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Aanwijzing geschiedt nadat de gemeenteraad heeft geadviseerd over de vraag of de instelling 
aan de eisen, bedoeld in het tweede lid van artikel 2.61 van de Mediawet 2008 voldoet. Artikel 
2.61, tweede lid, van de Mediawet 2008 formuleert de navolgende eisen:

Regelgeving
Paragraaf 2.3.1a. van de Mediawet 2008 bevat onder meer regels en voorschriften met 
betrekking tot de aanwijzing van lokale publieke media-instellingen. De Mediawet 2008 en 
nadere regelgeving van het Commissariaat kunt u vinden op onze website (www.cvdm.nl).

Contactpersoon
Manon Mijinke

Doorkiesnummer 

+31 35 7737700

Gemeente Dordrecht
T.a.v. de raadsgriffier 
Postbus 8
3300 AA DORDRECHT

Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking instellingen die:
rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn; 
zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op regionaal 
respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen 
van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die 
in een provincie, een gemeente of een deel van de provincie waarop de instelling zich 
richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke 
taak te vervullen; en
volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en 
dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente 
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.

Bij besluit van 5 december 2017 heeft het Commissariaat voor de Media (hierna: het 
Commissariaat) Stichting RTV Dordrecht aangewezen als lokale publieke media-instelling 
voor de gemeente Dordrecht. Deze aanwijzing is ingegaan op 24 september 2017 en eindigt 
op 23 september 2022. Stichting RTV Dordrecht heeft het Commissariaat bij e-mail van 18 
maart 2022 laten weten dat zij in aanmerking wenst te komen voor aanwijzing als lokale 
publieke media-instelling in een aansluitende periode. Voordat het Commissariaat een 
beslissing neemt over deze aanvraag, dient de gemeenteraad op grond van artikel 2.61, derde 
lid, van de Mediawet 2008 het Commissariaat te adviseren over de vraag of de media- 
instelling voldoet aan de eisen die deze wet stelt.

Onderwerp
Advies Stichting RTV Dordrecht

Ons kenmerk
888476 / 901866

Tevens per e-mail naar: raadsgriffie@)dordrecht.nl
Datum

31 maart 2022
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Ontbrekende stukken/wijzigingen
Indien er zich wijzigingen voordoen die van invloed zijn op de aanwijzingsprocedure of op de 
advisering door uw raad, dan stellen wij u daarvan op de hoogte.

Wat verwacht het Commissariaat in het advies van de gemeenteraad?
De raad van uw gemeente dient het Commissariaat een gemotiveerd advies uit te brengen 
over de aanvraag. Het Commissariaat neemt pas een besluit nadat de gemeenteraad heeft 
geadviseerd over de vraag of de aanvrager voldoet aan de eisen die de Mediawet 2008 stelt.

Dit betekent dat de gemeenteraad in zijn advies de volgende vragen met een duidelijk ja of 
nee moet beantwoorden:

Welke stukken moet de gemeente toesturen?
Behalve het advies over de aanwijzing (getekend besluit) ontvangt het Commissariaat in ieder 
geval het raadsvoorstel en de notulen van de raadsvergadering. Als er geen notulen van de 
raadsvergadering zijn gemaakt, dan wil het Commissariaat graag weten waar de 
raadsvergadering te beluisteren of te bekijken valt. Mocht de gemeente nog aanvullende 
informatie van Stichting RTV Dordrecht hebben ontvangen dan verzoeken wij u hiervan een 
afschrift mee te sturen met het advies.

Voor de goede orde merken wij op dat uw gemeente zelf dient te beoordelen in hoeverre de 
door de aanvrager ingestuurde stukken, die u bijgaand aantreft, toereikend zijn voor het 
kunnen geven van een gemotiveerd advies door de gemeenteraad. Desgewenst dient uw 
gemeente aanvullende informatie in te winnen bij de aanvrager.

Is de aanvrager een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige 
rechtsbevoegdheid? Met andere woorden: is het een stichting of een vereniging? 
Stelt de aanvrager zich ten doel op lokaal niveau de publieke mediaopdracht uit te 
voeren door media-aanbod te verzorgen dat is gericht op de bevrediging van 
maatschappelijke behoeften die in de gemeente leven?
Heeft de aanvrager volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het media- 
aanbod bepaalt?
Is dit programmabeleidbepalende orgaan (hierna: pbo) representatief samengesteld?

Ontvangstbevestiging sturen
Wij verzoeken u binnen twee weken de ontvangst van deze brief, bij voorkeur via e-mail, te 
bevestigen en daarbij tevens te vermelden wie de behandelend ambtenaar binnen uw 
gemeente is en wat de contactgegevens van deze ambtenaar zijn. Wij stellen het op prijs als u 
bij uw reactie het bovengenoemde kenmerk vermeldt.

Termijn voor het advies
Artikel 6, tweede lid, van de Mediaregeling 2008, bepaalt dat de gemeenteraad binnen 
achttien weken, dat wil zeggen vóór 4 augustus 2022, advies uitbrengt. De termijn van 18 
weken is van groot belang om vóór het aflopen van de lopende aanwijzingsperiode een besluit 
tot aanwijzing te nemen. Het Commissariaat kan periodiek contact opnemen met de gemeente 
om te overleggen over de voortgang van het advies.

De lopende aanwijzing vervalt van rechtswege na 5 jaar. De aanwijzing kan niet worden 
verlengd en de einddatum kan niet worden opgeschort. Het is daarom belangrijk dat de 
adviseringstermijn niet wordt overschreden. Mocht de gestelde termijn problemen opleveren 
neemt u dan contact met het Commissariaat op.
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Een afschrift van deze brief gaat naar het bestuur van Stichting RTV Dordrecht.
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Contactpersoon Commissariaat
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van dit dossier 
binnen het Commissariaat, Manon Mijinke. Zij is op werkdagen (behalve woensdag) tussen 
11:00 en 12:00 uur telefonisch bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer of via e-mail 
aanwiizing@cvdm.nl.

mr. Jasmin van Eenenaam
Practice Lead Markttoegang

Hoogachtend,
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA, 



Statutaire naam. Stichting RTV Dordrecht

Station-call: RTV Dordrecht

Correspondentieadres : Leerparkpromenade 120

3312 KW Dordrecht

Studioadres: Leerparkpromenade 120

3312 KW Dordrecht

Telefoonnummer: 078 6574900

Faxnummer:

Emailadres: tvanwiingaarden@rtvdordrecht.nl

Internetadres: wvjw. rtvdordrecht. nl

Contactpersoon: T. van Wijngaarden

Telefoonnummer- 078 6574991 (tijdens kantooruren)

Voor de gemeente(n): Dordrecht

Deze aanvraag gaat vergezeld van:

X uittreksel inschrijving bij de Kamer van Koophandel

X samenstelling programmabeleidbepalend orgaan (bijlage B)

X notarieel vastgestelde statuten

□ voorstel tot statutenwijziging

□ redactiestatuut

□ huishoudelijkreglement

X beleidsplan (uit subsidieaanvraag 2022)

Datum: 17 maart 2022

Handtekening voorzitter Piet Hoooendoorn: 

Handtekening directeur/bestuurder Ton van
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Dordrecht, 18 maart 2022

Geachte mevrouw de Oude, Beste Zeljka,

Alvast bedankt voor het in behandeling nemen van onze aanvraag en vriendelijke groet,
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RTV Dordrecht heeft de afgelopen jaren echt een enorme ontwikkeling doorgemaakt, mede 
dankzij deelname aan pilot ‘Professionalisering Lokale Omroepen’ van het SvdJ, uitbreiding 
van de samenwerking met de regionale omroep RTV Rijnmond en deelname aan het NOS- 
project ‘Versterking Lokale Journalistiek’. Ter ondersteuning van de groei die we doormaken 
heeft de gemeente Dordrecht ons in januari - ter overbrugging naar de in 2023 verwachte 
landelijke financiering voor lokale omroepen - voor dit jaar een extra subsidie van 100.000 
euro toegekend.

Wij zitten midden in een professionaliseringsproces, hebben ons bestaansrecht inmiddels wel 
aangetoond, samenwerking binnen en buiten de stad gerealiseerd en we willen graag door. 
Daarom dienen we - vol vertrouwen - een licentie-aanvraag in voor een nieuwe periode van 
vijf jaar.

Ton van Wijngaarden
directeur-bestuurder en hoofdredacteur

Aanvullend op ons aanvraagformulier, de samenstelling van ons PBO, de statuten en het 
uittreksel van de KvK hierbij meer informatie over de omroep. In de inleiding op pagina 2 
algemene informatie over de omroep zoals die ook terug te vinden is op onze (recent volledig 
vernieuwde) website. Op de pagina’s daarna delen uit onze subsidie-aanvraag voor 2022, die 
geven een goed beeld van waar de omroep voor staat en voor gaat.
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Geschiedenis
RTV Dordrecht is al bijna 35 jaar de omroep van Dordrecht. Het begon allemaal in december 
1986 met de oprichting van Stichting Televisie- en Radio Omroep Merwestad, kortweg 
TROM genoemd. Die stichting ontstond uit een samenwerking tussen Stadstelevisie 
Dordrecht en lokale omroep Stichting VEST. Na een periode van testen en oefenen ging op 
24 januari 1988 de eerste uitzending van de TROM de lucht in.

Organisatie
De dagelijkse leiding van de omroep is in handen van de directeur/hoofdredacteur, 
ondersteund door een office manager. RTV Dordrecht werkt met een centrale nieuwsredactie 
waar content geproduceerd en gemaakt wordt voor alle kanalen (online en sociale media, 
televisie en radio). De centrale redactie wordt iedere werkdag bezet door een eindredacteur, 2- 
3 redacteur/verslaggevers, een cameraman en verschillende stagiairs (voor redactioneel en 
camera-werk). De organisatie bestaat verder uit een eindredacteur speciale producties en een 
omvangrijke groep vrijwillige medewerkers. Drechtstad FM draait volledig op de inzet van 
vrijwilligers.

Bestuur
De stichting RTV Dordrecht heeft sinds 1 januari 2021 een Raad van Toezicht met op dit 
moment vier leden:
-Piet Hoogendoorn - voorzitter
-René Portielje - algemeen lid
-Bert van de Burgt - algemeen lid
-Tim van Leeuwerden - algemeen lid

Inleiding

RTV Dordrecht is een omroep in ontwikkeling, een kleine organisatie met grote ambities. Wij 
willen met actuele, interessante en relevante content iets betekenen voor alle Dordtenaren: van 
jong tot oud, van alle achtergronden. Die content verspreiden we via online en sociale media, 
via televisie (TV Dordrecht) en radio (Drechtstad FM). Wij hebben de afgelopen periode een 
stevige groei doorgemaakt dankzij investeringen van de gemeente en deelname aan de pilot 
'professionalisering lokale omroepen' van het SvdJ. Daarnaast is de samenwerking met RTV 
Rijnmond uitgebreid en hebben we dankzij het NOS-project 'Versterking lokale journalistiek' 
twee extra verslaggevers rondlopen in Dordt.

PBO
RTV Dordrecht heeft net als andere lokale omroepen in Nederland een Programmabeleid 
Bepalend Orgaan (PBO). Dit orgaan heeft als taak het programmabeleid vast te stellen en de 
uitvoering hiervan te toetsen. Het PBO bestaat uit mensen die actief zijn binnen de Dordtse 
samenleving en bijzondere aandacht hebben voor een bepaald facet van of een bepaalde 
stroming in die samenleving. De leden van het PBO vertegenwoordigen gezamenlijk zo veel 
mogelijk de volgende sectoren: bedrijfsleven, kunst en cultuur, toerisme en recreatie, natuur 
en milieu, educatie, (jeugd)zorg, godsdienstige en geestelijke stromingen, landbouw en 
allochtonen.
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Missie RTV Dordrecht

-Gezondheid: aandacht voor zorg en welzijn, zowel lichamelijk als geestelijk.

-Sport & bewegen: van topsport tot amateurclubs in alle disciplines, motiveren & meedoen.

-Cultuur: Aandacht voor opkomende niches & lokaal talent en de gevestigde instituten.

-Bruisende stad: evenementen, winkels, horeca, uitgaan en nachtleven. Verleiding & vermaak.

-Wonen & reizen: Nieuws omtrent wonen, bouwen, verbouwen, parkeren en reizen.
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-Educatie & carrière: een leven lang leren, voor werk, ondernemerschap of persoonlijke 
ontwikkeling op elk niveau en wetenschapsgebied.

-Eiland & water: Verslaggeving voor projecten rondom duurzaamheid, natuur en leefbaar 
klimaat, water en maritiem.

-Politiek: Informatief en onpartijdig. Politieke besluitvorming en proces begrijpbaar maken, 
zowel voor de actuele keuzes als toekomstige ambities. Inzicht en betrokkenheid vergroten.

Verder hanteren we sinds dit jaar de belangrijkste uitkomsten uit het kwalitatieve 
publieksonderzoek dat we in 2019 en 2020 met hulp van de incidentele subsidie van de 
gemeente hebben uitgevoerd. En daar gaan we in 2022 natuurlijk mee door. Kort samengevat 
zien Dordtenaren graag de volgende onderwerpen / zaken (meer) bij ons terug:

-cultuur;
-sport;
-historie van de stad;
-verhalen van de straat;
-portretten van bekende en onbekende Dordtenaren;
-nieuwe ontwikkelingen op gebied van politiek, horeca en winkels; 
-meer diepgang en kritischer benadering.

En we hebben centrale thema’s, thema’s die aansluiten op wat er leeft en speelt in de stad, 
aansluiten op het programma van gemeente en College van B & W en die we door onze 
Programmaraad (het PBO) zijn geactualiseerd voor 2022 onder de noemer ‘Dordtse Trots’: 
-Samenleving: balans tussen jong en oud, minderheden, afkomst, overtuigingen & religies.

Wij zijn van Dordt en voor Dordt. Bijna de hele organisatie is er op gericht om actuele, 
interessante en relevante content te maken voor alle Dordtenaren, van alle leeftijdscategorieën 
en alle achtergronden. Daarbij werken we al vijf jaar met een duidelijke strategie: nieuwe 
doelgroepen bereiken, met name jongeren en de koopkracht groep met behulp van online en 
social media, zonder bestaande doelgroepen niet meer te bedienen, door middel van Televisie 
en Facebook.
Hiernaast maken we al een paar jaar onze slogan waar: ‘Als er wat gebeurt in de stad, is RTV 
Dordrecht erbij’. Aanwezig, zichtbaar en herkenbaar, daar draait het om en daarom doen we 
ons werk met een helder profiel: ‘Hart voor de stad, actueel, betrokken, betrouwbaar en 
relevant’.



Concrete invulling / actuele content
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RTV Dordrecht heeft als basistaak verslag doen van wat er leeft, speelt en gebeurt in de stad 
(nieuws en gebeurtenissen, groot en klein, zo actueel en accuraat mogelijk, serieuze 
journalistiek, maar ook human interest, opmerkelijke en grappige dingen). Naast actualiteiten 
besteden we aandacht aan evenementen, kunst, cultuur, muziek, amusement en sport.

Verder hebben we een eindredacteur overige producties, die verslagen van evenementen, 
projecten en externe opdrachten coördineert en verantwoordelijk is voor de televisie
programmering.

We zullen in 2022 ook in het weekend en incidenteel ook ‘s avonds nieuwsreportages en 
sfeerverslagen maken en we hebben dankzij de samenwerking met de andere omroepen ook 
volgend jaar redactionele bezetting op zaterdag.

Vooralsnog streven we in 2022 naar de volgende hoeveelheid actuele content: 
-6-8 publicaties per dag op website, app en Twitter, goed verspreid over de dag, waarvan 
gemiddeld 4 met video;
-op Facebook 3 tot 4 video’s/publicaties per dag, plus als het kan Live;
-gemiddeld 4 items per dag op YouTube;
-verder groeien met Instagram + nog specifiekere content plaatsen;
-op Televisie doordeweeks iedere dag een nieuwsuitzending van 8-10 minuten, met 3-5 items 

plus een weekoverzicht van 25 minuten op zaterdag.

Wat onze actuele berichtgeving betreft zal de focus in 2022 iets meer komen te liggen op de 
grote thema’s, op persoonlijke verhalen, duiding, diepgang en portretten. Hiervoor werken we 
in het mediacentrum ook volgend jaar met één centrale (nieuws-)redactie, waar actuele 
content wordt geproduceerd en gemaakt voor alle online platforms, sociale media en televisie. 
De gemiddelde dagbezetting van deze centrale redactie ziet er volgend jaar ongeveer uit als 
volgt:
- een eindredacteur;
- een bureauredacteur;
- 3 verslaggevers (ervaren en beginnend), dankzij het NOS-project en de samenwerking met 
Rijnmond;
- 1-2 cameramensen;
- een leerling-verslaggever en/of leerling-cameraman;
- 2 stagiairs (redactionele en audiovisuele stagiairs van verschillende media-opleidingen in 
Nederland).

N.B.:
We hebben in 2022 niet meer de beschikking over de medewerkers van de pilot van het SvdJ 
(dat scheelt 2-3 redacteuren/verslaggevers en een cameraman per dag). Dit kunnen we deels 
opvangen met de NOS-verslaggevers en Rijnmond-collega’s, maar niet volledig. Hierdoor 
zullen we qua omvang van onze content onze ambities een beetje moeten bijstellen. Wat 
betreft onze actuele berichtgeving zullen we ons meer focussen op kwaliteit, focussen op 
niveau, relevantie, meer eigen verhalen en volwaardige journalistieke producties (inclusief 
goede online-story en video-reportage).



Televisie (en YouTube)

-portretten en verhalen van de straat: in Eilandleven en ook in OPMA;

-popmuziek: concerten van Bibelot of eigen registraties;
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-evenementen: iedere maandag in Dit Weekend in Dordt en bij de grote events zoals Big 
Rivers en de Dordtse Feesten maken we speciale uitzendingen;

-concerten: eigen registraties zoals recent arsmusica, sacred songs en het Drechtsteden 
Bachkoor en binnenkort ook een hele serie in samenwerking met het Dordrechts 
Philharmonisch.

Hiernaast zullen we in 2022 natuurlijk ook uitgebreid aandacht besteden aan de 
Gemeenteraadsverkiezingen (mede mogelijk gemaakt door de griffie/de gemeente).

-nieuws en actualiteiten: ‘Rijnmond Lokaal’, een nieuw programma over het leukste nieuws 
uit de hele regio, dat we samen met de regionale collega’s en andere lokale omroepen sinds 
oktober 2021 iedere week maken en uitzenden op zondag;

-historie stad en streek: zelfgemaakte documentaire-series (zoals 75 jaar Vrijheid en Na de 
Vloed) of producties van andere instellingen/organisaties als het Regionaal Archief en de 
films van de Cineclubs uit Dordrecht en Zwijndrecht.

-achtergrond/verdieping: in Op Pad met Ad (waarin Ad van den Herik ontmoetingen heeft 
met interessante Dordtenaren, regelmatig gekoppeld aan de actualiteit) en programma’s die 
we samen maken met instellingen als de GGD en Veilig Thuis;

Ondanks de opkomst van online en sociale media is Televisie nog steeds het beste scorende 
en daardoor heel belangrijk medium voor de omroep. De 25.000 kijkers per week trekken we 
we niet alleen met ons nieuws-uitzendingen, maar ook met onze aanvullende programmering, 
die we de afgelopen anderhalf jaar nog een extra impuls hebben kunnen geven dankzij de 
pilots en subsidies. Hier willen we in 2022 zo veel mogelijk mee door, waarbij we alle 
programma’s - naast uitzending op Televisie - ook plaatsen op ons YouTube-kanaal. 
Dordtenaren kunnen op TV Dordrecht ieder uur kijken naar hun favoriete programma en op 
YouTube op ieder moment dat hen het beste uitkomt (YouTube is voor ons in meerdere 
opzichten aanvullend op Televisie, ook qua doelgroep en bereik).
Wij vullen onze programmering in op basis van onze basistaak (informeren), onze 
thematische doelen, bereikcijfers en de uitkomsten uit het kwalitatieve publieksonderzoek. 
Dat leidt tot een heel divers programma-aanbod, met veel cultuur, muziek, concerten, 
evenementen, documentaires en portretten van bekende en onbekende Dordtenaren. We 
realiseren de programma’s voor een groot deel zelf, deels in samenwerking met andere 
partijen (gemeente, culturele instellingen en RTV Rijnmond) en we krijgen een deel ook 
aangeleverd (Bibelot, via Cultura en Bibliotheek AanZet). Een overzicht: 

-cultuur: in ons eigen Dordts Cultuur Halfuur (dat in 2022 waarschijnlijk een andere vorm en 
lengte krijgt), maar ook aangeleverde programma’s als Via Cultura en In Gesprek met de 
Stad.



Radio
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We weten al jaren dat we met ons radiostation Drechtstad FM niet voldoen aan de ICE- 
normen voor nieuws en actualiteiten. In dit kader is het belangrijk te vermelden dat Radio 
geen onderdeel van de veranderopdracht die de gemeente ons een paar jaar geleden gaf. Radio 
is geen groeimedium en we hebben er simpelweg de mensen en middelen niet voor om dit 
medium ook op niveau in te vullen. Het is ons bijvoorbeeld dit jaar niet gelukt - en gaat ook 
in 2022 niet lukken - om in de middag eigen nieuwsbulletins te maken.
Maar we maken wel 24/7 radio, hebben een station met een eigen geluid en nog steeds een 
behoorlijk marktaandeel. We zenden de hele week ieder uur de nieuwsbulletins van Rijnmond 
uit en in het weekend eigen actualiteiten (het populaire Studio de Witt met Ben Corino), 
cultuur (met Via Cultura) en goede doelgroep-programma’s (dancemuziek op vrijdagavond, 
house op zaterdagavond en hiphop op zondagavond).

N.B.2:
We houden een slag om de arm wat betreft onze ambities. De totale programmering op TV 
Dordrecht was al jaren zeer omvangrijk te noemen, omvangrijker dan die van meeste pilot- 
streekomroepen en grote stadsomroepen, die met een veel ruimer budget werken dan wij. 
Onze ambities zijn duidelijk, maar het is moeilijk te zeggen of we dit allemaal kunnen 
volhouden/realiseren in 2022. De focus blijft onverminderd op onze actuele berichtgeving, 
waarbij de totale bezetting terugloopt en we minder capaciteit overhouden voor producties en 
samenwerking.

N.B.1:
Misschien was het al opgevallen, maar we hebben in 2021 uiteindelijk afgezien van de 
geplande overgang naar een half-uurs programmering. In verband met de focus op onze 
actuele content wilden we het TV Nieuws ieder half uur gaan uitzenden, aangevuld met 
programma’s van 10-15 minuten. Dit jaar werd al snel duidelijk dat we voldoende 
programma’s (van gemiddeld 25-30 minuten) konden maken en verkrijgen om bijna iedere 
dag het hele uur op een interessante en afwisselende manier te ‘vullen’. Daar willen we in
2022 mee door, dus voorlopig geen half-uurs programmering op televisie.

I



Concrete doelen

2021 2022 *3

*1

*2

*1:

*2:

*3:
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Televisie
Totaalbereik
Dagelijks Nieuws (200 uitzendingen totaal)
Kijkdichtheid Nieuws
Waardering
Evenementen-specials

Online
Website en App-bezoekers per maand
Weekbereik website + app
Facebook-likes
YouTube-gebruik = bekeken video’s per dag
Interactieratio alle online en sociale media

In 2022 staat voor het eerst in jaren weer een groot OCD-onderzoek naar bereik en 
waardering van RTV Dordrecht gepland en we zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar de 
uitkomsten daarvan.

Radio
Uitzending 24/7
Totaalbereik 
Marktaandeel

Het aantal evenementen-specials zal ook in 2022 sterk afhangen van corona. In 2020 ging 
geen enkel evenement door en hadden wij ook geen specials, maar in 2021 hebben we dankzij 
de Dordtse Feesten 9 specials gemaakt. Uitgangspunt blijft: als de grote evenementen (Big 
Rivers, City Swim, intocht Sinterklaas, Kerstmarkt, etc.) doorgaan, dan maken wij speciale 
uitzendingen.

Algemeen
Naamsbekendheid
Gebruik RTVD als informatiebron
Alle leeftijdscategorieën bereiken/bedienen

92%
30% 
ja

ja
15%
6%

ja
12%
5%

93%
35% 
ja

Na het uitbreken van de corona-crisis is ons bereik met de website (en ook de andere online 
en sociale media) enorm gestegen, tijdelijk zelfs ver voorbij de target voor 2021. Wij wisten 
dat we dat enorme bereik niet konden vasthouden, maar halen dit jaar wel onze target. Voor 
volgend jaar mikken op nieuwe groei. Niet door meer publicaties maar door hogere kwaliteit, 
relevantie en continuïteit en natuurlijk door de gemoderniseerde website en app.

60.000
30%
9000
2000
12%

Naast alle hierboven omschreven targets en ambities hebben we net als in de voorgaande 
jaren ook voor 2022 in algemene zin onze doelen concreet, specifiek, realistisch en meetbaar 
geformuleerd:

50.000
25%
8000
2000
10%

50%
10 min
25%
6,9 
?

50%
8-10 min
25%
6,9
?
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Tjarco van Raalte Voorzitter:

Adres:

ZëA nr. 06-51296989.

Stroming Naam en adresgegevens

Kees Rovers

Petra Reijnhoudt
Cultuur en kunst

Tjarco van Raalte

Paul Wansink

Jasmijn de Koning

ondernemen
Rene van der Knaap

jongeren/politiek Angela Buurman

Nikkie Laros
Onderwijs en educatie

Ton Slagboom
Sport en recreatie

Arjan Driesprong
verkeer en vervoer

Jan Janssen

duurzaamheid

Luc van Esch

2

Kerkgenootschappen en ge
nootschappen op geestelijke 
grondslag

Maatschappelijke zorg en 
welzijn

Student; Lid Jongerenraad
Dordrecht.

n.v.t. zoals we bij alle leden ivm privacy ook geen adressen hebben vermeld 
(deze informatie is later op aanvraag wel beschikbaar)

Secretaris Platform Duurzaam 
Dordrecht; Stadslandbouwkas
De Oude Beer; ook Leefwerf 
De Biesbosch.
Werknemer Suez: water- 
kwaliteit en klimaatadaptatie

Hoofd-ingenieur Directeur bij 
Rijkswaterstaat; ook Stichting 
Topsport Metropool.

Lid van de Dordtse Sportraad; 
vertegenwoordiger voetbal en 
schaken.

Schoolpsycholoog; kinder- en 
jeugdpsycholoog.

Directeur Nationaal Onderwijs
museum Dordrecht.
Betrokken bij vele culturele 
organisaties en initiatieven in 
Dordrecht._________________
Lid van Bestuur Platform
Dordtse kerken; predikant in de 
Grote Kerk van Dordrecht. 
Eigenaar reclame-bureau
Buffel; evenementen
communicatie.
Eigenaar Lichtpaleis; Lid 
ondernemers binnenstad 
(POBD). 

Organisatie/instelling en 
adresgegevens___________
Oud-huisarts, vaccinatie-arts, 
adviseur minister gezondheid; 
advies- en meldpunt
Jeugdzorg Dordrecht.
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STATUTENWIJZIGING

PBO:
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Heden, elf januari tweeduizend een en twintig, verscheen voor mij, Mr. CONSTANTIJN LAURENT- 
PAPAÏOANNOU, notaris te Dordrecht:
de heer CORNELIS PIETER HOOGENDOORN, geboren te Linschoten op acht maart negentien-- 
honderdvijfenvijftig, (Nederlands Paspoort nummer: NX569F766, afgegeven te Montfoort op acht— 
januari tweeduizend zestien), wonende Engherzandweg 48 te 3461 AE Linschoten, gemeente-------
Montfoort, gehuwd; ’
ten deze handelende in zijn hoedanigheid van voorzitter van de stichting: STICHTING RTV DOR
DRECHT, statutair gevestigd te Dordrecht, kantoorhoudende Leerparkpromenade 120 te 3312 KW 
Dordrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer------
41119926, en als zodanig gevolmachtigd door de overige bestuursleden van gemelde stichting.— 
INLEIDING  De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:

het bestuur van voormelde stichting STICHTING RTV DORDRECHT, hierna te noemen: ‘de— 
stichting’, heeft besloten om de statuten van de stichting geheel te wijzigen; 
de stichting is opgericht bij akte op negentien december negentienhonderdzesentachtig verle-- 
den voor Mr. J.C.A.M. Huntjens, destijds notaris te Dordrecht;
de statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd op zesentwintig april tweeduizend-----
dertien, blijkens een akte houdende statutenwijziging op zesentwintig april tweeduizenddertien 
verleden voor Mr. E.J. van Leusden, destijds notaris te Zwijndrecht;
van dit besluit blijkt uit de aan deze akte te hechten notulen van de bestuursvergadering de —
dato zestien december tweeduizend twintig.

STATUTENWIJZIGING
Vervolgens verklaarde de comparant, handelend als gemeld, ter uitvoering van het besluit de sta
tuten van de stichting geheel te wijzigen als volgt:-------   
Statuten. 
Artikel 1.-------

 Begripsbepalingen.  
In deze statuten wordt verstaan onder:  

Bestuur.---------  het bestuur van de Stichting; -  
Jaarrekening:

de balans en de staat van baten en lasten over enig boekjaar van de Stichting;----------
Raad van Toezicht:

de raad van toezicht van de Stichting;

 
- Schriftelijk:

bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatie------
middel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits 
de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;—— 

Statuten: —
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;

Stichting:
 de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben; 

Zaaknr.: 2020P29197CP



het Programmabeleid Bepalend Orgaan.—
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Artikel 2.
Naam en zetel.

De Stichting draagt de naam: Stichting RTV Dordrecht.
2. Zij heeft haar zetel in Dordrecht.
Artikel 3.
Doel.
1. De Stichting heeft ten doel het op lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door 

het verzorgen van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke be-— 
hoeften die in de gemeente Dordrecht leven en het verrichten van alle activiteiten die nodig — 
zijn om daarmee een publieke taak te vervullen alsmede het aanvaarden van erfstellingen on
der het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en— 
ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verzorgen van media-aanbod in
de gemeente Dordrecht.

3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.
4. De Stichting zal de Code Cultural Governance toepassen.
Artikel 4.
Vermogen.----------
1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door

subsidies en andere bijdragen;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;

alle andere verkrijgingen en baten. ----------
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
Artikel 5.
Bestuur.-------

Het Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van ten minste één- 
en maximaal drie leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.
De Raad van Toezicht bepaalt wie van de bestuurders de functie van Directeur en/of Hoofdre
dacteur vervult.
Indien het Bestuur uit één lid bestaat, vervult dit lid de functies van Directeur en/of Hoofdre-— 
dacteur.----------
De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het Bestuur zal de Raad van Toezicht binnen 
drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één 
(of meer) opvolger(s).
Mocht dan wel mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken,- 
dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder niettemin 
een wettig Bestuur.
Wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van— 
de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de Raad van Toezicht zou nalaten binnen- 
de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening— 
geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het 
openbaar ministerie.

Artikel 6.
Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur.
1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het Bestuur

2
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te bepalen plaatsen.
2. leder half jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk 

acht of indien één van de andere bestuurders daartoe Schriftelijk en onder nauwkeurige opga
ve van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat de vergadering- 
kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een- 
vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzit
ter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet - 
meegerekend, Schriftelijk.

5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen on------
derwerpen.

6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergade
ringen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het Bestuur 
geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de 
betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en— 
mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid wijst 
de vergadering zelf haar voorzitter aan.

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door 
een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan gete-— 
kend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.

9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerder-----
heid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.---------
Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten vertegenwoordi- — 
gen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering- 
voldoende, volmacht.—
Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden. — 
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een- 
direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting— 
en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen------
door de Raad van Toezicht.

10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem-------
Schriftelijk hebben uitgebracht.-------------
Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of ont
binding van de Stichting.
Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvor-— 
ming in vergadering.
Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen----------
stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voor
zitter bij de notulen wordt gevoegd.

11 Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.----------
Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het- 
Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
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Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand.-------
Eén of meer bestuurders hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergade- — 
ring, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan de Raad van Toezicht te verzoeken een be-— 
slissing over het betreffende voorstel te nemen.
De beslissing van de Raad van Toezicht geldt alsdan als een besluit van het Bestuur.

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke —
stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt.----------
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.  

 

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter.--------
Artikel 7.
Bestuursbevoegdheid en vergoedingen.
Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting. 
Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,— 
vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten — 
waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het be
sluit daartoe wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders en- 
met de voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. 
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Stichting en- 
de met haar verbonden onderneming of organisatie. 
Het Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak nood
zakelijke gegevens.
Het Bestuur stelt ten minste éénmaal per jaar de Raad van Toezicht Schriftelijk op de hoogte — 
van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het be-------
heers- en controlesysteem van de Stichting. 
In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende be-----
stuurder(s) met het gehele bestuur belast.------------
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de — 
Stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de Raad van Toezicht steeds — 
moet zijn aangewezen.--------
Onder belet wordt In deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat
a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door — 

ziekte of andere oorzaken; of  b. de bestuurder is geschorst.
De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuur
ders vast.   Artikel 8. 

Vertegenwoordiging.
1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders---------
voortvloeit.
De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende be--------

stuurders.
Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te verte-------
genwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. 
Artikel 9.
Einde lidmaatschap van het Bestuur. 
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Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:
door overlijden van een bestuurder of, indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar 
ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
door een besluit door de Raad van Toezicht genomen;--------
door zijn toetreding tot de Raad van Toezicht. —

Artikel 10.
Directeur.--------------

De door de Stichting uit te zenden radio - en televisieprogramma’s en andere nieuwe media 
(internet et cetera) komen tot stand onder verantwoordelijkheid van de directeur, onder wie het 
omroepbedrijf ressorteert.

2. De inrichting en samenstelling van het omroepbedrijf is opgedragen aan de directeur die daar
bij de vastgestelde reglementen in acht neemt.

3. De directeur staat in een dienstbetrekking tot de Stichting en ontvangt dientengevolge een be
loning voor de door hem verricht werkzaamheden, als overeengekomen met de Raad van------
Toezicht.

4. De directeur is verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht. Hij kan te allen tijde door- 
de Raad van Toezicht worden geschorst en/of ontslagen.

5. Het bestuur kan ter ondersteuning van de directeur een bureau instellen, dat tevens beschik— 
baar zal zijn ter ondersteuning van de taken en werkzaamheden van alle organen en mede-— 
werkers van de Stichting. Het bureau is ter beheer opgedragen aan de directeur.

6. De directeur voert het door het bestuur vastgestelde beleid uit en heeft daarbij de taakuitvoe--
ring te geven aan de dagelijks gang van zaken van de Stichting, leiding en uitvoering te geven 
aan het omroepbedrijf van de Stichting en ondersteuning te geven aan betrokken medewer— 
kers. De medewerkers van het omroepbedrijf, niet zijnde leden van de redactie, worden be-— 
noemd, geschorst en ontslagen door de directeur.------------------

7. De directeur is belast met het financiële beheer van de Stichting, met de organisatie van de — 
administratie, met het personeelsbeleid en met de leiding van het in lid 5 genoemde bureau.- 
De directeur draagt zorg voor een goede communicatie binnen de Stichting in overleg en in— 
samenwerking met de hoofdredacteur.

9. De directeur maakt jaarlijks in overleg met de hoofdredacteur een ontwerpbegroting. De door
bet bestuur vastgestelde begroting is het budget van de directeur. De middelen worden hem — 
onder zijn beheer beschikbaar gesteld. Zo spoedig mogelijk na afloop van het stichtingsjaar— 
legt de directeur financiële verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

10. De Raad van Toezicht kan een directiereglement vaststellen na advies van het bestuur.----------
Artikel 11.
Programmabeleid Bepalend Orgaan.

De Stichting kent een Programmabeleid Bepalend Orgaan, hierna te noemen PBO.------
Deze heeft tot taak:

het bepalen van het media-aanbodbeleid, rekening houdend met het in artikel 2.70 van de 
Mediawet opgenomen programma-aanbodvoorschrift;
het controleren of het door het PBO vastgestelde beleid voor het media-aanbod wordt uit
gevoerd. Het PBO rapporteert zijn bevindingen hierover tenminste twee maal per jaar aan 
het bestuur van de Stichting;
het rapporteren aan het Commissariaat voor de Media over de uitvoering van het door het
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PBO vastgestelde media-aanbodbeleid volgens de daartoe voorgeschreven richtlijnen van 
het Commissariaat voor de Media;

d. het geven van adviezen over aangelegenheden die direct verband houden met het door
bet PBO vastgestelde media-aanbodbeleid.

Het PBO bestaat uit tenminste zeven en ten hoogste vijftien leden. Het PBO stelt het aantal— 
leden vast, met inachtneming van de vorige zin. Het PBO dient zodanig te zijn samengesteld — 
dat deze representatief is voor de maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke — 
stroming in Dordrecht.
Het PBO wijst uit haar midden een voorzitter en secretaris (en eventuele vervangers) aan.------
Bij de vergaderingen van het PBO is de directeur/hoofdredacteur casu quo zijn de directeur en 
de hoofdredacteur aanwezig. Deze heeft/hebben een adviserende stem.
Het PBO benoemt de leden van het PBO voor een periode van vier jaar, voor ten hoogte twee 
opeenvolgende perioden.
Bij het ontstaan van (een of meer) vacature(s) in het PBO, zullen de overblijvende PBO-leden- 
(of zal het overblijvende PBO-lid) binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s)-----
daarin voorzien voor de benoeming van een (of meer) opvolgers(s).
Mochten in het PBO om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de 
overgebleven PBO-leden, of vormt het nog overgebleven PBO-lid, niettemin een wettig PBO — 
Het PBO vergadert minimaal vier keer per jaar, waarvan ten minste één keer per kalender
kwartaal.
Het PBO is bevoegd leden te schorsen en te ontslaan indien in redelijkheid van het PBO niet — 
gevergd kan worden het lid langer te handhaven, zulks uitsluitend ter beoordeling van het—— 
PBO zelf.

Artikel 12.
Hoofdredacteur en programma.

Het programmastatuut wordt vastgesteld door het PBO, nadat deze de daarbij belanghebben
den daarover heeft geraadpleegd. Het door het PBO vastgestelde programmastatuut behoeft- 
instemming van de hoofdredacteur.------------
De hoofdredacteur wordt door het bestuur aangesteld. De hoofdredacteur kan uitsluitend door 
het bestuur worden ontslagen; zodanig besluit dient van tevoren eveneens aan over met de — 
programmastaf (de hoofdredacteur en de eindredacteuren) te worden onderworpen, indien het 
ontslag op journalistieke gronden wordt verleend.
Het bestuur kan de hoofdredacteur in de uitoefening van zijn functie voor onbepaalde tijd--------
schorsen. ----------------
Voor de inhoud van alle uitzending die in overeenstemming dienen te zijn met het vastgestel— 
de programmabeleid en voor alle werkzaamheden is de hoofdredacteur verantwoordelijk je—- 
gens het PBO-verantwoording verschuldigd.
De artikel 12 lid 2 genoemde “brede groeperingen” zijn bevoegd-onverlet het is het program-— 
mastatuut nader met betrekking tot het ter beschikking stellen van zendtijd aan derden be-------
paalde- in continuïteit zelfstandig in eigen verantwoordelijkheid gemaakte programma's aan de 
hoofdredacteur ter uitzending aan te bieden, overigens met inachtneming van de verantwoor
delijkheid van de hoofdredacteur.
Ten behoeve van de programma's ter beschikking gestelde zendtijd zal telkenjare door het-----
bestuur op voordracht van de directeur, na overleg met de hoofdredacteur, worden vastge—- 
steld vóór de vaststelling van het totale door “brede groeperingen” aan te bieden zendtijd — 
nimmer meer mag bedragen dan veertig procent van de totale zendtijd van de stichting, exclu
sief de gebruikte zendtijd voor het herhalen van eerder uitgezonden programma’s.
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7. De door de “brede groeperingen" aangeboden programma’s dienen aan te sluiten bij het door
bet PBO vastgestelde programmabeleid en aan de door de hoofdredacteur te stellen kwali-— 
teitseisen te voldoen.---------

Artikel 13. 
Samenstelling Raad van Toezicht en benoeming leden en taken en bevoegdheden. 

Er zal een Raad van Toezicht, bestaande uit ten minste drie natuurlijke personen, zijn. 
De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Raad van Toezicht vast. 
De Raad van Toezicht benoemt de leden van de Raad van Toezicht en is te allen tijde be-------
voegd ieder lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan.
Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van Toezicht wor-— 
den van het kandidaat-lid medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij be
kleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van- 
de taak van een lid van de Raad van Toezicht.-------------------
Tevens wordt vermeld aan welke rechtsperso(o)n(en) hij reeds als commissaris of als lid van
een raad van toezicht is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot — 
een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. 
De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd.---------
Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid 
van de Raad van Toezicht heeft vervuld.
Aan de leden van de Raad van Toezicht kan geen beloning worden toegekend.
Kosten worden aan de leden van de Raad van Toezicht op vertoon van de bewijsstukken ver
goed.
Aan de leden van de Raad van Toezicht kan een niet-bovenmatig vacatiegeld worden toege-- 
kend.
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de 
algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organi— 
satie.
Hij staat het Bestuur met raad terzijde.-------------------
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang 
van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Stichting aan ieder lid van- 
de Raad van Toezicht die deze mocht verlangen.
De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en corres— 
pondentie van de Stichting en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen.- 
leder lid van de Raad van Toezicht heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de Stich
ting in gebruik.
De Raad van Toezicht kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Stichting- 
doen bijstaan door deskundigen.
Zo de Raad van Toezicht uit meer dan één lid bestaat, kan de Raad van Toezicht één van hen 
tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen benoemen tot gedelegeerd lid van de- 
Raad van Toezicht die meer in het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van- 
het Bestuur is belast.
De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van (maximaal) vier 
jaren en zijn na hun aftreden voor maximaal één volgende periode van (maximaal) vier jaren— 
herbenoembaar.
Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster van aftreden.
Indien door enige omstandigheid één of meer leden van de Raad van Toezicht komen te ont--
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breken, vormen de overgebleven leden van de Raad van Toezicht, zolang ten minste één lid — 
van de Raad van Toezicht in functie is, een bevoegd college tot de eerstvolgende vergadering 
van de Raad van Toezicht, die alsdan in de vacature(s) voorziet of bepaalt, dat deze niet ver
vuld zal (zullen) worden.

11. Zo er slechts één lid van de Raad van Toezicht is, heeft deze alle bevoegdheden en rusten op
hem alle verplichtingen door de Statuten aan de Raad van Toezicht en diens voorzitter toege-- 
kend en opgelegd.-------------

12. In het geval alle leden van de Raad van Toezicht komen te ontbreken is het Bestuur bevoegd
en gehouden om binnen drie maanden nadat alle leden van de Raad van Toezicht zijn komen- 
te ontbreken, één nieuw lid van de Raad van Toezicht te benoemen.
Het Bestuur is daarbij verplicht om de Statuten en de alsdan geldende regelgeving in acht te — 
nemen.------- ——-—
Het aldus benoemde lid van de Raad van Toezicht zal alsdan in de overige vacature(s) in de- 
Raad van Toezicht voorzien of bepalen, dat deze niet vervuld zal (zullen) worden

13. Aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn de volgende besluiten van het Bestuur on
derworpen: —

de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren opgestelde be-— 
leidsplannen;------------------
de vaststelling van de begroting;
de duurzame en rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen,— 
alsmede verbreking van zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbre
king van ingrijpende betekenis is;------------
de aanvraag van faillissement en surseance van betaling van de stichting; 
de beëindiging van dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijker-— 
tijd of binnen een kort tijdsbestek;
een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal---------
werknemers;
de benoeming van de registeraccountant;------------------
het aangaan van geldleningen boven een door de Raad van Toezicht vast te stellen be- — 
drag;
het verstrekken van borgtochten of andere zekerheden, waaronder hoofdelijk medeschul-- 
denaar;
het initiatief nemen tot een proces, niet zijnde een incassoproces, een proces in kort ge-— 
ding of een bezwaar of beroep tegen een subsidiebeslissing.

Artikel 14.
Vergaderingen van de Raad van Toezicht en besluiten van de Raad van Toezicht.
1. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter -— 

indien die is benoemd - dit nodig acht.
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de voorzitter- 
van de Raad van Toezicht en ingeval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere le
den van de Raad van Toezicht met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste 
acht dagen.
De leden van de Raad van Toezicht kunnen zich door een ander lid van de Raad van Toezicht 
bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.------
Vergaderingen van de Raad van Toezicht kunnen worden gehouden door middel van telefoni
sche- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elk deel
nemend lid van de Raad van Toezicht door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.--------
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Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij; zij heb— 
ben alsdan een adviserende stem.-------------
Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming in
dien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang 
van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. 

 Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Toezicht zou kunnen worden genomen,--------
wordt het besluit desalniettemin genomen door de Raad van Toezicht onder schriftelijke vast
legging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

 De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk ge-------
schiedt, alle leden van de Raad van Toezicht in het te nemen besluit gekend zijn en geen van- 
hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

 De Raad van Toezicht besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid-----
van stemmen van alle in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht.
Indien de stemmen staken komt geen besluit tot stand. 
Eén of meer leden van de Raad van Toezicht hebben het recht om binnen tien dagen na de 
dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage- 
Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende 

 voorstel te nemen.-----------
 De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de Raad van Toezicht. 

Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad 
van Toezicht. 
Is geen voorzitter van de Raad van Toezicht aangewezen of is de voorzitter van de Raad van- 
Toezicht afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. 
Tot die tijd is het oudste ter vergadering aanwezige lid van de Raad van Toezicht met de lei
ding van de vergadering belast.

 De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige leden van de Raad van Toe------
zicht, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon — 
aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden. 
De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering.
Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Toezicht uitgesproken oordeel-----
omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op-----
schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslis
send. 
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de 
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid— 
van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of- 
met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.— 
Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Toezicht alsmede alle Schriftelijke besluiten
worden opgenomen in een notulenregister. 
Wanneer de Stichting van enig besluit van de Raad van Toezicht wil doen blijken, is de onder-- 
tekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één lid van de Raad van Toezicht vol
doende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.

 In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Toezicht zijn de-----
overblijvende leden van de Raad van Toezicht met het toezicht belast. 
In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht of van het enige lid 
van de Raad van Toezicht wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon die daar- —
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toe door Raad van Toezicht steeds moet zijn aangewezen.
Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat het lid van de Raad van-----
Toezicht de commissaris gedurende een periode van meer dan één (1) maand onbereikbaar— 
is door ziekte of andere oorzaken.

Artikel 15.
Gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht.
1. Ten minste een maal per jaar komen het Bestuur en de Raad van Toezicht in 

gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het 
gevoerde beleid en het in de toekomst te voeren beleid.

2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het Bestuur en de Raad— 
van Toezicht gelijkelijk bevoegd.

3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van------
Toezicht. -----------------
Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders en leden van de Raad van 
Toezicht in de leiding van de vergadering.
Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd oudste aanwezige lid van de
Raad van Toezicht.  

Artikel 16.
Medewerkersraad en medewerkers reglement 
1. Het bestuur stelt een medewerkersraad in.
2. Bij reglement worden de taak en werkwijze van de medewerkersraad vastgesteld. -

  
3. Het bestuur stelt een medewerkersreglement vast en is bevoegd tot wijziging.

Artikel 17.
Boekjaar en jaarstukken.
Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
Het Bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de Stichting af en maakt- 
daaruit de Jaarrekening over het geëindigde boekjaar op,-------------
De Jaarrekening wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, indien de subsidi— 
enten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountant- 
administratieconsulent aan de Raad van Toezicht aangeboden.
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. 
De Raad van Toezicht stelt de Jaarrekening vast en ten blijke daarvan wordt de Jaarrekening
vervolgens ondertekend door alle leden van de Raad van Toezicht.

 De Raad van Toezicht is bevoegd de bestuurders decharge te verlenen voor hun bestuur,------
voor zover daarvan uit de vastgestelde stukken blijkt of anderszins aan hem bekend is
gemaakt.
Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere — 
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde —-— 
Jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits- 
de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens- 

gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen 
worden gemaakt. - 

Artikel 18.
Reglementen. 
Het Bestuur is bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, 
een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet
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in de Statuten zijn vervat, ---------- -------
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen met
een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering 
van het Bestuur, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 
Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is — 
gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering — 
van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet la
ter dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen — 
met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, en in welke — 
vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of ver— 
tegenwoordigd is. ....... ............. ........

 De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.----------------------------------------
Het Bestuur is te allen tijde bevoegd, na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Raad- 
van Toezicht, de reglementen te wijzigen of op te heffen. — 
Op de wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit ar
tikel van overeenkomstige toepassing.------------  Artikel 19.------------

 Statutenwijziging.   De Raad van Toezicht is bevoegd de Statuten te wijzigen. ---------------
Onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 2 moet het besluit daartoe worden genomen met
een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering - 
van de Raad van Toezicht, waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of verte------

 genwoordigd zijn. 
Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is — 
gesteld niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een— 
tweede vergadering van de Raad van Toezicht worden bijeengeroepen, te houden niet eerder 
dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanig- 
besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitge-----
brachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde 
leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. 
Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

Artikel 20. 
  Ontbinding en vereffening.

De Raad van Toezicht is bevoegd de Stichting te ontbinden. -----------------
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 19 leden 1 en 2 van overeenkomsti-- 
ge toepassing.--------------
De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar ver
mogen nodig is.
De vereffening geschiedt door het Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht.------  
De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving ge-— 
schiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.---------------------
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht.— 
Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een al
gemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de — 
Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het alge------
meen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft.- 
Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van
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de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar. 
Artikel 21.
Slotbepaling. 
In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht.— 
Slotverklaring.
Voorts verklaarden de comparanten dat de Raad van Toezicht voor de eerste maal uit drie leden — 
bestaat en dat voor de eerste maal tot leden van de Raad van Toezicht worden benoemd: 

de heer CORNELIS PI ETER HOOGENDOORN, voornoemd, als voorzitter;
de heer RENÉ MAURICE PORTIELJE, geboren te Rotterdam op elf januari negentienhon- 
derdeenenvijftig, (Nederlands Paspoort nummer: NRF870651, afgegeven te Dordrecht op ne
genentwintig april tweeduizend vijftien), wonende Lyra 81 te 3328 NJ Dordrecht, gehuwd, als- 
lid van de Raad van Toezicht;
de heer EGBERT VAN DE BURGT, geboren te Amersfoort op drie augustus negentienhon— 
derdtweeënvijftig, (Nederlands Paspoort nummer: NT4DF1588, afgegeven te Dordrecht op — 
eenentwintig maart tweeduizend zestien), wonende Vredenburg 151 te 3328 DL Dordrecht,— 
gehuwd, als lid van de Raad van Toezicht.

Voorts verklaarde de comparant dat:
de heer ANTHONIE VAN WIJNGAARDEN, geboren te Rotterdam, op achttien mei negentienhon- 
derdvierenzestig, (Nederlands Paspoort nummer: NVR4HC099, afgegeven te Rotterdam op drie — 
april tweeduizend veertien), wonende Brahmslaan 21 te 3055 HA Rotterdam, ongehuwd en geen— 
geregistreerd partner, thans in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven 
als gevolmachtigde van de Stichting, vanaf heden als bestuurslid van de Stichting wordt inge--------
schreven met de titel Directeur / Hoofdredacteur.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Dordrecht op de datum in het hoofd van deze akte ver
meld. -------------- —
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en van zijn identiteit is -voorzover nodig- gebleken- 
uit het hiervoor vermelde legitimatiebewijs. De inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toe— 
gelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te — 
stellen, tijdig vóór het verlijden een ontwerpakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte - 
te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. —
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen— 
persoon en vervolgens door mij, notaris.

/I
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SBI-code: 6010 - Radio-omroepen
Omroeporganisaties. De stichting heeft tot doel 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 
gemeente Dordrecht leven en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn 
om daarmee een publieke taak te vervullen.

Portielje, René Maurice
11-01-1951
11-01-2021 (datum registratie: 11-01-2021) 
lid

801640477
Stichting
Stichting RTV Dordrecht
Dordrecht
Leerparkpromenade 120, 3312KW Dordrecht
Postbus 459, 3300AL Dordrecht
0786574900
www.rtvdordrecht.nl
19-12-1986
11-01-2021

van Wijngaarden, Anthonie
18-05-1964
11-01-2021 (datum registratie: 11-01-2021)
Directeur / Hoofdredacteur
Alleen/zelfstandig bevoegd

Inzien uittreksel - Stichting RTV Dordrecht 
(41119926)

van de Burgt, Egbert
03-08-1952
11-01-2021 (datum registratie: 11-01-2021) 
lid

Bestuurder
Naam
Geboortedatum
Datum in functie 
Titel
Bevoegdheid

Leden toezichthoudend
orgaan
Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel

Naam
Geboortedatum
Datum in functie 
Titel

Naam
Geboortedatum
Datum in functie 
Titel

Rechtspersoon
RSIN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Bezoekadres
Postadres
Telefoonnummer
Internetadres
Datum akte van oprichting
Datum akte laatste 
statutenwijziging
Activiteiten

Hoogendoorn, Cornelis Pieter
08-03-1955
11-01-2021 (datum registratie: 11-01-2021)
voorzitter



COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Geacht bestuur,

Wij stellen het op prijs als u bij uw reactie het bovengenoemde kenmerk vermeldt.

Wanneer er gedurende de aanvraagprocedure wijzigingen in het (post)adres, de statuten, de 
samenstelling van het programmabeleidbepalend orgaan of het bestuur plaatsvinden, dient u 
het Commissariaat en de gemeente daarvan op de hoogte te stellen.

mr. Jasmin van Eenenaam
Practice Lead Markttoegang

Hoge Naarderweg 78 IIHI 1217 AH Hilversum INI
Postbus 1426 IIHI 1200 BK Hilversum lllll cvdm@cvdm.nl IIHI www.cvdm.nl IIHI 
T 035 773 77 00 UIII F 035 773 77 99 Hlll

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van dit dossier, 
Manon Mijinke. Zij is op werkdagen (behalve woensdag) tussen 11:00 en 12:00 uur 
telefonisch bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer of via e-mail aanwiizinq@cvdm.nl.

Wij hebben heden de gemeenteraad van Dordrecht verzocht om advies uit te brengen aan het 
Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) over de vraag of uw lokale 
publieke media-instelling voldoet aan de wettelijke eisen. Met betrekking tot de inhoud van het 
door de gemeenteraad te geven advies verwijzen wij kortheidshalve naar bijgaand afschrift 
van onze brief aan de gemeente Dordrecht.

Onderwerp 

Aanvraag
Ons kenmerk
888476 / 901864

Contactpersoon
Manon Mijinke

Doorkiesnummer
+31 35 7737700

Stichting RTV Dordrecht 
T a v. het bestuur 
Leerparkpromenade 120 
3312 KW DORDRECHT

Hoogachtend,
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDI, 

Met uw e-mail van 18 maart 2022 verzoekt u om aanwijzing als lokale publieke media- 
instelling in de gemeente Dordrecht. Naar aanleiding hiervan delen wij u het volgende mee.

Tevens per e-mail naar: tvanwiinqaarden@rtvdordrecht.nl
Datum
31 maart 2022

Uw kenmerk


