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Werkplan 2018 

Het werkplan geeft de beleidsonderdelen aan waarop het bestuur van de Stichting Lokale Omroep 
Hellendoorn (inmiddels beter bekend als HOi, Hellendoorn Omroep interactief) zich in het afgelopen 
jaar 2018 heeft geconcentreerd. Voor 2018 zijn de navolgende aandachtsgebieden geselecteerd: 

1. Fusie RTV Reggestreek 

2. Huisvesting 

3. Financiën 

4. Innovatie 

5. Onlineactiviteiten 

6. Marketing & Verkoop  

 

Regionale samenwerking 

De Stichting Nederlandse Publieke Omroepen (NLPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) hebben in een convenant vastgelegd, dat een volwaardige lokale publieke omroep een 
zogenaamd Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA) moet kunnen aanbieden. Vanuit de overtuiging 
dat het realiseren van een LTMA geen haalbare kaart is voor een individuele omroep, is HOi in het 
najaar van 2015 een samenwerking aangegaan met de lokale omroepen uit Rijssen/Holten, Wierden 
en Hof van Twente.  

Samen hebben deze omroepen vastgesteld dat we, om een LTMA te kunnen realiseren, toe moeten 
naar een strakkere, professionele organisatie waarin we mensen en middelen efficiënter kunnen 
benutten en met een aanzienlijk groter budget dan dat we nu hebben.  

De jaren 2017 en 2018 hebben vervolgens grotendeels in het teken gestaan van een fusie tot de 
streekomroep RTV Reggestreek.  

In het najaar van 2018 hebben de gemeenten Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden positief 
besloten op de financieringsvraag van de beoogde streekomroep. De bestuurders van de gemeente 
Hof van Twente hebben in oktober echter besloten niet mee te gaan in de financiering. Het project 
RTV Reggestreek is daarmee tot stilstand gekomen.  

In november 2018 heeft het toenmalige bestuur van HOi besloten alle fusie- en 
samenwerkingsgesprekken met partijen buiten de eigen gemeente te stoppen, en te kiezen voor de 
eigen lokale omroep, in de eigen gemeente.  

 

Huisvesting  

HOi is gevestigd in een oud schoolgebouw, aan de Koninginnestraat 20 in Nijverdal. Het gebouw 
wordt gehuurd van de gemeente Hellendoorn. Het is niet geïsoleerd en het energieverbruik is 
daardoor relatief hoog.  
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In de periode 2016 tot 2017 is met de eigenaar van het pand, gedreven door een discussie over dit 
onderwerp in de gemeenteraad van Hellendoorn, gesproken over de aankoop van het pand, om het 
vervolgens met subsidies en/of leningen, bijvoorbeeld van de provincie Overijssel, te verduurzamen.  

De gesprekken hieromtrent zijn in de aanloop naar de start van RTV Reggestreek ‘on hold’ gezet.  

 

Financiën  

De afgelopen jaren zijn voor HOi op financieel gebied zwaar geweest. De inkomsten uit advertenties 
en subsidies zijn fors terug gelopen. Het gevolg is een forse terugval in vermogen en liquiditeiten. In 
de kosten- en investeringensfeer is fors bezuinigd en een hervorming van de organisatie heeft geleid 
tot een structureel lager uitgavenpatroon.  

In 2018 is een subsidie ontvangen van (afgerond) nog € 25.000. Daarnaast is ten behoeve van een op 
te zetten 3-delige televisiereeks over duurzaamheid een extra projectsubsidie ontvangen van 
€ 5.000. Een goede commerciële uitvoering vanuit de omroep is er in de aanloop naar 
RTV Reggestreek niet meer geweest. De streekomroep zou gefinancierd worden met een jaarlijks van 
de deelnemende gemeenten te ontvangen bedrag van € 200.000.  

Er is niet voorzien in een financieel plan voor de periode die kwam, namelijk die zonder fusie.  

 

Innovatie 

HOi is sinds begin 2016 aangesloten op de OLON MediaHub, waardoor onze uitzendingen direct live 
overal ter wereld te ontvangen zijn. Via de MediaHub kunnen de radio- en televisiesignalen in een 
hoogwaardig en geschikt format aan alle providers worden aangeboden. Ook kunnen vanuit de 
MediaHub verschillende andere online distributieplatforms benaderd worden.  

Omdat het tv-signaal in de MediaHub wordt omgezet in meerdere formats voor internetstreams, kan 
het HOi tv-kanaal ook bijvoorbeeld in apps worden gebruikt (onder de naam ‘Lokale Omroep’ 
beschikbaar in de App Store en Google Play Store).  

Inmiddels hebben alle televisieproviders het HOi radio- en televisiesignaal in hun pakket opgenomen, 
waardoor we een maximaal bereik hebben opgebouwd in de gemeente Hellendoorn. 

Met haar onlineactiviteiten heeft HOi inmiddels sterke troeven in handen. Via onder andere online 
‘livestream’ en ‘uitzending gemist’ zorgen we ervoor, dat ons televisieblok constant en ‘on demand’ 
beschikbaar is.  

HOi Centraal, het wekelijkse nieuwsprogramma op televisie, wordt opgeknipt in losse items, 
verspreid via Facebook en vindbaar gemaakt via zoekmachines. Uit het aantal bezoekers dat onze 
social mediakanalen bezoekt blijkt dat het publiek live video erg waardeert vanwege de mogelijkheid 
tot interactie. Het publiek kan terugpraten en direct feedback geven of vragen stellen.  
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Marketing & Verkoop  

De planning voor het opzetten van Marketing & Verkoop zijn in 2018 niet van de grond gekomen. De 
ogen zijn te veel gericht geweest op de fusieomroep. Het is voor de omroep absoluut noodzakelijk 
om het project in 2019 wel van de grond te krijgen. Marktmogelijkheden zijn er in ieder geval 
voldoende.  

 

Nijverdal, 25 juni 2019  

Namens het bestuur van HOi 

 

Etzel Steinhage  
Bestuursvoorzitter  

 


