëntie en synergie. Een beperkt positief resultaat in 2019 zal hard nodig zijn om tegenvallende
financiële resultaten van 2020 op te vangen. De coronacrisis heeft ongetwijfeld negatieve invloed op
de financiële situatie van Studio Alphen.
Verwachtingen uit samenwerkingen moesten in 2019 worden bijgesteld. In 2019 heeft Studio Alphen
afscheid genomen van GHMP (o.a. vanwege tegenvallende financiële resultaten) en daarmee
ontstonden nieuwe mogelijkheden om zelfstandig financiële ruimte te creëren. Naast de
gemeentelijke inkomsten wist Studio Alphen ruim 17.000 euro aan externe inkomsten binnen te halen.
Zo is onder andere een belangrijke barterovereenkomst gesloten met Pluto Sport.
De belangrijkste factor achter het prima resultaat is echter de inzet van vrijwilligers en bestuur, in
combinatie met de bevlogen vaste medewerkers. Met beperkte middelen weten we met elkaar een
mooie omroep neer te zetten. Een omroep die ertoe doet in Alphen aan den Rijn en omgeving, en daar
zijn we trots op!
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