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Algemeen
De Stichting Lokale Omroep Elburg, kortweg LOEmedia, heeft vanaf het voorjaar van 2020 in het teken
gestaan van de corona crisis. Door de lockdown en de 1,5 meter samenleving gingen veel evenementen
en gebeurtenissen niet door, wat zijn weerslag had op de inhoud van onze programma’s. Het bestuur
heeft de door de regering uitgevaardigde regels zo goed mogelijk nageleefd. Zo mochten er niet meer dan
drie mensen tegelijk in het studiogebouw aanwezig zijn. Iedereen die het gebouw betrad diende zijn
handen te ontsmetten met het door het bestuur ter beschikking gestelde ontsmettingsmiddel. Ook
diende onderling 1,5 m afstand bewaard te worden. Bezoek van derden werd zoveel mogelijk geweerd.
De radioprogrammering kon door de grote inzet van de medewerkers vrijwel gewoon doorgang vinden.
Dat geldt zeker ook voor de mensen van de TV, kabelkrant, sociale media en niet te vergeten de
fotografen.
LOEmedia beschikt over de media: LOEfm, LOEtv, LOEsite en de sociale media YouTube, Facebook en
Twitter. Alle media zijn 7/24 te beluisteren en te bekijken.
Eind 2020 waren 85 vrijwilligers bij LOEmedia actief voor:
1. Bestuurlijke zaken
2. Redactionele zaken
3. Technische zaken
1. Bestuurlijke zaken
Per 31 december 2020 bestond het bestuur uit:
voorzitter:
Egbert Bos,
secretaris:
Hans Kooman
penningmeester: Lammert van het Goor
.
Het bestuur onderging in 2020 de nodige wijzigingen. In de bestuursvergadering van 10 februari trad
Wim Hoeve af als voorzitter. Edy Hulst trad af als bestuurslid en legde tegelijkertijd haar functie als
eindredacteur van de kabelkrant neer. Brigitte Hemming trad af als hoofdredacteur. Beiden hebben
vele jaren hun beste krachten aan LOEmedia gegeven als vrijwilliger. LOE media is hun veel dank
verschuldigd.
Met algemene stemmen werd Egbert Bos gekozen tot voorzitter. Henk Graas trad op 1 september
terug, nadat hij tot dat moment de taken van Edy en Brigitte waar had genomen.
Omdat veel taken door Corrie Rem worden uitgevoerd werd besloten het bestuur te beperken tot
voorzitter, secretaris en penningmeester. Sedert het aantreden Egbert Bos als voorzitter houdt het
bestuur tweewekelijks vergaderingen op de dinsdagmiddag. Gebleken is dat dit de besluitvorming
heeft versneld.
Financiën
LOEmedia is voor een flink deel financieel afhankelijk van gemeentelijke subsidie en donateurs.
436 donateurs steunden in 2020 de omroep met een vrijwillige bijdrage. Helaas worden het er elk jaar
minder. In 2020 zou een nieuwe donateurwervingsactie worden gehouden, doch deze is mede als
gevolg van de beperkingen die de Corona crisis met zich meebracht komen te vervallen. Als de
omstandigheden het toelaten zal in 2021 een nieuwe wervingsactie worden gehouden. Ook de
reclame-inkomsten bleven achter bij voorgaande jaren.

In het derde kwartaal van 2020 is een nieuwe advertentieacquisiteur aangetreden. Zijn eerste
werkzaamheden betroffen het met groot succes binnenhalen van kerst- en nieuwjaarswensen. Met
ingang van het nieuwe jaar zal hij zijn acquisitiewerkzaamheden uitbreiden.

2. Redactionele zaken
Het merendeel van de vrijwilligers is actief onder de noemer redactionele zaken. Daar wordt onder
verstaan het voorbereiden en uitzenden van radio- en TV programma’s, het onderhouden van de website
en de sociale mediapagina’s. Sommigen zijn nagenoeg dagelijks, anderen wekelijks of om de paar weken
actief voor LOEmedia.
De redactie heeft in 2020 een flinke wijziging ondergaan. Zoals hierboven vermeld legde Brigitte
Hemming in februari haar functie van hoofdredacteur en redacteur van het TV weekoverzicht neer. Zij
stopte ook als presentator van het politieke praatprogramma op de zaterdagmorgen, Politiek
Beschouwd. Medio 2020 beëindigde zij ook haar medewerking aan de TV weekoverzichten. Zij bljft wel
gewoon de 12 redactiestukjes verzorgen voor het weekjournaal.
Henk Graas, chef redacteur, webredacteur, AGV functionaris en applicatiebeheerder van de
kantoorautomatisering heeft op 1 september al zijn functies neergelegd. Ook Edy Hulst stopte met haar
taak als coördinator en eindredacteur van de kabelkrant.
Ook afgetreden is Henk Reurink, coördinator van de zondagprogrammering. Dries Hoekert is hem
opgevolgd. Een aantal oud gedienden kwamen weer terug om het zondagsteam te versterken.
Oudgediende Aad Withaar heeft de functie coördinator radio aanvaard. Hij doet zijn werk in
samenwerking met presentator Bart van Dijk.
Gerald Nagelhout meldde zich als de nieuwe verslaggever van de voetbalwedstrijden van ESC.
3. LOEfm
Ondanks de corona crisis waren de radioprogramma’s in 2020 24 uur per dag en 7 dagen per week te
beluisteren. De programmering is in hoofdlijnen onderverdeeld in praat-, discussie- of
muziekprogramma’s . De praat- en discussieprogramma’s vallen onder de ICE- normering (Informatie,
Cultuur en Educatie) van het Commissariaat voor de media.
De dagelijkse en wekelijkse informatieve-, praat- en discussieprogramma’s zijn.
1.
De Ochtendspits, muziekprogramma met allerlei weetjes.
2.
Muziekmuseum met nieuws en actuele wetenswaardigheden, maandag tot en met
donderdag 9.00 tot 12.00 uur.
3.
Middagmatinee, muziek en wetenswaardigheden, maandag t/m donderdag van 12.00 –
14.00 uur.
4.
Tijdloos, muziekprogramma met hits uit het verleden, maandags van 19.00 – 22.00 uur
en vrijdags van 20.00 – 22.00 uur.
5.
Buurtgenoot, een praatprogramma over actualiteiten, interviews en wetenswaardigheden
uit de gemeente Elburg, elke woensdag van 18.00 – 19.00 uur en herhaald van 22.00 23.00 uur.
6.
Hollandse Hitexpress, muziekprogramma met recente Nederlandstalige muziek.
7.
Programma voor en over ondernemers, ‘Uurtje factuurtje’, wekelijks 1 uur op donderdag
van 18.00 -19.00 uur. Dit programma wordt op zaterdag herhaald van 7.00 – 8.00 uur.
8.
Kerkenwerk, een gevarieerd programma met muziek en kerkelijk nieuws verzorgd door
leden van een aantal deelnemende kerken, donderdags van 19.00 – 21.00 uur.
9.
Glory of Gospel, christelijke popmuziek, elke donderdagavond van 21.00 – 23.00 uur.
10.
Op de Koffie met Theo, muziek en actuele wetenswaardigheden, vrijdags van 9.00 –
10.00 uur.
11.
Polderstudio, gevarieerde muziek met veel Nederlandstalige muzikale inbreng.
12.
Programma voor ouderen Magazine 50+ elke vrijdagmorgen van 10.00-11.00 uur, gevolgd
door “Glorieklanken”, christelijke muziek op verzoek van 11.00 – 12.00 uur.
Blad 2

LOEmedia

jaarverslag 2020

13.
14.
15.

Wekkerradio, met nieuws actualiteiten elke zaterdag van 8.00 – 10.00 uur.
Bakkie met Bart, muziekprogramma voor de jeugd, zaterdags van 10.00 – 12.00 uur.
Uitzending van sportwedstrijden ‘Sport en actualiteiten’, wekelijks van 13.00 – 17.00 uur
op de zaterdagmiddag. Door de coronacrisis zijn de meeste voetbal- en andere sportwedstrijden niet doorgegaan.
a.
Echter door de coronacrisis zijn vrijwel alle sportwedstrijden in 2020 afgelast. Het
zaterdagmiddagteam bestaat uit 3 presentatoren en twee technici. Zij wisselen elkaar
wekelijks af.
a.
Even leek het erop dat het sportprogramma op de vrijdagavond tussen 18.00-19.00 uur
nieuw leven kon worden ingeblazen, maar de presentator gaf na twee uitzendingen aan
toch niet voldoende tijd te hebben dit programma te continueren.
c.
Uitzendingen van kerken, wekelijks op donderdag 2 uur verzorgd door leden van de
deelnemende kerken.
16.
Elke zondag een live uitzending van een kerkdienst van ca. 9.00 – 11.30 uur, twee uren
gewijd aan orgelmuziek van 14.00 – 16.00 uur; klassieke muziek van 16.00 – 18.00 uur,
overgenomen van RTV Nunspeet en ’s avonds een gevarieerd programma met o.a. Een
kinderprogramma, een boekverhaal, een avondoverdenking en een Bijbellezing. Dit alles
omlijst met geestelijke muziek.
17.
Daarnaast zijn er muziekprogramma’s.
18.
Als en geen gepresenteerd programma is wordt er non-stop muziek gedraaid.
Diversen
Vervallen zijn:
− Programma met als naam “Wat wij willen weten”(WWWW) over allerlei wetenswaardigheden
uit de gemeente Elburg. Luisteraars konden hierbij inbellen
− Programma over politiek en samenleving, wekelijks 2 uur ‘s zaterdagmorgens. De hoop
bestaat dat dit programma in de loop van 2021 weer van start kan gaan.
− Welzijnsprogramma ‘Goed in je vel’, wekelijks 1 uur.
− Rock Blues programma op de zaterdagavond wegens langdurige ziekte van de presentator.
− “RMMP” een programma over de ervaringen van oud militairen. (2e dinsdag van de maand)
4. LOEtv
De kabelkrant wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week uitgezonden. De tekst wordt elke dag
ververst met actueel nieuws dat door de verenigingen, instellingen, het onderwijs, de gemeente, e.a.
aan de LOEmedia-redactie werd aangeboden.
• Per 1 oktober heeft Frans Sellies de taak als coördinator van LOEtv op zich genomen. Hij stuurt de
TV ploeg aan bestaande uit 5 personen. Het vervangen van materialen en het oplossen van
technische problemen heeft veel tijd van Frans in beslag genomen. Het streven van Frans en zijn
team is om via LOEtv zo veel mogelijk ook grote projecten uit te gaan zenden. Frans werd ook
benoemd tot LOEmedia aanspreekpunt met Omroep Gelderland.
• LOEtv zond tot aanvang corona crisis wekelijks een tv weekoverzicht uit, maar ook dit programma
moest worden gestaakt vanwege de pandemie. Dit vanwege teveel personen op dezelfde plek. Het
weekoverzicht wordt wanneer corona dit toelaat in 2021 voortgezet.
• Nadat door technische verbeteringen de uitzending van de raadsvergadering in de maand januari
vlekkeloos verliep heeft de gemeente zonder overleg met ons besloten voor de uitzending van de
raadsvergaderingen een commerciële partij in te huren. Dit omdat de raadsvergaderingen, i.v.m.
te houden onderlinge afstand van de raadsleden in MFC Aperloo te ’t Harde gehouden werden.
Het overnemen van deze beelden is vele malen mislukt waardoor de raadsvergadering niet meer
door LOEtv uitgezonden kon worden. Als de coronasituatie het weer toelaat zal met de raadsgriffier worden overlegd over de hervatting van de gemeenteraadsuitzendingen. \
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Tot grote teleurstelling ging het mis bij de TV uitzending van het kerstprogramma. Technische
problemen in het nieuwe Narrowcast programma waren daar de oorzaak van. Inmiddels zijn de
problemen opgelost.
• Na de nodige aanloopproblemen werkt het nieuwe kabelkrantprogramma “Narrowcast” nu goed.
De kabelkrantmedewerkers kregen een nieuwe opleiding om zich goed vertrouwd te maken met
de nieuwe mogelijkheden. Wilna van Boven is de nieuwe coördinator/eindredacteur van de
kabelkrant geworden. Haar dochter Mariska meldde zich als redactiemedewerker.
• Sander van Hoorn, afgestudeerd bij het Deltion College als audiovisueel specialist, is het TV team
komen versterken.
In de maand juli verleende LOEmedia technische medewerking aan de grote 48 uur durende live TV
show van @Roberts. Samen met Omroep Gelderland was LOEmedia hoofdsponsor van het project.

5. LOEsite
Nieuwe website
De LOEmedia website (loemedia.nl) mag zich in een flinke belangstelling verheugen. Dagelijks wordt de
Loe site tussen de 4.500 en 5.000 keer bekeken. Op de website kan ook de kabelkrant aangeklikt worden.
Deze keuze om ook de kabelkrant op de website te laten draaien is gemaakt om mensen tegemoet te
komen die geen tv kijken. De website is eveneens ons nieuwsmedium waarop het laatste nieuws te zien is
incl. foto’s en films. Vanaf januari '21 heeft de Loe een nieuwe webmaster tw; Jeanet Broijl.
De redactie van LOEtv voorziet ook Facebook en Twitter van de nodige nieuwsberichten. De redactie van
de website zorgt verder voor het bewerken en plaatsen van de overige content.
6. Samenwerking met buuromroepen
In 2019 zijn verkennende besprekingen gevoerd met de buuromroepen waarbij vertegenwoordigers van
de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek aanwezig waren. Geplande verdergaande besprekingen
zijn echter in 2020 afgezegd i.v.m. de coronacrisis. De bedoeling is om in de toekomst in overleg met de
gemeente de besprekingen te hervatten.
7. Medewerkers
Aan het einde van het jaar vermelde de medewerkerlijst 85 namen. Omdat veel medewerkers slechts af
en toe inzetbaar zijn hebben diverse programma’s toch een ernstig gebrek aan actieve medewerkers die
regelmatig inzetbaar zijn.
Corrie Rem
Naast de taak van coördinator (locatie)uitzendingen fungeert zij als vraagbaak voor de medewerkers en
als tussenpersoon richting bestuur. Naast haar organisatorische taken vervaardigt zij de maandelijkse
nieuwskrant die iedere vrijwilliger digitaal toegestuurd krijgt.
8. Technische zaken
Studio
Op verzoek van het bestuur heeft Ton Vermeulen het studiobeheer op zich genomen.
− Het buitenwerk van het studiogebouw is opnieuw geschilderd. Ook zijn twee ramen vervangen.
Dit was noodzakelijk omdat er vanaf 1999 geen onderhoud was gepleegd.
− Op 22 oktober heeft de brandweer een inspectie uitgevoerd.
− Verder zijn de volgende zaken gerealiseerd:
− Plaatsing van een nieuwe lichtbak aan de voorkant van het gebouw. Verder komen er
raamstickers op de begane grond ramen zodat ons Loe pand een professionele uitstraling krijgt.
− Aanstelling van een nieuwe beheerder deurbeveiliging.
− Vervanging van het verouderde inbelsysteem voor verslaggevers (Telos), door het nieuwe
systeem LUCI.
− Productie van 21 radio jingles voor de aankondiging van de verschillende programma’s.
− Eind december is besloten om in 2021 de volgende onderzoeken in te stellen:
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De haalbaarheid van de eventuele plaatsing van zonnepanelen op het dak.
Verbetering van de beveiliging van het studiogebouw d.m.v. het aanbrengen van camera’s boven
de beneden deur, boven de trapopgang en in de studio.
− De kosten van vervanging van een aantal verouderde computers.
− de wenselijkheid en betaalbaarheid om het systeem- en netwerkbeheer uit te besteden aan een
professionele partij.
Storingen
Het hele jaar 2019 en de eerste maanden van 2020 hebben we veel last gehad van storingen in het
radio- en in het TV signaal. Het radiosignaal viel regelmatig een of meerdere seconden uit. Door het
TV beeld liepen regelmatig beelden van andere lokale omroepen. Dubbel hinderlijk was dat omdat
het radiosignaal ook als achtergrond bij de kabelkrant wordt gebruikt. De vele klachten bij de
Nederlandse Lokale Publieke Omroep (NLPO) en het bedrijf Red Bee, die de z.g. Mediahub van de
NLPO beheert, mochten niet baten. Daarom hebben we het contract met de NLPO/Red Bee opgezegd
en zijn we per 1 mei 2020 in zee gegaan met het bedrijf Netchange te Zeewolde, die onze signalen
verdeelt over de providers KPN, Ziggo, etc. Sindsdien hebben zich geen storingen voorgedaan.
9. Programmabeleid bepalend orgaan
Het Programma Bepalend beleidsorgaan (PBO) vergadert normaal driemaal per jaar. Vanwege de
coronacrisis konden de eerste twee vergaderingen niet doorgaan. In november is een digitale ronde
gehouden waarbij de PBO leden op een toegezonden lijst met bespreekpunten konden reageren. Het
programmaschema 2020-2021 werd goedgekeurd.
10. Zendmachtiging
In 2020 is een tijdelijke vergunning voor de uitzending via digitale radio (DAB+) aangevraagd. In de
loop van het jaar zijn in samenwerking met de omroepen van Elburg, Epe, Hattem, Heerde, Kampen
Oldebroek, Ols-Wijhe, Raalte en Zwolle DAB zenders geplaatst. Deze draaien nu op proef en zijn op
DAB kanaal 7B te beluisteren.
11. Medewerkers
Egbert Bos trad aan als nieuwe programmamaker. Het team van LOEmedia medewerkers werd
versterkt door de komst van Jeanet Broijl. Jan Daalmeijer melde zich als presentator van het TV
weekoverzicht. Ben Berndsen is weer zover hersteld dat hij op de dinsdagmorgen meewerkt in het
programma Muziek Museum van Bart van Dijk. Het magazine 50+ team werd versterkt door de komst
van Coby Krooneman en Joke Muller. Bertus Wijnne belastte zich met de advertentieacquisities.
Er zijn ook zaken die niet gelukt zijn.
− Het opnieuw leven inblazen van het algemene sportprogramma “Kijk op Sport” op de vrijdagavond,
dat kwam te vervallen door het vertrek van twee programmamakers.
− Het op voorstel van het PBO starten van een WhatsApp groep waarin de sportredactie, trainers en
bestuurders van sportclubs met elkaar kunnen communiceren.
− Ook in 2020 kwam het niet tot de inrichting van de TV studio. De apparatuur ervoor is vrijwel geheel
aanwezig, maar er konden niet voldoende vrijwilligers gevonden worden om de studio structureel te
laten functioneren.
− Om snel met elkaar te kunnen communiceren werd het programma Workplace ingevoerd. De
bedoeling was dat medewerkers via dit programma met het bestuur elkaar konden communiceren.
De invoering ervan is echter mislukt. Medewerkers vonden het te ingewikkeld om ermee om te gaan.
Het programma wordt inmiddels niet meer gebruikt.
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