Toelichting RTV-Ridderkerk

Overzicht aan activiteiten in 2019

In 2019 zijn gerealiseerd:
-

-

-

-

-

-

Op bestuurlijk vlak hebben zich in de samenstelling van het PBO 2019 geen wijzigingen voorgedaan.
Middels de aanschaf en vervanging van nieuwe apparatuur is de kwaliteit van de uitzendingen voor zowel
radio als tv behouden. Met de inzet van Irig Recorders voor mobiele verslaggeving zijn de radiouitzendingen voorzien van een flinke kwaliteitsimpuls.
Vanuit de kantine zijn meermalen live-optredens geweest, die al dan niet rechtstreeks of later middels een
opname zijn uitgezonden. Zo zijn er in 2019 diverse live optredens geweest van verschillende lokale bands,
diverse nationale en internationale bluesbands en zijn er hiervan ook opnames gemaakt. Ook is er in
aanwezigheid van publiek het maandelijkse politieke programma Politiek Café gemaakt en uitgezonden.
Op zaterdag 30 maart jongstleden hebben de programmamakers Nico Bravenboer (Bluezy) en Arjan ´t Jong
(SensatieGeneratie) via de Stichting Blues & Rootsmuziek Ridderkerk de zestiende editie kunnen
organiseren van zijn Bluesfestival in samenwerking met RTV-Ridderkerk. Ook dit keer werd het een
succesvol festival, maar uiteraard heeft de combinatie met zijn radioprogramma tot gevolg dat vele bekende
bands naar Ridderkerk komen om geïnterviewd te worden.
In de programmering van Radio Ridderkerk zijn niet veel wijzigingen aangebracht in de afgelopen periode,
hetgeen laat zien, dat de omroep een constante factor kent voor zowel de medewerkers, maar ook de
luisteraars.
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis, de Culturele markt in het gemeentehuis, de doorkomst
van de Roparun op het Koningsplein en Rijsoord, het jaarlijkse Ridderkerk Toernooi bij vv Rijsoord, etc.
heeft de omroep zich live gepresenteerd aan het Ridderkerkse publiek met live radio-uitzendingen vanaf de
buitenlocaties.
Aan het eind van het jaar is de nieuwe app van RTV-Ridderkerk gelanceerd, waarin een compleet aanbod
van lokaal nieuws via de radio, tv en website zichtbaar is. Ook zijn de mogelijkheden voor Uitzending
Gemist in de app weer verbeterd.

Een aantal hoogtepunten waren verder in de radio-programmering:
-

-

-

-

3x2 week: in samenwerking met de Werkgroep 3x2 werd van 07.00 tot 19.00 uur dagelijks verslag gedaan
van de bekende jeugdwielertoer.
Een feestelijk programma op Koningsdag, waarbij de aubade en huldigingen van de gedecoreerden tot het
officiële programma behoorden, maar uiteraard ook de andere activiteiten in Ridderkerk kwamen hierbij aan
bod, zoals de bijzondere Truckersrit voor gehandicapten, georganiseerd door Stichting Help Eens een
Handje.
Op sportief terrein werd wekelijks, zowel op de zaterdag als de zondag, in het programma Riddersportshow,
bij diverse sportwedstrijden rechtstreeks verslag hiervan gedaan. Onder andere de wedstrijden van de
Ridderkerkse clubs, zoals tijdens het Ridderkerk Toernooi en uiteraard ook de wielerronde van Rijsoord.
Op politiek gebied is maandelijks het politieke debat gevoerd in Politiek Cafe.
Op informatief terrein werd wekelijks in het programma Prettig Weekend ingegaan op de Ridderkerkse
actualiteit. Via sfeerimpressies en interviews werden de luisteraars op de hoogte gehouden van de
belangrijke lokale activiteiten, evenementen en actualiteiten.
Ook zijn rondom bijzondere dagen aangepaste programma’s uitgezonden, zoals tijdens Pasen,
Dodenherdenking, Kerstdagen, etc.

Een aantal hoogtepunten waren verder in de tv-programmering:
Sinds september 2007 worden er dagelijks tv-uitzendingen verzorgd in de vorm van Tekst-TV en uitgezonden via
TV Ridderkerk. Regelmatig worden er sfeerreportages en filmverslagen gemaakt. In 2015 is gestart met het maken
van een maandelijks tv-programma Hollandse 10. In 2019 is gestart met een serie afleveringen van het programma
De Kracht van Uw Liefde, waarin een geestelijk thema wordt besproken en met een serie aflevering Kunst in
Ridderkerk, waarin maandelijks een Ridderkerkse kunstenaar centraal staat. Elk jaar stijgt het totaal aantal zelf
gemaakte films en kijkers ten opzichte van het jaar ervoor.
Nieuwe Media (website: www.rtvridderkerk.nl)
De omroep heeft er sinds halverwege 2011 middels haar website www.rtvridderkerk.nl een zeer gewaardeerd en
actueel nieuwskanaal bij gekregen. Op de website worden dagelijks alle actuele berichten uit Ridderkerk geplaatst,
die door de bewoners van Ridderkerk nog eens nagelezen kunnen worden. Het aantal hits neemt per jaar nog steeds
toe, zodat gesteld kan worden, dat dit duidelijk in een behoefte voorziet. Ook worden Twitter, Facebook, YouTube
en Instagram gebruikte als media platforms.

Overzicht aan activiteiten in 2020
Algemene activiteiten RTV-Ridderkerk
-

-

Naast radio-uitzendingen blijft de dagelijkse actualiteit van Ridderkerk op de voet gevolgd worden via de
nieuwe media (website en social media) en de Tekst-TV uitzendingen van TV Ridderkerk. Regelmatig
worden daarop sfeerreportages en filmverslagen gemaakt van de actualiteiten in Ridderkerk.
In 2020 is RTV-Ridderkerk ook via alle digitale providers op tv/radio/mobiel te zien en te horen. Doorgifte
hiervan wordt via de Media Hub en de APP De Lokale Omroep van de OLON/NLPO gerealiseerd.
Via de eigen app RTV-Ridderkerk kan ook zowel de radio/tv/website bereikt worden.
Er wordt geïnvesteerd in down- en upload faciliteiten, zodat radio-programma’s mogelijk als podcasts
kunnen worden aangeboden en andere bestanden eenvoudiger kunnen worden verzonden.

Radio Ridderkerk:
-

-

-

-

-

Op informatief terrein wordt wekelijks in het programma Prettig Weekend ingegaan op de Ridderkerkse
actualiteit. Via sfeerimpressies en interviews werden de luisteraars op de hoogte gehouden van de
belangrijke lokale activiteiten, evenementen en actualiteiten.
Op sportief terrein wordt wekelijks, zowel op de zaterdag als de zondag, in het programma Riddersportshow,
bij diverse sportwedstrijden rechtstreeks verslag hiervan gedaan. Onder andere de wedstrijden van de
Ridderkerkse clubs, zoals tijdens het Ridderkerk Toernooi en uiteraard ook de wielerronde van Rijsoord.
3x2 week: in samenwerking met de Werkgroep 3x2 wordt overdag dagelijks verslag gedaan van de bekende
jeugdwielertoer.
Een feestelijk programma op Koningsdag, waarbij de aubade en huldigingen van de gedecoreerden tot het
officiële programma behoorden, maar uiteraard ook de andere activiteiten in Ridderkerk komen hierbij aan
bod, zoals de bijzondere Truckersrit voor gehandicapten, georganiseerd door Stichting Help Eens een
Handje.
Tijdens verschillende andere gebeurtenissen of evenementen in het jaar wordt rechtstreeks verslag gedaan,
zoals tijdens de Nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis, de Pinkstermarkt/Ropa Run, Ridderkerk Toernooi
en Vrijwilligersmarkt of een aangepast programma verzorgd, zoals tijdens Dodenherdenking, Pasen,
Kerstdagen, etc.
In verband met de provinciale verkiezingen en waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 worden hiertoe
ook extra uitzendingen gemaakt. De debatten welke in de studio plaatsvinden zijn ook integraal te bekijken
via het YouTube-kanaal.

TV Ridderkerk:
-

-

Jaarlijks neemt het aantal films en kijkers via onder andere YouTube toe.
Er zijn inmiddels meerdere afleveringen gemaakt van zelfbedachte programma-formats, zoals ‘Hollandse
10’, ‘Spotlight’, ‘De Kracht van Uw Liefde’ en ’Kunst in Ridderkerk’, waarmee zodoende in eigen beheer
gemaakte producties worden opgenomen en uitgezonden.
Daarnaast wordt gehoopt weer meer films te kunnen maken betreffende actuele onderwerpen, die zo snel
mogelijk dienen te worden uitgezonden.
In 2020 wordt middels de samenwerking in de regio (streekomroep) ook meer programma’s verwacht om te
kunnen uitzenden. Een eerst voorbeeld hiervan was afgelopen jaar de 18-delige serie over de
Alblasserwaard.

Nieuwe Media (website: www.rtvridderkerk.nl)
- De omroep blijft haar website www.rtvridderkerk.nl ook in 2020 als een volwaardig nieuwskanaal zien en
zal dit verder uitbouwen. Op de website worden dagelijks alle actuele berichten uit en over Ridderkerk
geplaatst, die ook gepost worden op de diverse social media kanalen.
- Alle uitzendingen, zowel rechtstreeks als achteraf van Radio Ridderkerk zijn via de nieuwe media te
beluisteren als uitzending gemist.
- Alle uitzendingen van RTV-Ridderkerk zijn via de nieuwe media (website en app) rechtstreeks te volgen.
- Alle zelf gemaakte films van RTV-Ridderkerk kunnen via het eigen YouTube-kanaal achteraf worden
teruggekeken.

