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2021 begon in lockdown en eindigde in lockdown. Een bewogen, gebroken jaar. Het ene
moment stond de wereld stil, tegen de zomer ging alles weer open om na de zomer weer
volledig op slot te gaan. Een jaar van hollen en stilstaan. Al leek het voor Streekomroep
ZuidWest alleen maar een jaar van hollen te zijn.
De online cijfers stegen als nooit te voren. In maart, kort na de carnaval die volledig via
de kanalen van de omroep te volgen was, hebben we een nieuwe site gelanceerd. De site is
volledig open source ontworpen zodat hij later ook door andere omroepen gebruikt kan
worden.
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In lockdown was onze verbindende rol nóg belangrijker. Dat lees je ook verderop in ons
jaarverslag 2021. Maar er gebeurde nog veel meer! We lanceerden ook nieuwe vormgeving
voor radio en tv. We ontvingen in het najaar als vijfde omroep van Nederland het Keurmerk
Nederlandse Streekomroepen en op diezelfde dag presenteerden wij onze gloednieuwe
omroep app.
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In februari kregen we te horen dat de omroep nog negen maanden mee mocht doen met de
Pilot Professionalisering Streekomroepen van de rijksoverheid via het Stimuleringsfonds
voor de Journalistiek. Eigenlijk zou op 1 maart het tweede jaar van de Pilot starten, maar
omdat een deel van het geld voor dit tweede jaar gebruikt was door de rijksoverheid voor
het steunfonds, bleef er nog maar geld voor negen maanden verlenging over.
Wij besloten om geen negen, maar tien maanden te verlengen. Zodat we onze werknemers contracten aan konden bieden tot en met 31 december 2021. Tegen die tijd zou,
naar verwachting, het nieuwe kabinet er wel zitten. Er was een goede hoop dat er dan ook
duidelijkheid zou komen over structurele financiering van één van onze meeste belangrijke
taken: het voorzien van onafhankelijke journalistiek voor een zo’n breed mogelijk deel
van de bevolking in ons verzorgingsgebied.
Helaas liet de komst van het nieuwe kabinet op zich wachten. De kamer besloot begin
december wel in te grijpen en de omroepen in de Pilot geld te geven om nog een kleine
drie maanden te verlengen. Het bedrag was niet toereikend voor drie maanden volledige
voortzetting van de pilot, maar we kunnen begin 2022 in ieder geval nog even door.

Bestuur
Inleiding

Samenstelling bestuur

Met vele gepassioneerde medewerkers (betaald en onbetaald) zijn er in 2021 mooie
programma’s gemaakt. Ook kwam het nieuwsplatform ZuidWest Update op professionele wijze en multimediaal bij vele huishoudens binnen. Financieel gezien was het een
uitstekend jaar. Mede door de wendbaarheid van de organisatie, waardoor we konden
inspelen op de snel veranderende markt met het aanbieden van webinars. Daarnaast is de
coronasteun vanuit de overheid, die uitbetaald werd in 2020, definitief toegekend in 2021.
Zo hebben we het verlies van 2020 goed gemaakt.

Het bestuur van Omroepstichting ZuidWest, bestaande uit vrijwilligers, is samengesteld
uit de volgende leden, met daaronder hun andere functies:

Het bestuur van de omroep vindt het van belang om goed bestuur en intern toezicht
zelf te organiseren en te actualiseren. Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid om die opdracht goed uit te voeren en om daarover verantwoording af te leggen.
Over principes, te weten cultuur, integer handelen, risicobeheersing en verantwoording
leggen we als omroep in dit jaarverslag verantwoording af.
ZuidWest heeft de administratieve organisatie grotendeels uitbesteed en het systeem van
financiële interne beheersingsmaatregelen op een goede manier ingericht. Zorgvuldigheid,
openheid en aanspreekbaarheid zijn hierbij een groot goed. Integer handelen is voor ons
een voorwaarde om het goed functioneren en de kwaliteit te kunnen waarborgen. In de
verslagperiode 2021 hebben zich in dit kader geen incidenten voorgedaan en zijn bij
bestuur en directie geen meldingen gedaan over schending van het integriteitsbeleid.
Omroepstichting ZuidWest heeft als streekomroep twee soorten van inkomsten: de publieke bekostiging en de eigen (reclame/productie)inkomsten. In de begroting hadden we voor
2021 een klein positief resultaat begroot. Mede door de flexibiliteit van de organisatie is er
met het verzorgen van webinars een nieuwe markt aangeboord. Vele organisaties hebben
gebruik gemaakt van de coronaproof TV studio van de omroep.
In het najaar ontvingen wij de definitieve toekenning van het coronasteunfonds over de
periode maart 2020 – mei 2021. Hiervan was een deel al meegenomen in de begroting. De
rest heeft er voor gezorgd dat we het jaar 2021 met een positief resultaat hebben kunnen
afsluiten.
De samenwerking tussen het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) en de leiding van
ZuidWest was ook in 2021 medebepalend en sturend voor de programmering (tv en radio)
waarin alle geledingen van de samenleving ruime aandacht krijgen. Onze dank aan de
leden van het PBO voor hun inspanningen over het afgelopen jaar. Een eigentijdse omroep
die binnen de regio een toonaangevende rol heeft in de nieuws- en informatievoorziening.
Dat is en blijft het streven van onze omroep. Daar blijven we voor gaan!
Een speciaal woord van dank aan alle medewerkers en vrijwilligers van ZuidWest voor hun
tomeloze inzet in dit tweede coronajaar: 2021.
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PBO
Inleiding

2021

Een lokale omroep heeft volgens de eisen van de Mediawet een Programmabeleid Bepalend
Orgaan (PBO).

Ook in 2021 heeft ZuidWest veel verschillende programma’s gemaakt voor uiteenlopende stromingen. Sommige series moesten door de lockdowns doorgeschoven worden naar
2022. Maar hiervoor kwamen juist weer programma’s en live uitzendingen terug die voor
verbinding in de regie zorgden tijdens de coronapandemie. Zowel op TV als FM is mede
hierdoor de diversiteit groot. Natuurlijk is de nieuws- en informatievoorziening belangrijk, maar ook het andere aanbod op de kanalen van ZuidWest is maatschappelijk gezien
belangrijk. Een publieke (lokale) omroep dient zich ook te houden aan de vastgestelde
ICE-norm. De ICE-norm staat voor Informatie, Cultuur en Educatie. Een omroep moet een
bepaald percentage aan programma’s zelf produceren. Ook dient de inhoud van de programma’s in z’n totaliteit voor minimaal 50 procent aan de ICE-norm te voldoen. De programma’s van ZuidWest hebben het PBO tot tevredenheid gestemd.

De taken van het PBO:
1.
Het PBO bepaalt het media-aanbodbeleid van de lokale omroep.
2.
Het PBO controleert of het door hem vastgestelde beleid voor het media-aanbod is
uitgevoerd.
3.
Het PBO kan het bestuur van de lokale omroep adviseren over alle aangelegenhe
den die direct of indirect verband houden met het door het PBO vastgestelde
media-aanbodbeleid.
Het PBO van ZuidWest bestaat eind 2021 uit zes leden. Alleen inwoners van onze regio
kunnen lid zijn van het PBO, waarbij we streven naar een samenstelling van leden uit de
diverse kernen. De samenstelling van het PBO moet representatief zijn voor de belangrijkste in onze regio voorkomende stromingen. De leden van het PBO vertegenwoordigen zo
veel mogelijk gezamenlijk de sectoren bedrijfsleven, kunst en cultuur, maatschappelijke
zorg en welzijn, godsdienstige en geestelijke stromingen, onderwijs en educatie, ouderen
en jongeren, etnische en culturele minderheden, sport en recreatie en de agrarische sector. De leden van het PBO oefenen hun taak zonder last of ruggespraak uit, maar houden
rekening met relevante maatschappelijke ontwikkelingen.
Het PBO komt tenminste drie maal per jaar bij elkaar. Tijdens de vergadering worden
onder meer de volgende onderwerpen besproken:
Vaststellen en evaluatie van de programmering;
Brainstormen nieuwe programmering;
Bespreking voorstellen programma’s met betrekking tot programmering volgend
jaar;
Uiteindelijke vaststelling programmering
Tevens krijgt de voorzitter van het PBO voor iedere bestuursvergadering een uitnodiging
en wordt hij of zij minimaal 1 maal per jaar verwacht op de 2 maandelijkse bestuursvergadering.

Ruggespraak
De hechte samenwerking tussen het PBO en de eind- en hoofdredactie van ZuidWest was
ook in 2021 medebepalend en sturend voor de programmering (tv en radio) waarin alle
geledingen van de samenleving ruime aandacht krijgen. Onze dank aan de leden van het
PBO voor hun inspanningen over het afgelopen jaar.

In oktober 2021 hebben wij helaas afscheid moeten nemen van Vic Huijgens (sport en
recreatie), hij overleed na een kort ziekbed.
Het PBO is samengesteld uit de volgende leden:
Kunst en Cultuur
Sjef de Wit (tevens PBO voorzitter)
Maatschappelijke zorg en welzijn
Vacature
Onderwijs en educatie
Elise Geerdink
Frans van Haren
Kerkgenootschappen en genootschappen
op geestelijke grondslag
Jan Foesenek
ZLTO
Karin Jenk van Weezel
Etnische & culturele minderheden
Selin Karar
Sport en recreatie
Vic Huijgens (t/m oktober 2021)
Werkgevers
Michel Breuker (t/m half 2021)
Begin 2022 treden er drie nieuwe leden aan bij het PBO.

Online zichtbaarheid
Nieuwe site

Nieuwe app

In maart, kort na de carnaval die volledig via de kanalen van de omroep te volgen was,
hebben we een nieuwe site gelanceerd. De site is volledig open source ontworpen zodat hij,
wanneer alle ‘kinderziektes’ eruit zijn, ook door andere omroepen gebruikt kan worden.
Het idee is: wij delen de basis van de site gratis met anderen. Zo profiteert de hele sector
van de kennis die Streekomroep ZuidWest heeft. Daarna gaan we samen verder bouwen.
Dus de instap is heel laag. Maar door kennisdeling in het traject erna worden we er allemaal beter van. De site bevat een Content Management Systeem (CMS), video via Vimeo
en streams in eigen beheer. Vanaf de bouw is rekening gehouden met het feit dat er ook
een app in ontwikkeling was, die gemakkelijk de content uit het CMS systeem kan halen.
Achter de schermen is in 2021 de site voortdurend in ontwikkeling geweest. In de loop van
2022 zal hij ook beschikbaar komen voor collega’s.

Eind oktober kon, na maanden voorbereidingen, ontwerpen en testen, de nieuwe ZuidWest
App gelanceerd worden. Via de app is niet alleen het nieuws te volgen, maar kunnen we in
de toekomst ook pushberichten sturen bij belangrijke gebeurtenissen in de streek.

Onze site kent altijd een hoogtepunt in bezoekersaantallen rondom carnaval en Sinterklaas. Maar in 2021 is nog een opvallende datum te zien. 25 februari 2021 is de dag waarop
rellen aangekondigd zijn in Roosendaal. Dit zorgt ook bij ons voor een uitzonderlijke piek
op de website.
In 2020 zagen we al een forse toename in gebruikers van onze website voor het volgen van
het nieuws en het kijken van tv uitzendingen. Die trend zet zich in 2021 onverminderd
voort. Met een toename van 45% zagen we het aantal gebruikers behoorlijk groeien. Dat is
na de explosieve groei van ruim 120% in 2020 nog steeds erg hoog. We zitten hiermee in
2021 dus op ongeveer 320% van het gebruik in 2019.
Het percentage gebruikers dat zeer regelmatig terugkeert is in 2021 zelfs met 65% gestegen. Dit wil zeggen dat ZuidWest een omroep is waar men graag en vaak terugkeert om
goed op de hoogte te blijven.

De app is ontwikkeld samen met Media Junkies. Zij hebben de app passend gemaakt zodat
hij, samen met onze nieuwe site, ook aangeboden kan worden aan andere streekomroepen.
Met deze samenwerking wil ZuidWest ook de sector weer verder op weg helpen.
De app is te downloaden via Google Play en de Appstore van Apple.

ZuidWest Update
Streekomroep ZuidWest is de publieke lokale omroep voor de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom en Woensdrecht. Dat betekent dat wij de lokale nieuwsvoorziening voor dat
gehele gebied tot onze taak rekenen. Om het laatste nieuws te kunnen brengen over onze
streek hebben wij een redactie die doordeweeks tussen 9.00 uur en 18.00 uur bezet is en
natuurlijk ook buiten die tijden uitvliegt voor incidenten of andere belangrijke onderwerpen.
De redactie van de ZuidWest Update bestaat in 2021 uit 1 directeur/hoofdredacteur,
1 eindredacteur, 3 camjo’s, 2 bureauredacteurs, 1 ombudsfunctionaris/onderzoeksjournalist, 3 politiek verslaggevers en wij bieden ruimte aan 2 tot 3 stagiaires.
Met dit relatief kleine redactieteam maken wij dagelijks een tv-journaal van gemiddeld 10
tot 12 minuten en schrijven we dagelijks ongeveer tien berichten voor de website.
Verder wordt er dagelijks tussen 7.30 uur en 17.30 uur een regionieuwsbulletin op de
radio gepresenteerd en zijn we actief op sociale media. In januari 2021 was de 1000ste
aflevering van ZuidWest Update op tv te zien.
Dat de redactie van ZuidWest Update van agendavolgend naar agenda zettend is gegaan,
blijft uit de vele keren dat we echt nieuws maakten. Maar ook dat andere media onze onderwerpen steeds vaker overnamen. Dit jaar is de band met de provinciale (Omroep Brabant) en landelijke (NOS) omroepen nog verder verstevigd. Dit o.a. door het plaatsen van 2
journalisten van deze omroepen die onder eindredacteurschap van ZuidWest vallen.
Doel van komend jaar is om een waarborg te zoeken voor de continuïteit van de redactie.

Onderzoek en Ombudsman
In het afgelopen jaar heeft ZuidWest zeer bijzondere verhalen mogen maken, verspreid
over ons gehele gebied. Dankzij de deelname aan het pilot project ‘Pilot journalistieke
professionalisering lokale publieke mediadiensten’ van het Stimuleringsfonds voor de
Journalistiek. Uniek voor streekomroepenland is dat we ook een onderzoeksjournalist/
ombudsman hebben. We proberen het laatste nieuws altijd als eerste te brengen, maar
nog belangrijker is dat het nieuws van kop tot staart klopt. In een tijd waarin er van alles
beweerd wordt op sociale media proberen wij een baken van journalistiek correcte berichtgeving te zijn. De rol als ombudsman was even wennen in het begin, maar inmiddels ligt
zijn bureau vol met dossiers die al aardig wat stof hebben doen opwaaien.

Politieke verslagjournalistiek
ZuidWest heeft voor de drie gemeenten in het verzorgingsgebied 3 politiekjournalisten
aan zich weten te binden. Zij volgen de lokale politiek op de voet, zeker in aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

ZuidWest TV
De Coronacrisis dwingt ons tot creativiteit, maar ook tot verregaande samenwerkingen en
het klaarstaan voor iedereen. Dat begint eigenlijk al de eerste dagen van 2021. Theater de
Kring opent middenin de lockdown voor ZuidWest de deuren om eenmalig te fungeren als
tv-studio. Samen met Roosendaal Voor Elkaar bedanken we de vrijwilligers van Roosendaal
met een tv-special. Op dezelfde dag maakten we een uitgebreid en persoonlijk portret van
de burgemeester van Bergen op Zoom, dit ipv de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
Alle, normaal zo vanzelfsprekende producties, gingen niet meer door zoals we gewend waren. Hoe moest dat met de carnavalsperiode voor de deur? Gewoon, doen waar je goed in
bent. We zochten de verbinding met zoveel mogelijke carnavalsstichtingen in onze streek
en vertaalde hun feest zo goed mogelijk naar tv-producties. Vele uren (live) tv volgden.
Enkele voorbeelden van extra producties die we gerealiseerd hebben in 2021:
- Dodenherdenkingen West-Brabant met toespraken van de drie burgemeesters werden
LIVE via TV uitgezonden zonder publiek
- Vier Paasvieringen en Kerstvieringen werden live op tv uitgezonden
- Een paas- en kerstfilm
- Documentaire ‘Verborgen slachtoffers Tweede Wereldoorlog’
- Documentaire ‘Laatste ooggetuigen ‘Slag om Woensdrecht’
- Documentaire ‘40 jaar Tamoil Cultuurprijs’
- Talkshow Ups and Downs, samenleven met iemand met een bipolaire stoornis (live)
- Talkshow ‘De kracht van vrijwilligers’ (live)
- Roosendaal voor elkaar (live)
- Allerzielen herdenking vanuit Zoomstede in Bergen op Zoom (live)
- Ellef-Ellef viering (live)
- De Lintjesregen vond wederom plaats via het tv-scherm
- Canada herdenking ‘Slag om de Schelde’ (live)
- Alzheimer café on tour (seizoen 2): het effect van Alzheimer tijdens de pandemie (geproduceerd door ZuidWest. Ook uitgezonden door twee andere omroepen)
- ProefLokaal seizoen 2: een 4-delige LIVE proeverij met producten van vier verschillende
restaurants en lokale brouwerijen

Heel het jaar is de tv-studio ook beschikbaar gesteld als webinar-studio. Ruim 100 verschillende webinars kwamen in 2021 vanuit onze studio, maar ook een talkshow reeks voor
de Vlaamse televisie werd opgenomen in de studio van ZuidWest. Voor 2022 voorzien we
een meer hybride vorm van evenementen. Vele organisaties zijn blij met videoregistraties, zodat de bijeenkomsten later terug bekeken kunnen worden. Een hybride vorm van
evenementen, gedeeltelijk met publiek, maar ook geregistreerd d.m.v. video. Daar biedt
ZuidWest zijn faciliteiten inmiddels ook voor aan.

Informeren en amuseren
Niet alleen ontspanning en verbinden is een belangrijke rol van de omroep en van de
tv-afdeling. Ook educatie en amusement. Zo maakten we een serie met carnavalsquizen,
een nieuw seizoen ProefLokaal en namen we precies voor de Lockdown ons Sinterklaasprogramma ‘Studio Pepernoot’ op. Met 20 afleveringen werd in vele basisscholen in ons
verzorgingsgebied Studio Pepernoot, met bijbehorende lesbrief, iedere schooldag gevolgd
en niet het Sinterklaasjournaal van de NTR.

ZuidWest FM

Medewerkers

Al in 2020 zijn we gestart met de ontwikkeling van nieuwe auditieve vormgeving. In
Engeland vonden we de juiste partij voor ons nieuwe jingle pakket. In maart 2021 hebben
we de nieuwe vormgeving in gebruik genomen. Dit was ongeveer tegelijk met de lancering
van onze nieuwe site. Ook op ZuidWest TV is de vormgeving gewijzigd en is de auditieve
vormgeving gelijk aan die op ZuidWest FM.

SStreekomroep ZuidWest kent drie afdelingen: ZuidWest Update, ZuidWest TV en ZuidWest FM met elk een eigen manager. Daarnaast beweegt de commerciële afdeling, verantwoordelijk voor de verkoop van reclamezendtijd. Boven deze afdelingen staat de directeur
in de persoon van Maarten van den Boom. Onze afdelingen kennen vast personeel en een
eigen groep, trouwe vrijwilligers. ZuidWest heeft anno 2021 130 vrijwilligers, 7 medewerkers onder contract en 8 freelancers.

ZuidWest FM is al jaren een zeer stabiele factor binnen de omroep. Met dagelijks gepresenteerde programma’s, live of vooraf opgenomen. Op het halve uur is er een eigen nieuwsbulletin van ZuidWest Update. We merken dat we een goede mix in handen hebben als ‘Stem
van de streek’. Op steeds meer plaatsen horen we dat ons station aanstaat. Van winkel tot
fabriekshal en vanaf de steiger bij de bouw tot in de auto.
In 2021 kon onze evenementenredactie voorzichtig weer nadenken over het opstarten van
de activiteiten, maar doordat vele evenementen uiteindelijk toch geen doorgang vonden,
heeft de evenementenredactie zijn pijlen volledig gericht op 2022.

Vrijwilligers
ZuidWest heeft altijd een trouwe schare vrijwilligers gekend en nog steeds zijn zij erg
belangrijk. Vrijwilligers zijn dermate belangrijk voor de omroep, dat wij niet zonder kunnen.

Medewerkersbijeenkomst
Ondanks dat iedereen op zijn/haar manier betrokken is bij de omroep op zijn/haar eigen
vlak, komen we ook met zijn allen samen. Rond de jaarwisseling en in de zomer organiseren we doorgaans medewerkersbijeenkomsten waarop plannen voor het komende jaar
gecommuniceerd worden en waarop iedereen even met elkaar kan bijpraten. Door de coronacrisis hebben deze helaas niet op de gebruikelijke manier plaatsgevonden. De oudjaarsbijeenkomst was wel gepland, maar kon door de lockdown wederom niet doorgaan.
Medewerkers zijn zoveel mogelijk per nieuwsbrief bijgepraat. En waar mogelijk in kleiner
contact.

Stagiaires
Streekomroep ZuidWest wordt door stagiairs veelvuldig benaderd voor uiteenlopende stages. Op zowel de Update als de tv-afdeling maken wij graag gebruik van stagiairs. Deze stagiairs komen van bijvoorbeeld het Grafisch Lyceum, Curio of Scalda. Maar ook van Fontys
Hogeschool Journalistiek in Tilburg. Stagiaires die bij de omroep werken krijgen een vaste
stagevergoeding per maand.

Keurmerk

Financiën

Omroep met een keurmerk

Het jaar 2021

In oktober mochten wij eindelijk, als vijfde omroep in Nederland, het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen in ontvangst nemen. Niet alleen een waardering voor het werk van
alle medewerkers, betaald of vrijwillig. Het is, na de stevige audit, ook een bewijs dat de
omroep alles goed in orde heeft. Wij hopen vooral dat meer omroepen gaan volgen. Dat is
goed voor de sector, want alhoewel wij inmiddels bij de 10 grootste lokale/streekomroepen van Nederland horen, snappen wij dat ook wij nog altijd moeten blijven werken aan
verbetering, zelfs al heb je het keurmerk!

In de begroting hadden we voor 2021 een positief resultaat begroot. Mede door het vrijvallen van het steunfonds en meer opbrengsten vanuit de commercie. Door in te springen op
de vraag naar webinars is het jaar met een goed resultaat afgesloten.

Daarnaast gaan we er vanuit dat dit keurmerk mee helpt met de bewijslast dat onze
omroep klaar is voor de toekomst en daarmee klaar is voor een goede en structurele
financiering vanuit de Rijksoverheid.
Tijdens een bijeenkomst in oktober spraken Rob Neutelings - bestuurder Curio, Steven
Adriaansen - burgemeester gemeente Woensdrecht en via een videoverbinding Frank Petter - burgemeester gemeente Bergen op Zoom hun waardering en felicitaties uit richting de
omroep en al de medewerkers.

Toekomst
Streekomroep ZuidWest heeft als streekomroep twee soorten van inkomsten. De publieke
bekostiging en de eigen (reclame)inkomsten. Die laatste zijn, zeker gezien de pandemie
behoorlijk onder druk komen te staan. Om onze nieuwsafdeling te kunnen blijven voortzetten moeten we opzoek naar structurele bijdragen vanuit de overheid. In het regeerakkoord Rutte IV wordt gesproken over structureel 30 miljoen voor de versterking van de
lokale journalistiek en de basisbekostiging van streekomroepen.
Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) heeft in haar advies, n.a.v. de Pilot Versterking Lokale Journalistiek, de Rijksoverheid geadviseerd om structureel twee euro per
inwoner beschikbaar te stellen aan de streekomroep. De Raad voor Cultuur en Raad voor
openbaar bestuur spreekt in haar rapport ‘Lokale Media: niet te missen’ over een structurele bijdrage van 375.000 euro per streekomroep. Beide komen overeen met de gereserveerde 30 miljoen die noodzakelijk is.
In februari 2022 brengt het ministerie een werkbezoek aan Streekomroep ZuidWest om
met deze informatie de staatssecretaris te kunnen adviseren over de besteding van het
geld. In juni 2022 wordt de brief verwacht van de staatssecretaris met de toekomstplannen.
Het blijkt meer dan ooit dat een bekostiging vanuit de overheid noodzakelijk is. Met de
huidige formatie en organisatie voldoet Streekomroep ZuidWest aan de nu bekende voorwaarden. Het is nu wachten op de brief en de bijbehorende wetgeving.

Financiële verantwoording
Het bestuur van de stichting stelt voorafgaand aan het boekjaar in overleg met de directie
een begroting op die wordt vastgesteld door het bestuur. Het bestuur en directie worden
maandelijks geïnformeerd over de resultaten door middel van tussentijdse financiële overzichten, die worden besproken in de bestuursvergaderingen. Over het boekjaar wordt een
jaarrekening opgesteld. De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de van
toepassing zijnde wet- en regelgeving en het Handboek Financiële Verantwoording Publieke Lokale Media-instellingen 2009.
De jaarcijfers zijn publiekelijk in te zien door de site van de omroep te raadplegen.

Toekomst
Het is inmiddels al 2022, de lockdown is over en alle maatregelen die nog bestonden zijn
inmiddels ook verdwenen. Hoe anders ziet de wereld er dan ineens uit! Toch laat de Coronacrisis behoorlijke sporen na. Maar het biedt het ook nieuwe kansen. Het heeft de omroep
weer bij veel mensen onder de aandacht gebracht. De verbindende rol van ZuidWest is nog
nooit zo duidelijk geweest als nu.

De omroep is in 2022 genomineerd als ‘omroep van het jaar’, half juni weten we of het
bij de nominatie blijft of dat deze ook omgezet wordt in een titel die je een jaar lang met
trots mag dragen. Naast Streekomroep ZuidWest zijn dit jaar Oog Groningen, Westlandse
Omroep Stichting en Studio Alphen genomineerd.

Door in te spelen op vragen en de tomeloze inzet van vrijwilligers hebben we tijdens de
twee coronajaren de omroep steeds weer van zijn beste kant laten zien. We zijn altijd door
blijven gaan en creatief geweest om steeds maar weer nieuws, activiteiten, evenementen en
ontspanning bij de mensen thuis te brengen.
En door de studio zo in te richten, dat hij voor allerlei bedrijven ingezet kon worden om
hun achterban te bereiken via webinars, heeft het ook het gebrek aan reclameinkomsten
kunnen compenseren.

Kortom, de komende tijd brengt nog wat spanning met zich mee. Maar één ding is zeker,
we hebben 2021 goed afgesloten en de vooruitzichten voor de sector en dus Streekomroep ZuidWest, zijn nog nooit zo goed geweest. Er lijkt in de nabije toekomst een einde te
komen aan de onzekerheid rondom de financieringsstroom. We doen er alles aan om ook
de tussenperiode zonder kleerscheuren door te komen. Zodat we daarna weer verder kunnen kijken en wellicht onze vleugels nog iets verder kunnen uitspreiden.

Ik ben ontzettend trots op iedereen die het laatste jaar wederom heeft gezorgd om de
omroep te laten groeien. Dit kunnen we alleen met elkaar. We mogen trots zijn op een
omroep zoals ZuidWest; 53 jaar en een keurmerk! Trots op wat we bereiken, trots op ons
verleden, maar laten we ook zorgen dat we trots zijn op onze toekomst!
Nu moeten we de volgende stap zetten; het waarborgen van onze journalistieke taak. Hiervoor hebben we externe gelden nodig. Een betaalde redactie kan niet gefinancierd worden
vanuit commerciële inkomsten. Dit levert gewoon weg niet genoeg op. Daarnaast zou het
ook vreemd zijn voor een publieke omroep. Het regeerakkoord is ons goed gezind, nu de
uitvoering nog.
De staatssecretaris heeft haar ambtenaren op werkbezoek gestuurd bij Streekomroep
ZuidWest. Inmiddels is duidelijk dat er in juni een brief komt over de toekomst van de
sector in relatie tot de financiering vanuit de Rijksoverheid. In de brief wordt sowieso een
wetswijziging aangekondigd voor 2025. Dan moet heel de sector zover zijn. Tot die tijd
komt er hoogstwaarschijnlijk een overgangsregeling. Met het keurmerk opzak hopen wij
vooraan te kunnen staan bij het uitrollen van deze regeling, in de hoop dat de betaalde
redactie van ZuidWest gewoon door kan blijven gaan met het goede werk dat ze leveren.

Maarten van den Boom
Directeur streekomroep ZuidWest

