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STICHTING DNO MEDIA BESTUURSVERSLAG 2020 

Algemeen. 

Doelstelling van de Stichting DNO Media is: 

        a. het verzorgen van media-aanbod bestemd voor de gemeente of gemeentes waarvoor zij 
door het Commissariaat voor de Media als publieke lokale media instelling is aangewezen; 

 b.  het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen van 
media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de 
gemeenten waarop de instelling zich richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die 
nodig zijn om daarmee een publieke taak te vervullen. 

In het jaar 2020 is verder gewerkt aan het vormgeven van de organisatie DNO (=Drenthe Noord 
Overijssel) Media  met de gemeentes Staphorst en De Wolden als verzorgingsgebied. 
 
Helaas werkten de bijzondere omstandigheden (coronatijd) niet mee aan een actieve verdere 
invulling van deze vormgeving. Echter, door de situatie is wel duidelijk geworden dat juist in het 
afgelopen jaar een lokale publieke media instelling veel kan betekenen voor de burgerbevolking!(zie 
ook onder “programma’s en activiteiten”) 
  
 
Samenstelling bestuur Stichting DNO Media 
 
Voorzitter  :             A.B.J. Tobé 
Secretaris :             W. Kiestra 
Penningmeester:    K. Jonkman 
Lid:                          P.C. Keur 
Lid :                         vacature 
 
Naast de algemene taken zoal hieronder beschreven is het bestuur, voor zover dat mogelijk was in 
verband met coronatijd, ook in 2020 druk doende geweest met : contacten met de betrokken 
gemeentes (Staphorst en De Wolden), het werven van nieuwe medewerkers, de financiële situatie, 
het verwerven van neveninkomsten (reclamegelden) ,aangepaste uitbreiding van het programma 
aanbod op radio en tv en verdere toekomstmogelijkheden. 
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Organisatie 
 
 Het Stichtingsbestuur is gehouden: 
 - de doelstelling, het beleid en de beginselverklaring te bewaken 
 - de financiële middelen te bewaken 
 - de Stichting naar buiten toe te vertegenwoordigen 
 - tot het benoemen van de programmastaf 
 - repressief controle uit te oefenen op de naleving van de vastgelegde  
                     regelingen.        
Het PBO heeft als taak: 
 - het vaststellen van het programmabeleid 
 - de toetsing van de in het programmabeleid verwoorde uitgangspunten 
 - het geven van adviezen, gevraagd of ongevraagd, aan het bestuur 
 - het opstellen van een jaarlijkse rapportage aangaande het gevoerde en   
 gerealiseerde programmabeleid. 
De hoofdredacteur: 
 - is belast met de leiding van de programmastaf 
 - coördineert de dagelijkse programma’s 
 - zorgt voor afstemming van de onderdelen van de organisatie op elkaar 
 - is contactpersoon tussen bestuur en medewerkers 
 - is wat betreft de inhoud van alle uitzendingen en voor alle uitzendingen  
                     en werkzaamheden verantwoording verschuldigd aan het PBO 

-     Is mede verantwoordelijk voor de naleving van de statuten , programma 
    Beleid en regelingen. 

De programmastaf heeft als taak ondersteuning en advisering van de 
hoofdredacteur/programmaleider bij : 
          -          de programmering van de zendtijd 
 - de zorg voor kwaliteit van de programma’s 
 - het waken over de journalistieke en commerciële onafhankelijkheid van   
 programmamakers 
 - het bewaken van de verhouding informatie en amusement 
 - de zorg voor het lokale karakter van de uitzendingen. 
De programmamakers ondertekenen een medewerkers overeenkomst waarin rechten en plichten 
geregeld zijn. Ook de regelingen met betrekking tot de nieuwe privacy wet (AVG) worden hierin 
verwerkt.  
 
Totaal zijn ongeveer 55 vrijwilligers actief bij DNO Media. Het jaarlijkse verloop wordt geschat op 
10%. Er is voortdurend behoefte aan nieuwe, liefst jongere, vrijwilligers. 
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Met name in de gemeente Staphorst zijn we op zoek naar meer vrijwilligers. 
 
 
Doelgroep. 
DNO Media richt zich met haar programma aanbod op een breed publiek van jong tot oud, met 
aandacht voor de Gemeentelijke Politiek, Informatie, Cultuur en Educatie. 
 
Gebruikte kanalen : 
Radio: DNO Radio editie Zuidwest Drenthe: 104.8 FM en kabel 
Radio: DNO Radio editie Noord Overijssel: 106.6 FM en kabel 
Tekst/TV: StreekTV via vele providers 
Internet: dnomedia.nl / wijzijndno.nl 
Social media: Facebook/Twitter/Youtube 
 
Beschrijving programma’s en activiteiten :  
 
Naast genoemde radio programma’s deed in 2020 DNO StreekTV gemiddeld 12 keer per jaar 
rechtstreeks verslag van de vergaderingen van de gemeenteraad in De Wolden. Ook vanuit de 
gemeente Staphorst worden ,naast de live uitzendingen op de radio, de Raadsvergaderingen van die 
gemeente via TV uitgezonden. Vanwege de strikte coronamaatregelen viel het niet mee om actief 
inhoud te geven aan deze activiteiten zoals live interviews en voor- en nabeschouwingen. Uiteraard 
werd dikwijls gebruik gemaakt van de telefoon.  
 
Daarnaast waren er in 2020 via radio en tv veel aangepaste programma’s. In verband met Corona zijn 
dagelijks talrijke podcasts gemaakt met veel voorlichting informatie over en vanuit plaatselijke en 
regionale overheden, zorginstellingen, bedrijven en vanuit de dienstensector. Er werden 
beeldverslagen gemaakt van gebeurtenissen zonder publiek, zoals o.a. de 4 mei dodenherdenking, 
een concert met regionale artiesten, de Dag voor de Ouderen 9 met veel opgenomen items uit de 
regio, en, op verzoek vanuit de bevolking werden ook entertainment programma’s zoals bingo en 
natuurfilms uit de streek uitgezonden. 
 
Een aantal programma’s werd door vrijwilligers vanuit huis geproduceerd. 
Eén en ander werd financieel mogelijk door een bijdrage, voorlopig in de vorm van een lening, vanuit 
het Steunfonds voor de Journalistiek. Deze ondersteuning was zeer welkom gezien de derving van 
reclame inkomsten en de kosten die gemaakt werden door de extra activiteiten en aanpassingen 
vanwege de corona maatregelen.  
 
Toekomstperspectief, beleidsvoornemens, bekostigingsregeling. 
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Door het bijzondere jaar 2020 heeft DNO niet veel aandacht kunnen besteden aan de verder actieve 
invulling van beleid voor de toekomst .We zien in 2021 en 2022 echter mogelijkheden voor( nog) 
meer contact met onze doelgroep, de burgerbevolking, die ons toch ook in 2020 dikwijls wist te 
bereiken. Derhalve blijven de plannen van vorig jaar staan: Ons nog meer tonen “op straat” is een 
wens en er zijn voornemens om de leerlingen van lagere scholen intensiever bij onze media te 
betrekken middels workshops over nieuwsitems, techniek, interviews en programma’s maken. Op 
deze wijze hopen we jongeren te enthousiasmeren voor onze lokale media.  
 
Daarnaast wordt gewerkt aan het realiseren van technische voorzieningen in verschillende dorpen, 
zodat het mogelijk wordt om meer radio en tv verslag te doen van bijeenkomsten en evenementen. 
Veel valt en staat met het genereren van voldoende middelen om de organisatie draaiend te houden.  
 
De inkomsten bestaan thans uit een bekostigingsregeling door de gemeente volgens vastgestelde 
landelijke regeling en uit in het laatste jaar zeer beperkte reclamegelden.. Al met al te weinig om op 
lange termijn om onze doelstelling op een verantwoorde wijze te kunnen realiseren. We dienen op 
landelijk niveau nadrukkelijk hiervoor aandacht te blijven vragen!   
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