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1 VOORWOORD
2012 was allesbehalve een gewoon jaar voor de Publieke Omroep
Amsterdam. Het voortbestaan van de nieuwsvoorziening en de lokale
omroep als geheel stonden zwaar onder druk. Deze keer was dat niet
het gevolg van 'de dynamiek rond het veranderende medialandschap',
maar van dreigende bezuinigingen. Aan het begin van het verslagjaar
leek het er op dat de Gemeente Amsterdam niet langer voldoende geld
wilde steken in haar nieuwsvoorziening en evenmin in de overige lokale
media-activiteiten. De gevolgen waren aanzienlijk. AT5 grensde aan een
faillissement en de financiering van MTNL werd beëindigd. Dit nadat de
bijdrage van de gemeente aan FunX al was stop gezet. Er dreigde een
zware aanslag op de continuïteit van de lokale publieke media van
Amsterdam.
Gelukkig hebben we het merendeel van deze ongunstige ontwikkelingen
met vereende krachten kunnen omvormen tot een solide basis voor de
komende tien jaar. Een woord van dank aan eenieder die zich heeft
ingezet om dit te bereiken is hier op zijn plaats. Samen met nieuwe en
oude partners kan de Publieke Omroep Amsterdam zich nu weer richten
op het realiseren en monitoren van een gewaardeerd, spraakmakend en
uniek media-aanbod voor de stad Amsterdam.
Kansen liggen in het creëren van vernieuwend aanbod, in de ontwikkeling en doorstroming van mediatalent en in het bedenken van nieuwe
mediaconcepten. De public access -of open- kanalen, die onder de naam
SALTO een uniek laagdrempelig platform bieden voor mediaparticipatie
door en voor burgers, zullen door genoemde ontwikkelingen beter
gepositioneerd worden in de stad. Bovendien krijgen de programmamakers gemakkelijker toegang tot het AT5 samenwerkingsverband van
AVRO, Het Parool en RTV-NH.
Bedreigingen zijn vooral het gevolg van ontwikkelingen in onze
omgeving. Zonder bescheiden te willen zijn, de Publieke Omroep
Amsterdam is ook maar een schakel in een geheel. Dat vraagt om
afstemming bij heel verschillende vragen. Hoe zorgen we voor de
vindbaarheid van het lokale aanbod binnen het totale media-aanbod?
Wat doen we om de must carry status van alle lokale publieke zenders
op de agenda te krijgen en te houden? Wie kunnen we stimuleren om
nieuwe programma's te maken? En natuurlijk de omstandigheid om een
volwaardig lokaal media-aanbod te realiseren met een veel lager budget
dan voorheen. Dat de reclame-inkomsten terug blijven lopen, maakt die
uitdaging er niet gemakkelijker op.
Maar onze uitgangspositie is goed. Nu de basis is gelegd voor de
komende tien jaar en de opbouw kan beginnen, focussen we ons
eindelijk weer op de inhoud van onze opdracht en gaan naar voren,
misschien niet met grote sprongen maar wel doelgericht, met gestage
stappen.
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2 PUBLIEKE
OMROEP
AMSTERDAM
Publieke Omroep Amsterdam is in naam de opvolger
van SALTO Omroep Amsterdam en de houder van
de lokale zendmachtiging in Amsterdam. Publieke
Omroep Amsterdam draagt verantwoordelijkheid
voor het lokale media-aanbod vanuit de overtuiging
dat de stad gediend is met een karakteristiek,
eigenzinnig, toegankelijk, omvangrijk én gevarieerd
lokaal media-aanbod.
Het media-aanbodbeleid dat aan de programmering
van de zenders ten grondslag ligt, biedt volop
ruimte aan de creatieve, culturele, politieke, economische, etnische, seksuele en religieuze diversiteit
die de stad Amsterdam zo kenmerkt. Dit mediaaanbodbeleid wordt jaarlijks door het Programmabeleidbepalend Orgaan (PbO) vastgesteld en
gecontroleerd.
Publieke Omroep Amsterdam is ook een Mediahuis
dat faciliteert, in beweging brengt, organiseert en
bijdraagt aan vruchtbare samenwerking en
vernieuwing in het domein van de lokale media.
Publieke Omroep Amsterdam ondersteunt op
uiteenlopende wijzen een programma-aanbod voor
tien zenders: de nieuwsvoorziening AT5, de
jongerenzender FunX, de Concertzender en de
zeven SALTO Public Access zenders.
Samen met de Amsterdammers, die een groot deel
van het SALTO-aanbod zelf maken, zorgt Publieke
Omroep Amsterdam er voor dat de stad voorzien
wordt van een eigenzinnig lokaal media-aanbod;
met programma's die informeren, amuseren,
enthousiasmeren en agenderen.
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3 MEERJARENBELEID
Publieke Omroep Amsterdam heeft in 2012 haar ambities voor de langere termijn
verwoord in een Meerjarenbeleid. Ze staat voor de uitdaging om met minder middelen,
samen met mediapartners en de inwoners van Amsterdam, een volwaardig en
interessant media-aanbod neer te zetten. De ambities voor de langere termijn zijn
gegroepeerd rond drie speerpunten die volgen uit de mediaopdracht:

1.
2.

Verzorgen van een pluriform en karakteristiek media-aanbod voor Amsterdam;
Profileren van Publieke Omroep Amsterdam als Mediahuis voor participatie en
talentontwikkeling;

3.

Adequaat uitvoeren van de beheertaken.

De eerste opdracht is het realiseren van een volwaardig media-aanbod voor
Amsterdam. Dit krijgt de komende jaren vorm door nieuwe samenwerkingsverbanden,
met als beoogd resultaat relevante en eigenzinnige programma's. Speciale aandacht
gaat de komende jaren uit naar de zenderprofilering van de SALTO zenders. Hiervoor
zal het PbO zich inzetten om een programmering te realiseren die zo goed mogelijk
aansluit op de behoefte van de Amsterdammer. De nieuwe samenwerking met een
landelijke en een regionale omroep voor de nieuwsvoorziening AT5, kan in dit licht
worden aangemerkt als een eerste wapenfeit. In het huidige publieke (lokale) omroepbestel is het geheel in lijn met het nieuwe landelijke beleid, waarin immers wordt
opgeroepen tot meer samenwerking tussen uitzendorganisaties.
Onze tweede opdracht betreft de positionering van Publieke Omroep Amsterdam als
Mediahuis voor Participatie en Talentontwikkeling. De Publieke Omroep Amsterdam
hecht van origine sterk aan actieve deelname van de inwoners van Amsterdam aan de
lokale media. Al jaren is de omroep een uniek platform voor participatie en daarmee
een belangrijke schakel in het functioneren van de lokale democratie. Dit participatiemodel verdient brede bekendheid onder de Amsterdammers. Net als de broedplaatsfunctie, die een belangrijke plaats inneemt in dit model.
De derde opdracht omvat de beheertaken als zendgemachtigde. De beheertaken
worden aangepast aan de nieuwe rol van Publieke Omroep Amsterdam. Centraal staan
daarbij: het jaarlijks opstellen van het media-aanbodbeleid, het vaststellen van de
programmering en het monitoren van de uitzendingen. De procedures voor deze taken
worden regelmatig getoetst op hun praktische uitvoerbaarheid. Voor beheertaken in
relatie tot het faciliteren van het aanbod geldt dat deze op niveau dienen te blijven en
waar mogelijk worden uitgebreid, dan wel verbeterd. Het faciliteren van de programmamakers met kennis, zowel mediawettelijk als productioneel, beschouwen we als een
belangrijk instrument in de ondersteuning van talentontwikkeling en participatie.
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4 DIRECTIEVERSLAG
4.1

De ontwikkelingen in 2012

Het belangrijkste wapenfeit van 2012 is de uitkomst van de discussie over de toekomst
van de lokale media in Amsterdam. Die resulteerde in het behoud en continuïteit van
de lokale nieuwsvoorziening en de Public Access zenders van Publieke Omroep
Amsterdam.
2012 was ook het jaar waarin de koers die in 2011 - het jaar van herijking - werd
uitgezet, verder vorm kreeg. De missie, visie en programmatische uitgangspunten
werden in 2012 aangescherpt. De nieuwe samenwerkingsverbanden kregen vaste
vorm. De financiële relatie met de gemeente Amsterdam werd bekrachtigd door de
Gemeenteraad. Daardoor is deze relatie geborgd tot 2022. De opgelegde bezuinigingen
door de gemeente werden in de bedrijfsvoering doorgevoerd.

RTV-NH directeur Robert Zaal (l.) en Rudolf Buurma, directeur van Publieke Omroep Amsterdam,
na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Avro, RTV-NH, Het Parool en AT5.

4.2 De nieuwsvoorziening AT5
De meeste aandacht van bestuur en directie in 2012 ging uit
naar het opstellen van de nieuwe overeenkomsten met de
partijen voor de nieuwsvoorziening. Vanaf december 2011
tot en met juli 2012 is er intensief onderhandeld met de
nieuwe partners. Op 29 juni werd een overeenkomst
gesloten met de nieuwe producent Amstel Televisie Vijf,
een samenwerking van Het Parool, RTV-NH en AVRO. Met deze combinatie wordt
beoogd de nieuwsvoorziening en de randprogrammering breed te voeden. Het Parool
brengt lokale focus in, de AVRO haar bekendheid met het Amsterdamse kunst- en cultuuraanbod en RTV-NH biedt de verschillende
redacties de mogelijkheid om meer nieuws te verslaan en om beeldmateriaal uit te wisselen. Publieke Omroep Amsterdam ontvangt een
subsidie van de gemeente Amsterdam voor de nieuwsvoorziening ter
hoogte van € 2,8 miljoen op jaarbasis. Dit bedrag wordt aan Amstel
Televisie Vijf ter beschikking gesteld als productiebijdrage.

7

4.3 FunX, de Concertzender en MTNL
Samenwerking was niet alleen een issue in relatie tot de nieuwsvoorziening. Door landelijke bezuinigingen in het mediabestel
kwam ook het voortbestaan van FunX in gevaar. De zender
dreigde te verdwijnen nadat het ministerie van OCW en de vier
grote steden geen of minder geld beschikbaar stelden. FunX zendt al jaren uit onder
onze zendmachtiging in Amsterdam en is voor ons van grote waarde. Wij nemen deel
via de Stichting G4 Radio. Dit is het samenwerkingsverband van de vier lokale
omroepen in de grote steden, waaronder het productiebedrijf FunX BV ressorteert.
Namens Publieke Omroep Amsterdam zijn de directeur en Ahmet Coskun lid van het
stichtingsbestuur. De G4 tekenden in 2012 met de NPO een nieuwe overeenkomst.
FunX heeft zo alsnog een plek gekregen binnen de landelijke publieke omroep, met
behoud van de eigen identiteit. Publieke Omroep Amsterdam heeft de Amsterdamse
redactie van FunX studio- en redactieruimte aangeboden binnen haar eigen kantoor, en
zo de huisvestingslasten van FunX Amsterdam overgenomen. Eind 2012 zijn de
voorbereidingen voor de verhuizing getroffen.
Ook het voortbestaan van de Concertzender stond in 2012 op de agenda. De
Concertzender ontvangt geen structurele financiering van het
rijk of gemeente. Dankzij steun van vrienden en donateurs,
en door een samenwerking die met het Vredenburg in Utrecht werd
aangegaan, kon de financiële basis voorlopig worden verzekerd.
MTNL, Multiculturele Televisie Nederland is op 31 december 2012 opgehouden te
bestaan. Hun vertrek uit het lokale bestel betekent een verschraling van ons
programma-aanbod. MTNL maakte als productiehuis jarenlang unieke programma's,
omdat ze werden gemaakt vanuit het perspectief van een multiculturele redactie.
Programma's waarin de groeiende groep Nederlanders met nietwesterse roots zich herkenden en die tegelijkertijd een eye-opener
waren voor andere kijkers. Doelstellingen, werkwijze, missie en een
groep makers vonden een onderkomen bij het productiehuis Amstel
Televisie Vijf, zodat de bijzondere aanpak van MTNL behouden blijft.

4.4 De nieuwe bestuurlijke organisatie
In 2012 werd er ook hard gewerkt aan de nieuwe bestuurlijke organisatie. Aan de hand
van de Principes en Best Practicebepalingen, zoals geformuleerd door de Werkgroep
Cultural Governance, leidde dat tot een nieuwe inrichting en samenstelling van de
bestuursorganen. Het bestuursmodel dat gekozen werd legt de eindverantwoordelijkheid bij de Raad van Toezicht en de dagelijkse verantwoordelijkheid bij het Bestuur van
de instelling. Het Programmabeleidbepalend Orgaan (PbO) is los komen te staan van
de Raad van Toezicht en het Bestuur. Het PbO valt nu onder de verantwoordelijkheid
van het Bestuur, dat haar faciliteert bij de taakuitvoering. Het Bestuur wordt gevormd
door een statutair directeur.
Medio 2012 werden de veranderingen statutair vastgelegd. De Raad van Toezicht werd
met het oog op de continuïteit samengesteld uit de leden van het voormalige Dagelijks
Bestuur. Het Programmabeleidbepalend Orgaan (PbO) werd samengesteld uit de
zittende (oud)-bestuursleden.
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4.5 De relatie met de gemeente
De relatie tussen de gemeente en Publieke Omroep Amsterdam is in lijn gebracht met
de eisen van de Mediawet. De noodzaak van deze verandering is beschreven in het
Rapport van de heer Van der Steenhoven 'Wie betaalt bepaalt niet', in opdracht van de
gemeente Amsterdam. Ook de financiële relatie moest worden herzien. De bekostiging
van de publieke lokale omroep is immers een plicht van de Gemeente. Hierbij mogen
geen voorwaarden worden opgelegd aan de omroep die strijdig zijn met de
programma-autonomie en het onafhankelijk functioneren van de omroep. Daarom
diende de financiering van de lokale nieuwsvoorziening voortaan rechtstreeks via de
Publieke Omroep Amsterdam te verlopen. Zo wordt tussen de politiek (en financier)
enerzijds en de omroep als verantwoordelijke voor onafhankelijke nieuwsgaring
anderzijds, een afstand gecreëerd die essentieel is voor de maatschappelijke functie
van de lokale media. De toelichting op de financiën is opgenomen in hoofdstuk 8.

Wethouder Carolien Gehrels bij de oprichtingsbijeenkomst van het nieuwe Amstel Televisie Vijf.

4.6 En verder
Deze extra werkzaamheden hebben de reguliere activiteiten van Publieke Omroep
Amsterdam wel belast. Al hebben de continuïteit van de organisatie en haar
programmering van de SALTO Public Accesskanalen er niet direct onder geleden, er
bleef duidelijk minder tijd over voor een aantal geplande activiteiten. Zoals het werven
van nieuwe content voor de SALTO zenders. Ook de uitreiking van de SALTO Awards
kon dit najaar niet doorgaan door gebrek aan tijd en middelen.
Aan het einde van het verslagjaar werden we plotseling nog geconfronteerd met een
voorstel voor een Wetswijziging van de Mediawet, met verstrekkende gevolgen voor
toegangsomroepen. Het voorstel behelst onder meer een uitbreiding van de must carry
status voor pakketaanbieders via de ether en satelliet. Op zich een goede ontwikkeling
voor de lokale omroepen, maar niet voor de Amsterdamse situatie. In het voorstel
blijven er voor onze drie televisie en zeven radio Public Access zenders slechts één
televisie- en twee radiozenders de must carry status behouden. Het Bestuur is
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inmiddels een lobby gestart in de
landelijke politiek, bij de OLON en
op ambtelijk niveau. Dat heeft
geresulteerd in vragen bij de
secretaris van de commissie die de
wetswijziging in behandeling heeft.
Eind 2012 waren onze vragen nog
niet beantwoord. In 2013 zal dit
verder zijn beslag krijgen.
Al met al was 2012 een zeer
spannend jaar met een goede
afloop. Dat is een geweldige
prestatie van alle betrokken
partijen. Dus ook van onze kleine
organisatie, die zich in zo'n korte
tijd, met zeer beperkte middelen,
opnieuw heeft uitgevonden onder
de naam Publieke Omroep
Amsterdam.
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5 VERSLAG VAN
DE RAAD VAN
TOEZICHT
5.1

De vergaderingen

Met de bekrachtiging van de nieuwe statuten op de bestuursvergadering van 28 maart, was de gewijzigde bestuursstructuur
in een Raad van Toezicht, Programmabeleidbepalend Orgaan
(PbO) en een Bestuur, en de naamswijziging naar Publieke
Omroep Amsterdam een feit.
De Raad van Toezicht (RvT) is na haar installatie in maart vijf
keer samengekomen om te vergaderen. De focus van de RvT lag
in deze periode op het goed begeleiden van de transitie naar de
nieuwe governance.
In de vergadering van 26 april werden de nieuwe reglementen,
contracten en het programmastatuut besproken met de RvT, het
PbO en Bestuur in een laatste gezamenlijke vergadering. In die
vergadering zijn ook de jaarstukken 2011 goedgekeurd.
Het nieuwe reglement van de RvT, het Bestuursstatuut en de
profielen voor de te werven voorzitter en nieuwe leden van de
RvT werden op 24 juli vastgesteld. Ook de kwartaalcijfers zijn
tijdens deze vergadering besproken. Op 1 oktober kon Daniël
Roos, opvolger van Lennart Booij, geïnstalleerd worden als
nieuwe voorzitter van de RvT. Vervolgens werd de procedure
voor de werving van nieuwe RvT-leden gestart. De RvT had de
wens om snel tot vijf leden te komen met het oog op het termijn
van aftreden van de reeds zittende leden. In de vergadering van
5 november werden het Activiteitenplan 2013 en het Meerjarenbeleid voorgelegd aan de RvT. Tijdens deze bijeenkomst werden
ook de laatste reglementen, de procuratieregeling en de taakverdeling binnen de directie voorgelegd. Ook werden de
kwartaalcijfers besproken, de accountant benoemd en een
voorstel van het bestuur voor de herziene begroting van 2012
besproken. Dit laatste als gevolg van de omgelegde subsidiestroom voor de nieuwsvoorziening AT5 die nu via de Publieke
Omroep moest verlopen. Tijdens de laatste vergadering van de
RvT dit jaar, op 26 november, konden twee nieuwe leden voor de
RvT worden voorgedragen ter benoeming en werd een nieuw
schema van aftreden opgesteld. Tevens werden de aangepaste
begroting voor 2012, het Activiteitenplan 2013 en het Meerjarenbeleid goedgekeurd en werd de termijnagenda voor 2013
vastgesteld. In december was er nog een informele kennis-
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makingsbijeenkomst met de nieuwe leden van RvT en Bestuur. Al met al is de transitie
in het eerste half jaar onder toezicht van de nieuwe RvT succesvol geweest en kijkt zij
terug op een productieve en constructieve periode waarin heel veel in zeer korte tijd
werd gerealiseerd.

5.2 Financiën
De Raad van Toezicht heeft in haar nieuwe rol de focus op de continuïteit van de
Stichting gelegd, met een nadruk op financiën en bedrijfsvoering. Het budget voor de
lokale nieuwsvoorziening AT5 voor de tweede helft van 2012 bedroeg € 1,4 miljoen.
Voor de overige activiteiten van Publieke Omroep Amsterdam heeft de gemeente
Amsterdam in 2012 een subsidie beschikbaar gesteld van € 862.300,-.
De bedrijfsvoering en de continuïteit is in 2012 geborgd toen de Gemeenteraad
instemde met een financieel kader voor de komende tien jaar voor Publieke Omroep
Amsterdam. Het aanvangsbudget vanaf 2013 bedraagt € 3,6 miljoen op jaarbasis,
waarvan € 2,8 miljoen direct doorgegeven wordt aan de producent van de nieuwsvoorziening AT5. Vanaf 2013 tot 2022 is een jaarlijkse subsidie door de gemeente
toegezegd van een geïndexeerde bijdrage van € 835.095,-. Hoewel deze bijdragen
aanmerkelijk lager zijn dan de subsidie in de afgelopen jaren is er nu wel zicht op
continuïteit. Dat betekent dat Publieke Omroep Amsterdam zich kan gaan richten op
haar inhoudelijke taken zonder voortdurend haar voortbestaan te hoeven bevechten.
Dat geeft het Bestuur de ruimte om de ambities te realiseren die het zichzelf heeft
gesteld voor de komende jaren.

5.3 Governance
Publieke Omroep Amsterdam onderschrijft sinds 29 maart 2012 (akte van statutenwijziging) de Principes en Best Practice-bepalingen, zoals geformuleerd door de Werkgroep Cultural Governance, van het raad-van-toezicht-model. Gezien de aard en
omvang van de organisatie van Publieke Omroep Amsterdam is gekozen voor een
raad-van-toezicht+bestuur-model, in plaats van een raad-van-toezicht+directie-model.
Het bestuur wordt belichaamd in de persoon van de directeur-bestuurder. De
bevoegdheden en verantwoordelijkheden over en weer zijn vastgelegd in het
bestuursstatuut en in het reglement van de RvT.
De Principes, welke de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden regelen, wijken
bij Publieke Omroep Amsterdam af op de volgende punten: Alle bevoegdheden van de
Stichting - tenzij anders vastgelegd - liggen bij het bestuur en niet bij de directie; Het
jaarverslag wordt door het bestuur goedgekeurd en de jaarrekening door de RvT; Het
PbO-verslag (evaluatie van het Media-aanbodbeleid) als onderdeel van het jaarverslag
wordt door het PbO goedgekeurd en geldt ter kennisname voor de RvT; Belangrijke
samenwerkingsverbanden, arbeidsvoorwaarden en vrijwilligersbeleid vallen onder de
bevoegdheden van het bestuur en niet onder die van de RvT; De RvT regelt de
benoeming, ontslag, schorsing, arbeidsvoorwaarden en functioneringsgesprekken van
de directeur-bestuurder; De RvT stelt het bestuursstatuut op i.p.v. een directiereglement.
De Best Practice Bepalingen zijn vastgelegd in de diverse reglementen. De profielschets
van de RvT is beschikbaar via de website van de Publieke Omroep Amsterdam. De
leden ontvangen geen vergoeding voor hun lidmaatschap.
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5.4 Samenstelling Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat per december 2012 uit de volgende leden:

voorzitter
Daniël Roos

vertrouwenspersoon
Thea van den Idsert

Daniël is directeur van JINC. JINC helpt

Thea is directeur van de Stichting

jongeren uit achterstandswijken op weg

Schoolinfo. Deze stichting initieert en

naar een goede start op de arbeids-

ontwikkelt informatieproducten voor en

markt door beroepsoriëntatie op de

met het primair en voortgezet onderwijs

werkvloer, het aanleren van (sociale)

en ketenpartners.

vaardigheden en workshops over

Nevenfuncties:

ondernemerschap.

geen

Nevenfuncties:

HRM
Georgette Eendragt

Lid ledenraad Rabobank Amsterdam
Bestuurslid Stichting Nanine Linning

Georgette is directeur van investerings-

Lid redactieraad Socialisme en Demo-

bedrijf Klinkenburgh Capital, voor

cratie, maandblad Wiardi Beckman

duurzame investeringen en directeur

Stichting

van EeMaCo, Managementbureau voor

Lid Raad van Advies Toneelgroep Troost

Interim Management en Coaching.
Nevenfuncties:

financiën
Albert van Heijningen

Voorzitter Georgetina Foundation voor
cultuureducatie

Albert is concerncontroller bij het

Voorzitter Commissie Kunsteducatie en

Stadsdeel Amsterdam Oost.

bestuurslid Amsterdamse Kunstraad

Nevenfuncties:

Onafhankelijk Expert bij Europese

Penningmeester Stichting Terre des

Commissie 'Leven Lang Leren/LLP'

Hommes Amsterdam e.o.

Lid Raad van Toezicht/lid Remuneratie-

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting

commissie RvB bij de Raad van Toezicht

Bestuursassistentie CDA Amsterdam

Onderwijs Advies in Zoetermeer,

vicevoorzitter
Remco Kobus

Cruquius en Lisse

Remco is producent drama bij het

Toezicht Stichting Dock (Rotterdam,

multimediabedrijf Endemol BV.

Haarlem, Amsterdam)

Vicevoorzitter/OR-contact Raad van

Nevenfuncties:

5.5 Samenstelling Bestuur

Voorzitter zwem- en waterpolovereniging Gay Swim Amsterdam (GSA)

Rudolf Buurma

Penningmeester Stichting Ondernemend

Rudolf is directeur–bestuurder van

Leren Curaçao

Publieke Omroep Amsterdam.

Voorzitter waterpolocommissie GSA en

Nevenfuncties:

jurylid KNZB wedstrijden

Bestuurslid van Stichting G4 Radio
Voorzitter van Stichting De Slinger
Amsterdam
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6 VERSLAG
PROGRAMMABELEIDBEPALEND ORGAAN
6.1 Vergaderingen
Als gevolg van bovengeschetste ontwikkelingen werd in 2012 de dubbelrol van het PbO
als Bestuur én Programmabeleidbepalend Orgaan opgeheven. Vanaf dat moment ligt
de focus van het PbO uitsluitend op programmatische aangelegenheden en niet langer
op de bedrijfsmatige kant van de activiteiten.
In 2012 heeft het PbO zes keer vergaderd. De eerste twee keer gebeurde dit nog in de
oude samenstelling, waarbij het PbO en Bestuur samengevoegd waren. De onderwerpen die besproken werden tijdens deze vergaderingen - op respectievelijk 19 en 28
maart - waren: de continuïteit van de nieuwsvoorziening en de Public Access programmering; het financieel kader voor Publieke Omroep Amsterdam opgesteld door de
gemeente voor de tienjarige financiering; het Media-aanbodbeleid voor 2013; de voorstellen voor een nieuw bestuursmodel; de benodigde aanpassing van bestaande en het
opstellen van nieuwe reglementen; de naamsverandering van SALTO Omroep Amsterdam in Publieke Omroep Amsterdam; de statutenwijziging en de nieuwe conceptovereenkomsten met de beoogd producent van de nieuwsvoorziening Amstel Televisie Vijf.
In de vergadering van 26 april werden de nieuwe reglementen, aangevuld met een
nieuw programmastatuut, vastgesteld door het PbO, het Bestuur en de RvT. In
dezelfde vergadering werd ook het Media-aanbodbeleid voor 2013 vastgesteld, nadat
ook dit document in lijn was gebracht met de nieuwe governance en met het tijdspad
zoals dat was vastgelegd in de contracten met de producenten. Ook de jaarstukken
over 2011 en de evaluatie van de programmering over het afgelopen seizoen werden
vastgesteld. Deze zijn vervolgens naar het Commissariaat voor de Media verzonden.
De vergadering van 14 juni werd de eerste vergadering PbO 'nieuwe stijl'. In deze
vergadering werd de program-mering van het SALTO Public Access aanbod voor 20122013 vastgesteld. Deze vergadering had daarnaast als onderwerp de concrete
uitwerking van de opgestelde reglementen van het PbO. Ook de samenstelling van het
PbO stond geagendeerd. Het nieuwe PbO bestond korte tijd uit vier leden, de andere
drie voormalig PbO-leden maakten nu deel uit van de RvT. Binnen een half jaar moest
er een vijfde lid worden geworven. Ook moest er uit de zittende leden een interimvoorzitter worden gekozen. De wens was om weer tot een PbO van zeven leden te
komen. Daartoe heeft het PbO samen met het Bestuur de profielen opgesteld en is een
wervingsprocedure gestart.
In de laatste vergadering van het jaar werden Fione Zonneveld, als voorzitter ad
interim, en Phillys Döll als vijfde lid van het PbO benoemd. Tevens werd een nieuw
schema van aftreden opgesteld en de termijnagenda voor 2013 bepaald.
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6.2

Programmering 2012-2013

Jaarlijks stelt het PbO het Media-aanbodbeleid
vast voor de vier merken die vallen onder de
licentie van de Publieke Omroep Amsterdam.
In het media-aanbodbeleid legt het PbO de
uitgangspunten, de selectiecriteria en de
kanaalprofielen vast die gelden als raamwerk
voor de programmering. De relatie die
Publieke Omroep Amsterdam heeft met de
onderscheiden merken verschilt qua
verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden per merk.
Voor alle merken stelt het PbO jaarlijks de
programmaschema's van alle zenders vast,
waarbij de ICE-normen1 worden getoetst. De
vaststelling door het PbO van deze
programmaschema's van het lopende seizoen
- van september 2011 tot september 2012 had al plaatsgevonden in 2011.
De programmering voor het nieuwe seizoen
werd ook in dit jaar vastgesteld. Het PbO heeft
daarbij ingestemd met een wijziging van de
looptijd van de omroepseizoenen per 2013.
Deze worden gelijkgetrokken aan het
kalenderjaar, parallel aan het omroepseizoen
van AT5 nieuwe stijl. De programmering voor
het nieuwe seizoen van SALTO werd derhalve
medio 2012 vastgelegd tot en met 31
december 2013. De nieuwe programmering
van FunX en de Concertzender werd aan het
einde van het verslagjaar vastgesteld. De
lopende programmering van AT5 moest
halverwege het jaar opnieuw worden goedgekeurd door het bestuur, met instemming
van het PbO.
De programmering voor 2013 moet, na een
aanvullend gesprek met de hoofdredacteur,
nog door het PbO worden vastgesteld. Dit is
gepland voor begin 2013.

1

ICE = Informatie, Cultuur en Educatie. Van de
totale toetsingstijd per kanaal dient tenminste
50% (56 uur) te bestaan uit ICE, waarvan 60% (33
uur) dient te bestaan uit programma's met een
lokaal of educatief karakter (IE). Maximaal 40% (23
uur) van de ICE tijd mag bestaan uit programma's
met een lokaal cultureel karakter (C).
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Nieuw in de relatie met Amstel Televisie Vijf was het loslaten van het voordrachtsrecht
voor de benoeming van de hoofdredacteur door het bestuur van Publieke Omroep
Amsterdam. Voorheen was dit de taak van de licentiehouder. Gezien het feit dat de
nieuwsvoorziening wordt uitbesteed aan een externe partij, is ervoor gekozen deze
partij de hoofdredacteur te laten aanstellen. De hoofdredacteur moet binnen het
gestelde kader, zoals aangegeven in het Redactiestatuut en in het Media-aanbodbeleid,
zijn opdracht vervullen.

6.3 Evaluatie en monitoring
Het PbO heeft in de tweede helft van 2012 de monitoring van de AT5 nieuwsvoorziening en SALTO Public Access besproken. Het PbO heeft zich gebogen over de
evaluatiecriteria voor de nieuwsvoorziening en deze - waar nodig - bijgesteld. Ook
heeft het PbO besloten om de wijze waarop zij optimaal uitvoering kan geven aan het
monitoren, van bij elkaar maar liefst tien zenders, opnieuw te onderzoeken. Het PbO
heeft tevens het voornemen uitgesproken om eens in de drie jaar de zenderprofielen
van de Public Access zenders onder de loep te nemen en te toetsen op hun
representativiteit voor de stad Amsterdam.
In 2012 werd het seizoen september 2011 tot september 2012 geëvalueerd. De
evaluatie van de zender AT5 besloeg al wel het gehele kalenderjaar. Het PbO
evalueerde in 2012 op hoofdlijnen de programmering. Zijn de vastgestelde
programmaschema’s daadwerkelijk uitgezonden en voldoet de programmering aan de
wettelijke eisen? Daarnaast werd de programmering getoetst aan het media-aanbodbeleid. Het verslag en de evaluatie van de programmering per zender is hieronder te
lezen.

6.4 AT5 evaluatie programma-aanbod 2012
Inleiding
Publieke Omroep Amsterdam is opdrachtgever van de
Nieuwsvoorziening AT5 en stelt daarvoor jaarlijks een
substantieel subsidiebedrag ter beschikking. Een evaluatie
van de programmering maakt onderdeel uit van de
verantwoordingsplicht van Publieke Omroep Amsterdam. Gezien het feit dat 2012 door de verandering van
producent een uitzonderlijk jaar was voor AT5, heeft de evaluatie van de nieuwsvoorziening over 2012 op de aangescherpte criteria globaal plaatsgevonden. Door de
aanstaande liquidatie van het oude AT5 heerste de eerste helft van het jaar een
uitzonderlijke situatie op de redactie en in het productiebedrijf. De onzekerheid door
dreigende ontslagen legde een grote druk op de uitvoering. In de tweede helft van het
jaar zorgde de overgang naar de nieuwe samenwerking met Amstel Televisie Vijf voor
geheel andere druk. Eerst volgde een tijd van herstructurering. Er werd verhuisd en
een deel van de redactie van het 'oude' AT5 werd overgenomen, evenals een deel van
de MTNL-redactie. De nieuwe programmering kreeg pas vorm nadat er een hoofdredacteur was aangesteld in september 2012. Daarna is men begonnen met de
herpositionering van AT5.
Ondanks deze gebeurtenissen heeft het Amsterdamse publiek niet of nauwelijks
gemerkt dat AT5 in andere handen overging.

16

Programmering AT5
In het eerste halfjaar liet de programmering een lichte verandering zien ten opzichte
van 2011. Zo werden er met het oog op de nieuwe samenwerking weinig bijzondere
producties uitgezonden. De programmering van AT5 bestond vooral uit Amsterdams
Nieuws, waarbij naast actualiteit in onder meer in het vernieuwende programma AT5
Live, ook aandacht wordt besteed aan nieuwswaardige onderwerpen, zoals in Blauw en
Special Report. Daarnaast heeft AT5 de nodige aandacht besteed aan grote
evenementen, zoals Koninginnedag en het Bevrijdingsconcert. Ook Sport kreeg de
nodige aandacht in het wekelijks programma over Ajax. Over Cultuur werd regelmatig
bericht, waarbij het actuele culturele aanbod in de Uitflits aan bod kwam .
In de tweede helft van het jaar werd deze programmering grotendeels voortgezet en
aangevuld met nieuwe programma’s. De focus lag op de continuering van de nieuwsvoorziening met het AT5 Nieuws, dat dagelijks live vanuit de AT5 studio’s om 17.00
werd uitgezonden, en op productie van het programma 020 LIVE, waarin dagelijks
twee ploegen live verslag van nieuws en wetenswaardigheden vanuit de stad doen. De
impact van programma's op het lokale publieke debat kreeg vorm door het agenderen
van onderwerpen die de Amsterdammers direct raken. De journalistieke benadering
was kritisch met als oogmerk de Amsterdammer breed te informeren over de eigen
stad. Illustratief hiervoor waren: Het wekelijkse Gesprek met de burgemeester, waarin
deze aan de tand werd gevoeld over belangrijke zaken voor de Amsterdammers en
AT5 Politiek, waarin wethouders en gemeenteraadsleden over een specifiek onderwerp
werden ondervraagd. Hier kan ook genoemd worden Bureau 020, het nieuwe
opsporingsprogramma van Amsterdam, waarbij AT5 samenwerkt met Politie
Amsterdam-Amstelland en het Openbaar Ministerie.

BASTA won vorig jaar de SALTO Award voor Beste Programma van AT5.
Met programma’s als Basta, hét schooltelevisieprogramma voor kinderen uit groep 7
en 8 uit het Amsterdamse basisonderwijs, Amsterdam.nl/tv, het gemeentelijke nieuwsen actualiteitenprogramma op AT5, Ombudsvrouw waarin problemen van Amsterdammers aan de kaak worden gesteld en naar oplossingen wordt gezocht, en met Weer en
Verkeer werden programma’s met een educatieve, informatieve, maatschappelijke of
culturele meerwaarde verzorgd. De programma’s van MTNL die al langer bij AT5
werden uitgezonden vormden hierop een belangrijke aanvulling. Zoals Full Color, een
programma over het leven van allochtone 35-plussers in Amsterdam, Big City, dat
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mensen laat zien die een gek, ontroerend of verrassend verhaal hadden, of Hotspot,
een muziekprogramma van rapper en acteur Negative.
In de programmering bleef ruimte bestaan voor het kunst- en cultuuraanbod van
Amsterdam. Naast de Uitflits waren er ook de programma’s met Frank Awick, die de
openingen van bijzondere tentoonstellingen bezocht, het programma Rietveld TV, in
samenwerking met de Rietveld Academie, en Aanbouw, het programma over wonen,
stedenbouw en architectuur in Amsterdam en Nederland.
Ook de verslagen van de grote evenementen in Amsterdam waren vanzelfsprekend een
onderdeel van de programmering: De Gay Pride werd live uitgezonden op AT5 in
samenwerking met de AVRO, evenals de Christmas Canal Parade, de Opening van het
Stedelijk Museum, de Dam tot Dam loop, de Marathon van Amsterdam en de intocht
van Sinterklaas.
En tenslotte was er meer aandacht voor Sport: het wekelijkse programma over Ajax
werd voortgezet en in het programma 020 LIVE, werd wekelijks een andere sport
belicht.

Internet en sociale media
In de tweede helft van 2012 werd de focus van de afdeling Nieuwe Media van AT5
gericht op het uitrollen van een AT5 App en werd de optimalisering van de website
onderzocht. Ook de uitstraling van de zender werd vernieuwd. Dit zou in begin 2013
resulteren in nieuwe programmering, een nieuwe website, een nieuwe vormgeving en
de introductie van apps op mobiele telefoons.
De websitebezoeken stagneerden in 2012 op gemiddeld 675.000 per maand. Het
gemiddelde aantal bezoekers van de mobiele site groeide tot 215.000. Op social media
groeide het aantal volgers op Twitter naar 50.000 en op Facebook naar 7.500 aan het
einde van 2012.

Conclusies PbO programmering AT5
De evaluatie door het PbO van de programmering van de zender AT5 over 2012 is
positief: de nieuwsvoorziening werd gecontinueerd op het bekende niveau, waarbij de
voorgelegde programmaschema’s onder uiterst moeilijke omstandigheden werden
gerealiseerd. Het aanbod van de randprogrammering was gevarieerd en kwam
voldoende tegemoet aan de eisen en criteria. De programmering als geheel voldeed
uiteindelijk aan de ICE norm, nadat de eerder opgegeven ICE percentages op
aanwijzing van het Commissariaat voor de Media waren bijgesteld en opnieuw aan het
Commissariaat ter beschikking waren gesteld.
Het PbO constateerde dat het teruglopende bereik van
de zender in 2012 nog niet kon worden gestopt, wat niet
verwonderlijk is gezien de transitie waarin AT5 zich bevond. Met
de nieuwe vormgeving en een nieuwe opzet van de programmering per januari 2013 heeft Amstel Televisie Vijf BV ingezet
op een groei van de zender: met hogere kijkcijfers, groter
bereik en een toename van de reclame-omzetten; die weer
bijdragen aan een groter productiebudget en nieuwe
kwalitatieve programma’s.
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6.5 SALTO Public Access evaluatie programma-aanbod 2012
Inleiding
De programmering van SALTO is een primaire taak van
Publieke Omroep Amsterdam, waarvoor een subsidie van
de gemeente Amsterdam ontvangen wordt. Ook het kader
van de SALTO-programmering werd in het verslagjaar
opnieuw vastgelegd in het Media-aanbodbeleid. De kanaalprofilering is ongewijzigd gebleven ten opzichte van 2011. Ruim 200 programmamakers en hun organisaties zonden op de SALTO-zenders uit. De meesten van hen
doen dit op wekelijkse basis op een vaste uitzendtijd, zodat hun luisteraars en kijkers
hen gemakkelijker kunnen vinden.
De zenderprofielen waren in het verslagjaar als volgt ingedeeld:
UPC digitaal 32

kanaal 39+

Stadsmagazines, politiek, actualiteit uit diverse groepen, kunst en
cultuur. Nederlands of ondertiteld, gericht op grotere doelgroepen.

UPC digitaal 33

kanaal s15-

Gevarieerde programma’s voor specifieke doelgroepen of niches.

In de Boot Met…
Inmiddels bekend onder veel
Amsterdammers. 'In de Boot
Met….' is hét programma waar
alle Amsterdamse Gemeenteraadsleden wel eens een tochtje
in hebben gemaakt.

Grote variëteit van meestal kleine programmaorganisaties.

STADSFM

kabel 103.3

ether 106.8

Nieuws, achtergronden, cultuur en reportages.

WERELDFM

kabel 104.6

ether 99.4

Gevarieerd aanbod voor diverse doelgroepen en taalgebieden. Grote
doelgroepen: Hindoestanen, Turken, Marokkanen, Zuid-Europeanen.

CARIBBEANFM

kabel 105.5

ether 107.9

Gevarieerd aanbod voor Afro-Surinaamse en Antilliaanse doelgroepen.

RAZO

Het programma wordt gepresenteerd door Rob Zwetsloot en
geproduceerd door Publieke
Omroep Amsterdam. In 2012
zijn bekende Amsterdammers
die er toe doen gevraagd om

kabel 103.8

ether 105.2

Wijkradio voor en door groepen bewoners van Amsterdam Zuidoost.

mee te varen. Gasten waren al:
Erik Mulder (directeur
Dierenasiel), Wim Hupperetz

MOKUMRADIO

kabel 102.4

(directeur Allard Pierson

Religieuze, evangelische en spirituele programma’s, én programma’s rond het

Museum) en Age Fluitman

levenslied. Veelal gericht op oudere doelgroepen.

(bestuursvoorzitter KvK).

Programmering SALTO
Voor het vooraf vaststellen van de programmering van de SALTO-kanalen volgt het
PbO een speciale zendtijdprocedure. Deze aanvraagprocedure kent een tijdspad van
vier maanden, waarin de aanvragen worden verwerkt en beoordeeld. De programma's
worden vooraf getoetst op de vereiste criteria en de vereiste ICE-normen en er wordt
bekeken of ze passen binnen de kanaalprofielen. Als aan deze voorwaarden voldaan
wordt krijgen ze een plaats in het programmaschema, dat vervolgens wordt vastgesteld door het PbO. De programmamakers ondertekenen een uitzendovereenkomst
en de uitzendvoorwaarden, waarin de verplichtingen over en weer zijn vastgelegd.
Deze uitzendcontracten hebben een looptijd van één omroepseizoen.
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Op de SALTO-zenders werd in 2012 ruim 17.000 uur televisieprogrammering
uitgezonden, allemaal gemaakt door Amsterdammers. Op SALTO 1 werd ruim 5.800
uur aan programma's uitgezonden en werd bijna 3.000 uur van deze gemaakte
programmering in de lege uren herhaald. Op SALTO 2 werd ruim 6.600 uur
programmering uitgezonden en 2.000 uur hiervan werd in de lege uren herhaald. Op
de vijf SALTO radiozenders werd in totaal 43.000 uur uitgezonden, waarvan 9.000 uur
gevuld werd door de 'muziekcarrousel' die in de lege uren geprogrammeerd wordt.

Overzicht van de uitgezonden uren op alle SALTO kanalen
SALTO Televisie-uitzendingen

geprogrammeerd

herhalingen

totaal uitgezonden

SALTO 1

5.886

2.899

8.784

SALTO 2

6.610

2.174

8.784

12.496

5.072

17.568

geprogrammeerd

herhalingen

totaal uitgezonden

STADSFM

5.847

2.937

8.784

WERELDFM

4.633

4.151

8.784

CARIBBEANFM

8.341

4.330

8.784

RAZO

8.784

-

8.784

MOKUMRADIO

6.915

1.869

8.784

34.519

9.401

43.920

Totaal SALTO Televisie 2012

SALTO Radio uitzendingen

Totaal SALTO Radio 2012

Zie de bijlagen voor de volledige programmaschema's.
In de evaluatie door het PbO van de SALTO-zenders wordt ook ingegaan op de
ambities die voor 2012 geformuleerd werden: het werven van nieuwe programma's,
het realiseren van nieuwe samenwerkingsverbanden die programmering opleveren en
het bevorderen van participatie, van talentontwikkeling en van mediawijsheid.

Nieuwe programma's
In 2012 zijn er weer verschillende nieuwe programma's bijgekomen op de SALTOzenders. Op de TV-zenders waren dat onder meer: RelatieShit, GRAP TV, Hart voor
Muziek, Folia Maakt Kennis en Da Bounze TV. Op de radio verwelkomden de luisteraars
de programma's: Iam Radio, The Shortlist, Mix Cue, Boom101, Pink Terrorists, Radio
Salvatore, Beautiful Freaks, Mona Lisa en een nieuwe serie van In de Boot Met....
Helaas zijn er ook programma's afgevallen. Sommige organisaties hadden niet langer
voldoende middelen om de productie en uitzending van de programma's te bekostigen:
MTNL, Eritrea TV, Nefesh TV en SME TV hebben om die reden hun programma's
moeten staken.
De kwaliteit, het niveau en de continuïteit van de nieuwsvoorziening op SALTO radio,
die werd verzorgd door de ONLM, bleken in 2012 niet langer te voldoen aan de
gestelde eisen. De gesprekken met de hoofdredacteur van de ONLM over gewenste
verbeteringen hadden eind 2012 nog niet het gewenste resultaat. In 2013 staat dit
punt hoog op de agenda.
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Samenwerking met culturele
instellingen en podiaprogramma's

NIEUW OP RADIO

Ook in 2012 werden veel programma's

IamTV zond al uit op SALTO 1, nu

geproduceerd en uitgezonden in samenwerking
met culturele instellingen en podia. De focus bij
dit aanbod ligt op het breder etaleren van het
culturele veld van Amsterdam. Deze programma's
werden soms ook productioneel ondersteund door
In 2012 vond de 15e editie van

Publieke Omroep Amsterdam. Voorbeelden zijn

het jaarlijkse Grachten-

o.a. Grachtenfestival, GRAP TV, De Balie, Amster-

festival plaats. Publieke

dam Prijs, Amsterdam Museum, Openbare Biblio-

Omroep Amsterdam heeft
portetten gemaakt van vier

theek en de eindexamen-expositie This Side Up.

Iam Radio
maken studenten van het Mediacollega ook kijkradio. Een keur aan
gasten wordt geïnterviewd over
allerlei onderwerpen die jongeren
en Amsterdam aangaan.

The Shortlist
Wekelijks programma op Stads FM
waarin vier vrienden hun favoriete
muziek kiezen uit 'de jungle van
hiphop en house tot singer-song-

jonge talenten m interviews

In april 2012 werd het langverwachte EYE

writers en alles daar tussenin'.

over 'de Liefde', het festival-

filminstituut geopend aan de oevers van Het IJ.

thema van 2012. Deze portret-

Mix Cue

In samenwerking met MOAM is voor die

Het laatste nieuws over house &

gelegenheid een felicitatiefilm gemaakt waarin

electronic dance in Amsterdam. De

alle Amsterdamse museumdirecteuren het EYE,

nieuwste tracks worden tegen het

directeur Sandra den Hamer en al haar

licht gehouden, talenten komen

medewerkers feliciteren met de opening.

aan het woord en u hoort waar de

ten, van mezzosopraan Karin
Strobos, saxofonist Lars
Niederstrasser, celliste Lidy
Blijdorp en pianist Camiel
Boomsma waren behalve bij
SALTO ook te zien op
Cultura24 en BravaNL.

beste feesten worden gegeven.

Actieve participatie

Pink Terrorists

De bevordering van de sociale cohesie en de lokale democratie stimuleert
Publieke Omroep Amsterdam door burgers als consumenten en als producenten
te betrekken bij het maatschappelijk debat op de SALTO-zenders. Zo werden de
Raadsvergaderingen rechtstreeks uitgezonden op SALTO 1, altijd aangevuld met
het programma De Raad Vandaag (foto hieronder). Ook werden interactieve
programma's gemaakt die het maatschappelijk debat tot onderwerp hadden,
zoals VragenVuur en De Hoeksteen Live!.
Programma's die als oogmerk hebben de sociale cohesie op buurt- en wijkniveau te versterken, door bewoners met hun buurtgenoten programma's te
laten maken, waren er ook in 2012. Enkele organisaties die hierin voorop lopen
zijn: RaZo, met programma's uit en over Amsterdam Zuidoost op televisie en
radio; Dialoog TV, buurttelevisie om de bewoners dichter bij elkaar te brengen
en Het Gewilde Oude Westen, gemaakt door bewoners van Oud-West.

Een platform voor positieve roze
initiatieven uit het hart van de
Amsterdamse homoscene. Op een
vrolijke manier wordt de roze
actualiteit doorgenomen.

Boom 101
Een wekelijks programma waar
opkomende dj’s en producers van
Deep House, Tech en techno live
hun nieuwste muziek laten horen.

Radio Salvatore
Nederlands- en anderstalige hits in
een programma dat draait om
ouderwetse gezelligheid voor
iedereen. Een verzoekprogramma
voor de echte Amsterdammer.
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Broedplaats voor talentontwikkeling en mediawijsheid
Om Amsterdammers de gelegenheid te geven
programma's te maken op broadcast niveau,
bieden we al jaren een uniek platform, dat
dient als broedplaats voor talentontwikkeling
en mediawijsheid. Om programmamakers te
stimuleren en instrumenten aan te reiken
waardoor ze zelfstandig kunnen produceren,
organiseert Publieke Omroep Amsterdam
trainingen in de vorm van radiocursussen en
individuele opfriscursussen (voor organisaties
waar nieuwe vrijwilligers instromen). Ook
training van programmamakers die vanuit
Studio 1 een eenvoudig live tv programma
willen maken, behoort tot de mogelijkheden.
Om drempels weg te nemen waren in 2012 de
uitzendtarieven wederom laag. Een half uur
televisie-uitzending kostte € 17,58 op prime
time en voor het uitzenden van radio op de
kabel en in de ether betaalde men voor een
heel uur uitzending € 5,30. Voor de studiohuur
gold een tarief van € 5,40 per uur.
Om bredere bekendheid aan de platformfunctie
te geven werd in 2012 weer een spraakmakende reeks programma's gemaakt onder
de naam Wat maak jij nou!?, uitgezonden op
AT5. In dit programma wordt kleurrijk geïllustreerd welke programmamakers op SALTO
uitzenden en hoe zij de Public Access-middelen
gebruiken om hun doel te bereiken.
In de samenwerking met stagiaires en
opleidingen die Publieke Omroep Amsterdam
organiseerde, stond talentontwikkeling
centraal. De samenwerking leverde frisse en
nieuwe input van jonge studenten, die hun
ideeën en talenten vorm gaven met de
mogelijkheden van ons mediaplatform. In 2012
is samengewerkt met het Practoraat Sociale
Media, de Media Academie en de Opleiding
Maatschappelijke Vorming.
Het Practoraat Sociale Media is een samenwerking van International Data Group (IDG),
Publieke Omroep Amsterdam, Pakhuis de
Zwijger, Hogeschool Inholland en Mediacollege
Amsterdam. Het Practoraat wil de sociale
media in onderwijs en bedrijfsleven stimuleren

22

WAT MAAK JIJ NOU!?
Dit succesvolle tv-programma is in 2012 begonnen
aan haar 3e seizoen. 'Wat Maak Jij Nou!?' wordt goed
bekeken en de Amsterdammers maken kennis met de
diverse en kleurrijke mensen die radio- en televisieprogramma's maken voor de SALTO Public Access
kanalen. Ook het komend seizoen is te zien wat
mensen beweegt om, voor hun stadsgenoten en in
hun stad, radio of televisie te maken.
Dit programma, geproduceerd door Publieke Omroep
Amsterdam, wordt ook uitgezonden op AT5.
Doel van het programma is ook om Amsterdammers
uit te nodigen zelf maker te worden.

door te experimenteren met studenten. Voor Publieke Omroep Amsterdam
heeft een groep van 5 studenten een Media Toolkit ontwikkeld voor de

NIEUW OP TV

programmamakers van SALTO Public Access. Hiermee kunnen de programma-

Da Bounze TV

makers aan de slag met sociale media in hun televisie- of radioprogramma. In

'Live Your Dreams' is het motto. Da

2013 gaat het project verder en zullen de studenten de Media Toolkit verfijnen

Bounze wil jongvolwassenen sti-

en zullen zij verschillende workshops opzetten om de programmamakers

muleren om hun dromen te

wegwijs te maken in gebruik en inzet van sociale media.

realiseren. In het programma gaan
de makers in op immigratie,

Drie studenten van het Mediacollege hebben in het verslagjaar stage gelopen

alleenstaand ouderschap, school-

bij Publieke Omroep Amsterdam. Zij hebben onder begeleiding van de Praktijk-

verlaters, racisme en etnische

opleider meegewerkt aan diverse producties. De studenten deden praktijk-

conflicten.

ervaring op met camerawerk en montage. Publieke Omroep Amsterdam wordt

Folia Maakt Kennis…

ervaren als een fijne en leerzame plek te zijn om stage te lopen.

Eén uur, één gast. Folia maakt

Het Krakershuis werd gemaakt door studenten van de Opleiding Maatschappe-

kennis met een gast uit de wereld

lijke Vorming als afstudeeropdracht. Zij hebben een documentaire gemaakt

van onderwijs of wetenschap.

over de gevolgen van de kraakwet in de praktijk. De documentaire is uitgezon-

Iedere woensdagmiddag live op

den bij SALTO en ook deze studenten zijn begeleid door de praktijkopleider van
Publieke Omroep Amsterdam.

StadsFM en in het weekend de TVregistratie op SALTO 1.

GRAP TV

Internet en sociale media
Alle uitzendingen van SALTO zijn on demand beschikbaar. Per maand bezoeken
gemiddeld 37.500 mensen de website, uit 93 verschillende landen. Een kwart
van de bezoekers is nieuw, driekwart komt na een eerste bezoek terug. De
website wordt vooral gebruikt om uitzendingen te bekijken en te beluisteren,
een andere belangrijke functie is de programmagids. Veel programmamakers

Stichting GRAP, de organisatie die

plaatsen de livestream van SALTO op hun eigen website, maar een aantal

Amsterdamse bands ondersteunt

grotere aanbieders kiest ervoor een eigen stream te gebruiken. Daardoor ligt

om zich te presenteren aan publiek,

het aantal gebruikers van de SALTO-radiokanalen naar verwachting een stuk

media en muziekindustrie, heeft nu

hoger dan eerder aangegeven.

ook een podium op SALTO. GRAP
levert bijzondere videoclips van de

Doordat er minder geld beschikbaar is, werd besloten om voorgenomen

bands die non-stop worden

aanpassingen van de website - om op alle mediaplatforms streaming mogelijk

uitgezonden.

te maken - gefaseerd uit te voeren. In 2012 is de vormgeving wel aangepast

Hart voor Muziek

aan de nieuwe bestuursstructuur en is er naast de SALTO website een nieuwe
website gelanceerd onder de naam Publieke Omroep Amsterdam.

Conclusies PbO programmering SALTO
Het PbO is positief over de SALTO programmering in 2012. Allereerst constateerde het PbO dat de programmering die werd uitgezonden aansluit op de

Hét Nederlandse muziekprogramma met toppers van eigen bodem!
Dit programma bedient de Amsterdammers die houden van de
Gouden Oudjes en de frisse
nieuwelingen.

opgestelde kanaalprofilering. Het vastgestelde omvangrijke programma-aanbod

Relatieshit

is uitgezonden. Alleen de continuïteit van de nieuwsvoorziening op SALTO

Dit programma wordt gemaakt

radio, verzorgd door de ONLM, voldeed niet aan de verwachtingen. Het overige

door Marit de Jong, werkzaam als

aanbod was bijzonder gevarieerd en daarmee uniek in Nederland. Er waren

docent in het HBO in Amsterdam.

gelukkig ook weer nieuwe en bijzondere programma’s bijgekomen. Het PbO

Marit gaat gesprekken aan met

constateerde helaas wel dat het huidige economische tij van invloed was op de
terugloop in het aanbod op, met name, de televisiezenders. Ondanks de uiterst
lage tarieven die Publieke Omroep Amsterdam hanteert, moesten toch enkele
grotere en kleinere organisaties hun programma's noodgedwongen staken.
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bekende en minder bekende Nederlanders die iets te melden hebben
over relatieshit, hoe je er aan komt,
hoe je er mee om kunt gaan en ook
hoe je er weer van af komt.

Het PbO ziet uit naar de plannen van het
bestuur om de televisieprogrammering in
deze lastige tijden op niveau te houden en
waar mogelijk te verbeteren, wellicht door
met partners in de stad nieuw aanbod te
ontwikkelen.
Het PbO merkt op dat de grote verschillen in
kwaliteit van de programma’s op de Public
Access zenders deels in de aard van public
access besloten ligt. Om deze reden stelt het
PbO andere eisen aan de kwaliteit van deze
programmering. Door de diversiteit van deze
(niche)doelgroepen geeft men meer gewicht
aan de perceptie van kwaliteit binnen de
eigen doelgroep. Wel wil het PbO dat de
programmamakers het aanbod toegankelijk
houden voor in principe alle Amsterdammers. Het stimuleren van ondertitelen van
de programma’s acht ze in dit kader van
groot belang.
De ICE-rapportage werd na een tussentijdse
toetsing door het Commissariaat voor de
Media op hun aanwijzingen aangepast,
omdat bij enkele individuele programma's de
categorieën niet correct waren ingevuld.
Daarnaast voegde het PbO nog een
verklaring toe dat de verstrooiende
programma's als lokale cultuur worden
aangemerkt. Alle SALTO zenders voldeden
eind 2012 aan de ICE norm.
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6.6 FunX evaluatie programma-aanbod 2012
Inleiding
Publieke Omroep Amsterdam neemt deel in de
jongerenzender FunX via de Stichting G4 Radio.
Publieke Omroep Amsterdam is als Amsterdamse
zendgemachtigde eindverantwoordelijk voor de
programma's van FunX Amsterdam. Stichting FunX
ontvangt geen subsidie voor de productie van haar programma van Publieke Omroep
Amsterdam. Het lokale venster voor Amsterdam werd in 2012 geproduceerd vanuit de
studio- en redactieruimte van AT5 in Amsterdam. De gemeente Amsterdam stopte de
subsidie aan FunX Amsterdam per 1 januari 2012. De kosten voor de lokale
programmering in Amsterdam heeft FunX in 2012 kunnen dekken uit reclameverkopen
en reserves.
FunX heeft zich met succes sterk gemaakt voor de verduurzaming van het radiostation,
zowel landelijk als lokaal. Op 15 mei 2012 werd het samenwerkingsconvenant tussen
NPO en Stichting G4 Radio ondertekend. Vijf landelijke publieke omroepen participeren
vanaf 1 januari 2013 in de landelijke editie van FunX: BNN, NTR, VPRO, KRO en AVRO.

Programmering 2012
De programmering 2012-2013 is door het PbO vastgesteld op basis van een programmaschema en een ICEoverzicht. De programmering die in Amsterdam onder de
verantwoordelijkheid van Publieke Omroep Amsterdam
wordt uitgezonden, is niet onderworpen aan aanvullende
criteria. Het PbO monitort alleen of de uitzendingen
voldoen aan de wettelijke eisen en conform het
ingediende programmaschema's werden uitgezonden. In
de programmering 2012-2013 bleven de ochtendshow
Start, ClassX, Fresh 'n Up, FunX Dance Weekend, Music
MiX, CritiX en Slow Jamz gehandhaafd. Ook de muziekprogramma's XChart en XTips en het arbeidsmarktprogramma Hi5 zijn behouden gebleven. De lokale
vensters werden ingevuld met het programma Sound Of
The City en voor Amsterdam ondersteund met lokale
reportages.
De positie van FunX onder jongeren in de Randstad
maakt haar een gewilde partner bij maatschappelijke en
culturele festivals en evenementen. Voor grote
evenementen, waarvan FunX vaste mediapartner is,
verzorgt de zender de promotie op de radio en de website, organiseert zij op verzoek het urban podium en
produceert zij audio- en videoreportages. In Amsterdam
is FunX in 2012 actief geweest bij onder andere
Amsterdam Dance Event, Hi5 Rhythm For Success en
Latin Village.
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Internet en sociale media
Op internet ontving FunX in 2012 ruim 3,75 miljoen
bezoekers. De best bezochte onderdelen van de
website waren de homepage, de radiostreams, XChart
en XTips. Het netwerk van FunX in de sociale media
breidt zich ook gestaag uit: Facebook groeide met
108% naar 25.000 'likes' eind 2012. Het aantal volgers
op Twitter nam toe van 7.200 naar 11.200, een
stijging van 55%.

Conclusies PbO Programmering FunX
Het PbO heeft de programmering over 2012-2013
vooraf goedgekeurd op basis van de voorstellen van
FunX en de programmaschema's zoals voorgelegd in
2012. De evaluatie is gedaan op hoofdlijnen. Het PbO
heeft geconstateerd dat de programmering is
uitgezonden conform het ingediende programmaschema, al moest ook hier een aangepast ICEformulier aan het Commissariaat voor de Media
worden aangeleverd waarop de ICE norm correct werd
weergegeven.
De programmering van FunX voldoet aan een
duidelijke behoefte in de stad onder de doelgroep
Randstedelijke jongeren. Getuige daarvan is het
enorme bereik van de zender. De programmering is
gevarieerd en prikkelend en wordt professioneel
verzorgd. Het PbO ziet uit naar nieuwe mogelijkheden
voor programmatische kruisbestuiving nu de
Amsterdamse redactie van FunX per 2013 gehuisvest
is bij Publieke Omroep Amsterdam.
In de bijlagen vindt u het programmaschema met
programmabeschrijvingen voor FunX Amsterdam van 3
september 2012 tot 1 september 2013.

FunX is sinds de eerste bereikmeting in 2004
het best beluisterde radiostation onder
jongeren (15-24 jaar) in de Randstad, met een
weekbereik van 33%. Radio 538 en SLAM FM
volgen met respectievelijk 30% en 28%.
In de oudere groep (25-34 jaar) is FunX de
runner-up na 538 (31%) met een weekbereik
van 23%. Binnen de totale doelgroep in de G4
bedroeg het weekbereik 28%, vlak achter Radio
538 met een weekbereik van 30%.
(Ipsos Synovate, juni 2012)
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6.7 Concertzender evaluatie programma-aanbod 2012
Inleiding
Het programma van de Concertzender is te ontvangen via internet en wordt in
Amsterdam via een kabelfrequentie doorgegeven onder licentie van Publieke Omroep
Amsterdam.
De Concertzender ontvangt geen subsidie van Publieke
Omroep Amsterdam voor de productie van haar
programma’s. Programmasamenstelling, presentatie, opname- en
uitzendtechniek zijn in handen van 160 vakkundige vrijwilligers.

Programmering 2012
De programmering omvatte een gevarieerd muziekaanbod: klassiek, oude muziek,
wereldmuziek, eigentijdse muziek, jazz, opera en popmuziek. Kenmerk van de
Concertzender is de eigen muziekkeuze van de presentatoren en het integraal
uitzenden van complete werken. In 2012 is de Concertzender overgestapt naar een
meer horizontale programmering. Zodat op doordeweekse dagen overdag meer
klassiek klinkt en 's avonds meer jazz, wereldmuziek en pop.
Ook de Concertzender mocht enkele nieuwe programma’s verwelkomen, zoals: XRated en X-Ray, de programma’s van ex-Kink FM-er Bob Rusche; Kraakhelder, een
programma over hedendaagse elektronische muziek; Musicians Corner, waarin een
bijzonder jazzmusicus centraal staat; DiscCover, een programma met vinyl; en Geen
dag zonder Bach, een dagelijks programma gepresenteerd door Joop van Zijl.
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Internet & sociale media
Via internet wordt de Concertzender gemiddeld ruim 5000 keer per dag ingeschakeld,
met een luisterduur van gemiddeld 10 minuten. De zender heeft in de 30 jaar van
bestaan een zeer rijk muziekarchief opgebouwd, met meer dan 20.000 platen en cd’s
en minstens 3.000 unieke opnamen van muziekuitvoeringen op de Nederlandse podia.
Sinds eind 2006 zijn de meeste programma's ook te beluisteren via 'Uitzending
Gemist'. Vanwege de overweldigende hoeveelheid materiaal heeft de Concertzender de
beste en meest interessante programma's in vijftien Themakanalen gebundeld. De
Concertzender is ook via de mobile site te ontvangen. Concertzender heeft ruim 1000
volgers op Twitter en Facebook.

Conclusies PbO Programmering Concertzender
De programmering 2012-2013 is door het PbO vastgesteld op basis van het programmaschema. De programmering die in Amsterdam onder de verantwoordelijkheid van
Publieke Omroep Amsterdam wordt uitgezonden is, evenals die van FunX, niet
onderworpen aan aanvullende criteria. Het PbO monitort alleen of de uitzendingen
voldoen aan de wettelijke eisen en of ze conform het ingediende programmaschema's
werden uitgezonden. Het PbO heeft geconstateerd dat de programmering is uitgezonden conform het ingediende programmaschema, al moest ook hier een aangepast
ICE-formulier aan het Commissariaat voor de Media worden aangeleverd waarop de
ICE-norm correct werd weergegeven. Het PbO is onder de indruk van de organisatie en
presentatiekwaliteiten van de - vrijwillige - medewerkers van de Concertzender. De
programmering voorziet in een duidelijke behoefte bij de Amsterdamse muziekliefhebber en vormt een goede aanvulling op het totale media-aanbod in de stad.
In de bijlagen vindt u het complete programmaschema van de Concertzender.
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6.8 Samenstelling PbO 2012
De Mediawet schrijft voor dat het PbO een afspiegeling is van de culturele en
maatschappelijke geledingen in de stad. De invulling van deze geledingen en het aantal
leden worden, conform de statuten, vastgesteld door de bestuurder van Publieke
Omroep Amsterdam. De leden van het PbO ontvangen geen vergoeding voor hun
lidmaatschap.
Tot medio 2012 bestond het PbO uit: Lennart Booij (voorzitter); Ahmet Coskun (sector
Jongeren); Remco Kobus (secretaris, sector Sport en recreatie); Angelo Bromet (sector
Kunst en Cultuur); Albert van Heijningen (penningmeester, sector maatschappelijke
zorg en welzijn); Fione Zonneveld (sector Onderwijs en educatie) en Dhiren Gangaram
Panday (sector Etnische en Culturele Minderheden).
Eind 2012 was het PbO als volgt samengesteld:

Fione Zonneveld
voorzitter ad interim, sector Onderwijs en educatie
Ahmet Coskun
sector Jongeren
Angelo Bromet
sector Kunst en Cultuur
Dhiren Gangaram Panday
sector Etnische en Culturele Minderheden
Phyllis Döll
sector Maatschappelijke zorg en Welzijn
Het volledige profiel van de PbO-leden is te vinden op www.publiekeomroepamsterdam.nl
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7 DE ORGANISATIE
Organisatie in 2012
De dagelijkse organisatie van Publieke Omroep Amsterdam heeft erg moeten wennen
aan de naamswijziging en wat dat in de praktijk betekent. Lag de focus eerst vooral op
de zorg voor SALTO, inmiddels profileren we ons als overall licentiehouder van vier
merken. SALTO is er daar een van. De meeste activiteiten van het bureau concentreerden zich in 2012 natuurlijk als vanouds rond de SALTO Public Access en haar
aanbieders. De activiteiten in relatie met de overige merken spelen zich voornamelijk
af op directieniveau.
De wijziging van de bestuursstructuur in 2012 leidde tot nieuwe besluitvormingsprocessen in de organisatie, met een nieuw protocol voor de interne besluitvorming.
Het proces van besluitvorming wordt ondersteund door en krijgt input van diverse
gremia in de organisatie.

Personeel
De organisatie werd geleid door een directie, samengesteld uit de directeur/ bestuurder
en de adjunct directeur. De staf bestond uit de directie, de office manager, het hoofd
techniek/ICT, de communicatiemedewerker, de juridisch medewerker en de administrateur. Tevens werken bij Publieke Omroep Amsterdam een systeembeheerder, een
vormgever, een schoonmaker, twee secretariaatsmedewerkers en een technisch/
productioneel team van vier personen. In 2012 werkten er vele stagiaires op productie
en werden twee re-integratiekandidaten begeleid.
De vaste personele bezetting was minimaal voor het tamelijk stevige takenpakket van
de Publieke Omroep Amsterdam. In 2012 werkten er 16 medewerkers, die samen 13,1
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fte's vervullen, verdeeld over 11 mannen en 5 vrouwen. In de afgelopen jaren is het
aantal formatieplaatsen gereduceerd. In 2008 waren er nog 21 medewerkers in dienst
(17 fte). Jaarlijks liep het aantal terug terwijl de werkzaamheden alleen maar zijn
toegenomen. De afname is het gevolg van korting op de subsidie die we ontvangen en
de afschaffing van de gesubsidieerde arbeidsplaatsen in de afgelopen jaren.
Het personeelsverloop was gering. Alleen de juridisch medewerker werd vervangen
nadat zij haar vertrek had aangekondigd. Per 31 december 2012 hebben 13 van de 16
personeelsleden een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In verband met
langdurig ziekteverlof gerelateerd aan zwangerschap en ouderschapsverlof, werd voor
het secretariaat aanvullende vervanging ingehuurd.
Het ziekteverzuim was laag, het totale verzuim lag op 5.95 %, dat negatief beïnvloed
werd door de 28% verzuim bij het secretariaat vanwege een langdurig ziektegeval
gerelateerd aan zwangerschap. Op alle andere afdelingen lag dit onder de 1%. Het lage
verzuim is opmerkelijk gezien de omvangrijke takenpakketten en stevige werkdruk. Er
is een duidelijke motivatie bij de werknemers vast te stellen en de betrokkenheid is
groot. Helaas had de Publieke Omroep in het verslagjaar niet de beschikking over een
opleidingsbudget.

Office en Programmering
In 2012 zijn alle werkzaamheden van het secretariaat geïnventariseerd. Het blijkt dat
in de afgelopen jaren het takenpakket is gegroeid. Onder meer met een deel van de
programmacontrole en handhaving, de productionele planning en met de begeleiding
van stagiaires. Op grond hiervan is een nieuwe taakverdeling doorgevoerd op het
secretariaat. Ook heeft de digitalisering van de interne procedures verder vorm
gekregen. Aan het eind van het jaar zijn de werkplekken herverdeeld vanwege de
komst van de medewerkers van FunX op het kantoor in Pakhuis de Zwijger.

Handhaving en Toezicht
Er zijn twee partijen die van overheidswegen toezicht houden op de programmering
van Publieke Omroep Amsterdam: het Commissariaat voor de Media ziet toe op
naleving van de programmavoorschriften (de verplichte percentages informatie, cultuur
en educatie, ook wel ICE-norm genoemd) en op naleving van de reclame- en sponsorregels; het NICAM ziet toe op de naleving van de Kijkwijzerregels, die verplichten tot
codering van programma's die niet geschikt zijn voor alle leeftijden.
Publieke Omroep Amsterdam voert zelf een actief toezicht- en handhavingsbeleid. Alle
aanbieders dienen zich te houden aan de Mediawet en relevante regelgeving. Hierover
geven we voorlichting en controleren we steekproefsgewijs de programma's. Bij
constatering van een overtreding treedt ons handhavingsbeleid in werking. In het
uiterste geval kunnen we overgaan tot het ontbinden van de uitzendovereenkomst. De
boetes als gevolg van de overtredingen veroorzaakt door de programmamakers
worden op hen verhaald.
Naast handhaving op regelgeving zorgen we er ook voor dat de omgang met de SALTO
aanbieders onderling en met de medewerkers van onze eigen organisatie zo goed
mogelijk verloopt. In onze algemene voorwaarden voor de Public Access is een
inspanningsverplichting opgenomen om tot een zo goed mogelijke samenwerking te
komen. In 2012 hebben wij op basis van ons handhavingsbeleid twee SALTO
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aanbieders geschorst en in één geval de overeenkomst ontbonden. Dit laatste heeft
geleid tot een rechtszaak die in ons voordeel is beslist.
Daarnaast houden het secretariaat en de administratie de financiële afspraken met de
SALTO programmamakers nauwlettend in de gaten. De aanbieders betalen een
uitzendvergoeding voor onder andere het gebruik van de studio's en de uitzendtijd. Als
deze vergoeding niet wordt voldaan gaan wij over tot schorsing van de zendtijd. Zo
zijn in 2012 acht aanbieders (tijdelijk) geschorst vanwege achterstallige betalingen.

Een drukbezochte voorlichtingsbijeenkomst over reclame- en kijkwijzerregels

Techniek –ICT en distributie
De afdeling Techniek & Productie verzorgt de distributie, de doorgifte en de
programmering van de SALTO programma's op de twee televisie- en vijf radiozenders.
Daarvoor beheren zij de uitzendstraat (ECK), de FM-frequenties en zendmasten in de
stad en de codecverbindingen. Ook de website, de on-demand streaming faciliteiten en
de verplichte opslag van de programmering vallen onder deze afdeling. De doorgifte
van AT5, FunX en Concertzender verloopt niet via de ECK van Publieke Omroep
Amsterdam.
De algehele SALTO programmering wordt door de afdeling Techniek & Productie
technisch ondersteund. De programmamakers leveren dagelijks hun uitzendingen voor
televisie meestal aan op filebasis, maar soms ook nog op tape of disk. De bestanden
worden gecontroleerd en gereedgemaakt voor uitzending. Daarnaast ondersteunen de
technici de radio- en televisieprogramma's die live vanuit de SALTO-studio's worden
uitgezonden. De studio's werden in 2012 ruim 10.000 uur gebruikt. De programma's
die vanaf locaties in de stad worden uitgezonden, maken gebruik van de zogenaamde
codec-verbindingen.

Administratie
De administratie werkt met een nieuwe procuratieregeling, noodzakelijk vanwege de
nieuwe bestuursstructuur. Geconstateerd wordt dat als gevolg van de financiële relatie
met de nieuwsvoorziening, de administratieve werkzaamheden zijn toegenomen.
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8 FINANCIËN
De subsidieaanvraag 2012
De subsidieaanvraag van Publieke Omroep Amsterdam
2012 week af van de oorspronkelijk ingediende meerjarenraming 2009-2013. Daarin was nog een bijdrage van
€ 910.662 opgenomen. In de afgelopen jaren is er al bezuinigd
op activiteiten en personeel. In het activiteitenplan voor 2012
werd de aangevraagde bijdrage teruggebracht tot
€ 862.300.
Halverwege het jaar, nadat de nieuwe relatie met de producent
Amstel Televisie Vijf was geformaliseerd, moest een subsidieaanvraag ingediend worden bij de gemeente voor een aanvullende subsidie van € 1.400.000, te bestemmen als
bijdrage voor de nieuwsvoorziening voor de tweede helft
van dat jaar. Dit bedrag werd direct doorgegeven aan de
producent als productievergoeding. Deze bijdrage loopt niet
mee in de begroting van Publieke Omroep Amsterdam voor
haar overige activiteiten.
Uiteindelijk ontving Publieke Omroep Amsterdam in 2012 een
gemeentelijke subsidie ten bedrage van € 1.400.000 voor de
nieuwsvoorziening en € 862.300 voor haar overige
activiteiten.

Resultaat Boekjaar 2012
Het jaar werd afgesloten met een negatief exploitatieresultaat
van -€ 40.981. Dit negatieve resultaat ontstaat hoofdzakelijk ten
gevolge van de gemaakte kosten t.b.v. de transitie. Het resultaat van het boekjaar komt op -€ 4.854, door een vrijval van
nog te besteden subsidies in de post overige baten en lasten.
Incidenteel waren de hogere lasten voor externe advieskosten a € 39.151 en de extra kosten aan overwerk
personeel ruim € 8.000. De incidenteel aangevraagde
extra bijdrage ter dekking van deze transitiekosten bij de
gemeente werd gehonoreerd met € 30.000. Zo
ontstond op deze post een dekkingstekort van
€ 17.151.
Structureel werden de kosten als gevolg van de nietaftrekbare BTW voorbelasting. Deze bedroegen in 2012
€ 65.822.
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8.1 Toelichting op de baten en lasten 2012
De totale baten bedroegen in 2012 € 1.228.896, dat was € 29.859 hoger dan in 2011.
In 2012 werd een projectsubsidie ontvangen van de Gemeente Amsterdam als bijdrage
voor de 'transitiekosten/nieuwe governance' van € 30.000, dit was de voornaamste
oorzaak van deze toename t.o.v. 2011. De totale lasten namen in 2012 echter ook toe
t.o.v. 2011 met een bedrag van € 97.363 tot een totaal van € 1.269.877.

Baten
De bijdrage voor de nieuwsvoorziening van € 1.400.000 is feitelijk een 'doorsluispost'. De opbrengsten TV uitzendingen komen in 2012 uit op € 107.088, en zijn
vrijwel gelijk aan 2011. De opbrengsten uit Radio-uitzendingen bedragen
€ 77.546, en liggen op het niveau van 2011. De opbrengst uit verhuur van
radiostudio's daalde met € 6.335; daartegenover steeg de opbrengst uit verhuur van
overige capaciteit met € 4.814, en dit resulteert tezamen in een kleine afname in
verhuuropbrengsten t.o.v. 2011 van € 1.521.
De Subsidie Gemeente Amsterdam is in 2012 met € 9.990 gestegen t.o.v. het
bedrag van 2011, te weten tot € 862.300. Tevens werd er een incidentele subsidie
voor de transitiekosten toegekend van € 30.000.

Lasten
De kosten TV uitzendingen, radio uitzendingen en radiostudio’s waren in 2012
alle lager dan in 2011. Dit is het gevolg van zuinig beleid. In 2012 is wederom zeer
behoudend geïnvesteerd. De brutosalarissen zijn in 2012 met 2% gestegen t.o.v.
2011. Mede als gevolg van werkzaamheden aan de nieuwe governancestructuur
bedroegen de algemene personeelskosten € 22.654 meer dan in 2011. De
organisatiekosten kwamen in 2012 uit op € 273.048, dat is € 90.621 hoger dan in
2011. Deze stijging laat zich allereerst verklaren door een toename van kosten als
gevolg van niet-aftrekbare BTW voorbelasting, die in 2012 in totaal € 65.822
bedroegen; een toename van € 43.476 t.o.v. 2011. Deze toename op haar beurt laat
zich voor € 31.036 verklaren uit het feit dat de verhouding tussen (voor de BTW)
belaste en vrijgestelde opbrengst drastisch is verslechterd als gevolg van de subsidiestroom van € 1.400.000 voor de nieuwsvoorziening, en tegenvallende reclameopbrengsten van AT5. Bovendien zorgden hogere printprijskosten in 2012 voor extra
niet aftrekbare BTW voorbelasting ten bedrage van € 12.440. Daarnaast zijn er in de
organisatiekosten in 2012 extra advieskosten ten bedrage van € 39.151 gemaakt in
het kader van de transitie naar de nieuwe governance. Dit geeft de voornaamste
oorzaak van de stijging van de advieskosten. Als laatste was er een stijging in de
kosten IT van € 6.832, als gevolg van de overgang naar een nieuwe server en
aanschaf van een aantal licenties. De activiteitenkosten vallen in 2012 € 6.813 lager
uit dan in 2011. In 2012 vonden de SALTO Awards geen doorgang, en dat is de
voornaamste oorzaak van deze afname.
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EXPLOITATIEREKENING OVER

2012 begroot 2012

2011

BATEN
TV uitzendingen

107.088

117.000

107.391

Radio uitzendingen

77.546

77.000

78.991

Verhuur radiostudio's

63.532

60.000

65.053

862.300

862.300

852.310

30.000

0

0

4.556

20.000

9.730

Subsidie Gemeente Amsterdam
Transitiebijdrage Gemeente Amsterdam
Opbrengst advertenties
Intrest
Omroepbijdragen en bijdragen Buma/Sena
Diversen

5.809

2.500

3.296

67.437

67.500

66.224

10.628

30.600

16.042

1.228.896

1.236.900

1.199.037

Kosten TV uitzendingen

160.534

166.500

161.185

Kosten Radio-uitzendingen

164.656

179.000

169.368

Kosten Radiostudio's

113.241

125.000

116.908

10.160

10.000

10.360

324.893

300.900

302.239

85.230

88.000

85.099

Organisatiekosten

273.048

199.500

182.427

Activiteitenkosten

138.115

168.000

144.928

1.269.877

1.236.900

1.172.514

-40.981

0

26.523

Totaal baten

LASTEN

Kosten advertenties
Algemene personeelskosten
Huisvestingskosten

Totaal lasten

SUBSIDIE
Subsidie nieuwsvoorziening
Productiebijdrage

Exploitatieresultaat
Vennootschapsbelasting

1.400.000

1.400.000

0

-1.400.000

-1.400.000

0

0

0

0

-40.981

0

26.523

0

0

0

-40.981

0

26.523

Overige baten minus lasten

36.127

0

84.764

Resultaat boekjaar

-4.854

0

111.287

VOORSTEL BESTEMMING RESULTAAT
Mutatie bestemmingsreserve
bestede investeringen

-19.991

-34.903

Mutatie egalisatiereserve

-4.854

111.287

Dotatie continuïteitsreserve

19.991

34.903

Resultaat boekjaar

-4.854
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0

111.287

8.2 Toelichting op de balans
In 2012 werd behoudend geïnvesteerd: € 36.931. De afschrijvingen over 2012
bedroegen in totaal € 41.922.
Per balansdatum bedroeg het totaal van de uitstaande vorderingen € 354.852. Hiervan
is € 9.234 opgenomen in de voorziening dubieuze debiteuren. Dit resulteert in een
debiteurenstand van € 345.618 per 31 december 2012.
De vlottende activa bedragen per 31 december 2012 € 510.473, en dat is € 76.344
hoger dan de stand per 31 december 2011. Oorzaak hiervan is enerzijds een hogere
eindstand van € 88.951 in de overlopende activa, die het gevolg is van nog te
ontvangen gemeentelijke subsidie voor nieuwsvoorziening ad € 70.000, en € 19.000
aan andere vorderingen; anderzijds een € 12.631 lagere eindstand aan debiteuren.
De liquide middelen bedragen per balansdatum € 310.552, tegenover € 323.604 per
31 december 2011.
Het negatieve resultaat over 2012 ad -€ 4.854 is verwerkt in het eigen vermogen ten
laste van de egalisatiereserve.
Als laatste is er een stijging te zien in de kortlopende schulden: € 569.299 per
31 december 2012 tegenover € 506.144 op 31 december 2011; een stijging van
€ 63.155. Deze stijging laat zich allereerst verklaren door een € 68.322 hogere
crediteureneindstand t.o.v. 31 december 2011. Deze is € 70.000 hoger als gevolg van
de nog verschuldigde productiekostenvergoeding aan Amstel Televisie Vijf B.V., en
€ 1.678 lager wat betreft overige crediteuren. Voorts bedragen de af te dragen
belastingen en sociale premies op 31 december 2012 in totaal € 88.280, en dat is
€ 32.478 meer dan de stand van 31 december 2011 ad € 55.802. Oorzaak hiervan ligt
in de hogere bedragen die gemoeid waren met de aangiftes omzet- en loonbelasting
over december 2012.
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BALANS PER

31 december 2012

31 december 2011

(ná resultaatbestemming)

ACTIVA
Vaste activa
Materiële vaste activa
Inventarissen en apparatuur

76.285

+

81.276
76.285

81.276

Vlottende activa
Vorderingen
Debiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa

345.618

358.249

997

973

163.858

74.907

+

510.473

434.129

Liquide middelen

310.552

323.604

+

897.310

839.009

PASSIVA
Eigen vermogen
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserve bestede investeringen
Egalisatiereserve

199.302

179.311

22.276

42.267

106.433

111.287

+

328.011

332.865

Kortlopende schulden
Crediteuren

391.187

322.865

Belastingen en sociale lasten

88.280

55.802

Overlopende passiva

89.832

127.477

+

569.299

506.144

+

897.310

839.009
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BIJLAGEN
Programmaschema's Televisie
kabel 26+

|

UPC digitaal 31

|

Digitenne 25

|

Ziggo 986

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

00.00

Carrousel

Carrousel

Carrousel

Carrousel

Carrousel

09.00

020LIVE

020LIVE

020LIVE

020LIVE

020LIVE

10.00

Basta

Basta

Basta

Basta

16.00

Gespr.Burgemeester Big City

Bijlmerbuzzz

Bureau 020

16.12

Aanbouw

Chang's Choice

Wetenschap?!

Chang's Choice

Bureau 020

16.24

Uitflits

Uitflits

Uitflits

Uitflits

Uitflits

16.31

10 Minuten

10 Minuten

10 Minuten

10 Minuten

10 Minuten

Ajax

16.41

Basta

Basta

Basta

Basta

Basta

Het Verkeer & Weer Awick

16.53

Het Verkeer

Het Verkeer

Het Verkeer

Het Verkeer

Het Verkeer

Uitflits

Het Verkeer & Weer

16.56

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

17.00

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

17.21

Big City

Bijlmerbuzzz

Bureau 020

Awick

AT5 Politiek

Bureau 020

AT5 Politiek

17.37

Chang's Choice

Big City

Ajax; dit is mijn club

17.43

Ombudsvrouw

020VANDAAG

020VANDAAG

17.50

Het Verkeer & Weer Het Verkeer & Weer Het Verkeer & Weer Het Verkeer & Weer Het Verkeer & Weer Het Verkeer & Weer Het Verkeer & Weer

17.53

Uitflits

Uitflits

Uitflits

Uitflits

Uitflits

Uitflits

Uitflitsc.u. nieuws

17.56

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

18.00

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

18.21

020VANDAAG

020VANDAAG

020VANDAAG

020VANDAAG

020VANDAAG

Awick

Aanbouw

18.37

Hotspot

Hotspot

Full Color

Full Color

Ajax; dit is mijn club

Hotspot

Full Color

18.50

Amsterdam.nl/tv

Amsterdam.nl/tv

Amsterdam.nl/tv

Amsterdam.nl/tv

Amsterdam.nl/tv

Amsterdam.nl/tv

Amsterdam.nl/tv

18.56

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

19.00

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

19.21

Big City

Bijlmerbuzzz

Bureau 020

Awick

AT5 Politiek

Bureau 020

AT5 Politiek

19.37

Chang's Choice

Big City

Ajax; dit is mijn club

19.43

Ombudsvrouw

020VANDAAG

020VANDAAG

19.50

Het Verkeer & Weer Het Verkeer & Weer Het Verkeer & Weer Het Verkeer & Weer Het Verkeer & Weer Het Verkeer & Weer Het Verkeer & Weer

19.53

Uitflits

Uitflits

Uitflits

Uitflits

Uitflits

Uitflits

Uitflits

19.56

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

20.00

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

20.21

020VANDAAG

020VANDAAG

020VANDAAG

020VANDAAG

020VANDAAG

Awick

Aanbouw

20.37

Hotspot

Hotspot

Full Color

Full Color

Ajax; dit is mijn club

Hotspot

Full Color

20.50

Amsterdam.nl/tv

Amsterdam.nl/tv

Amsterdam.nl/tv

Amsterdam.nl/tv

Amsterdam.nl/tv

Amsterdam.nl/tv

Amsterdam.nl/tv

20.56

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

21.00

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

21.21

Big City

Bijlmerbuzzz

Bureau 020

Awick

AT5 Politiek

Bureau 020

AT5 Politiek

21.37

Chang's Choice

Big City

Ajax; dit is mijn club

21.43

Ombudsvrouw

020VANDAAG

020VANDAAG

21.50

Het Verkeer & Weer Het Verkeer & Weer Het Verkeer & Weer Het Verkeer & Weer Het Verkeer & Weer Het Verkeer & Weer Het Verkeer & Weer

21.53

Uitflits

Uitflits

Uitflits

Uitflits

Uitflits

Uitflits

Uitflits

21.56

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

22.00

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

22.21

020VANDAAG

020VANDAAG

020VANDAAG

020VANDAAG

Awick

Aanbouw

22.37

Hotspot

Hotspot

Full Color

Full Color

Hotspot

Full Color

22.50

Amsterdam.nl/tv

Amsterdam.nl/tv

Amsterdam.nl/tv

Amsterdam.nl/tv

Amsterdam.nl/tv

Amsterdam.nl/tv

Amsterdam.nl/tv

22.56

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

23.00

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

23.21

Big City

Bijlmerbuzzz

Bureau 020

Awick

AT5 Politiek

Bureau 020

AT5 Politiek

23.37

Chang's Choice

Big City

Ajax; dit is mijn club

23.43

Ombudsvrouw

020VANDAAG

020VANDAAG

23.50

Het Verkeer & Weer Het Verkeer & Weer Het Verkeer & Weer Het Verkeer & Weer Het Verkeer & Weer Het Verkeer & Weer Het Verkeer & Weer

23.53

Uitflits

Uitflits

Uitflits

Uitflits

Uitflits

Uitflits

Uitflits

23.56

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Nieuwsflits

Wetenschap?!

Wetenschap?!

Wetenschap?!

Wetenschap?!

Crisis op de Wallen
Ombudsvrouw

Crisis op de Wallen
Ombudsvrouw

Crisis op de Wallen
Ombudsvrouw

Crisis op de Wallen
Ombudsvrouw
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Bureau 020

Bureau 020

Bureau 020

Bureau 020

ZATERDAG

ZONDAG

Carrousel

Carrousel

Basta

Basta

Basta

Awick

AT5 Nieuws

AT5 Nieuws

Aanbouw

Aanbouw

Aanbouw

020VANDAAG

Aanbouw

020VANDAAG

Bureau 020
Uitflits
AT5 Nieuws

KANAAL 39+
MAANDAG
cultuur

DINSDAG
infotainment

WOENSDAG
algemeen

DONDERDAG
VRIJDAG
buurt & wijk maatschappij

UPC DIGITAAL 32

ZATERDAG
muziek

ZONDAG
jongeren

00.00-01.00

OBA Live! donderdag OBA Live! vrijdag

01.00-02.00

Youngsterdam

Demet/Words of Peace MetjeTV/Relatieshit

DemetTV/Ratatouille

Plein TV

02.00-03.00

MVS Gaystation

VragenVuur

H.v.Muziek/Ratatouille

VragenVuur

Buurt TV /HG Westen Hoeksteen Live!

Hoeksteen Live!

03.00-04.00

GRAP TV

GRAP TV

GRAP TV

GRAP TV

GRAP TV

Hoeksteen Live!

Hoeksteen Live!

04.00-05.00

Pulsa Brasil!

Pulsa Brasil!

Pulsa Brasil!

Pulsa Brasil!

Pulsa Brasil!

Hoeksteen Live!

Hoeksteen Live!

05.00-06.00

OBA Live! woensdag

OBA Live! donderdag OBA Live! vrijdag

OBA Live! dinsdag

OBA Live! dinsdag

Outsider Art

OBA Live! donderdag

06.00-07.00

OBA Live! donderdag OBA Live! vrijdag

OBA Live! maandag VragenVuur

OBA Live! woensdag

OBA Live! donderdag OBA Live! vrijdag

07.00-08.00

English Breakfast

English Breakfast

English Breakfast

English Breakfast

English Breakfast

Plein TV

08.00-09.00

English Breakfast

English Breakfast

English Breakfast

English Breakfast

English Breakfast

BuurtTV/Het Gewilde W VragenVuur

09.00-10.00

OBA Live! donderdag OBA Live! vrijdag

OBA Live! maandag OBA Live! dinsdag

OBA Live! woensdag

Beelden over 't IJ

Beelden over 't IJ

10.00-11.00

Pulsa Brasil!

Pulsa Brasil!

Pulsa Brasil!

Pulsa Brasil!

Pulsa Brasil!

11.00-12.00

OBA Live! donderdag OBA Live! vrijdag

OBA Live! maandag OBA Live! dinsdag

Iam Radio

Relatieshit

Beelden over 't IJ

12.00-13.00

English Breakfast

English Breakfast

English Breakfast

English Breakfast

Iam Radio

H.v.Muziek/Iam TV

Beelden over 't IJ

13.00-14.00

English Breakfast

English Breakfast

English Breakfast

English Breakfast

OBA Live! woensdag

Beelden over 't IJ

Hitmix

14.00-15.00

Pulsa Brasil!

Pulsa Brasil!

Pulsa Brasil!

Pulsa Brasil!

Iam Radio

Pulsa Brasil!

Folia Maakt Kennis

15.00-16.00

Youngsterdam

Hitmix

Ratatouille/Relatieshit Women in Paradise

Iam Radio

Folia Maakt Kennis

Razo TV

16.00-17.00

Folia maakt kennis

OBA Live maandag OBA Live dinsdag

OBA Live woensdag OBA Live donderdag

OBA Live vrijdag

Madison TV

17.00-18.00

GRAP TV/Iam TV

GRAP TV/Iam TV

GRAP TV/Iam TV

GRAP TV/Iam TV

GRAP TV/Iam TV

GRAP TV/Iam TV

Ratatouille/H.v.Muziek

18.00-19.00

Outsider Art/ASD-TV

Folia maakt kennis

Folia maakt kennis

Filmbaksel

VragenVuur

Natraj TV

In de boot met...

19.00-20.00

Words of Peace

W.of Peace/Metje TV Raad Vand./Stud.TV

Razo TV

Cult TV

In de boot met...

Youngsterdam

20.00-21.00

Demet/In de boot met... OBA Live maandag

Outsider Art

Hitmix

GRAP TV /Iam TV

21.00-22.00

OBA Live! donderdag In de boot /Relatieshit VragenVuur

BuurtTV Nw West

Stirum TV/Pulsa Brasil!

Cult TV*

MVS Gaystation

22.00-23.00

GRAP TV

OBA Live dinsdag

GRAP TV

Hoeksteen Live!

MVS Gaystation

CRTV/Nieuwezijds TV

23.00-00.00

IamTV/Ratatouille TV Ratatouille TV

GRAP TV

4 Elements TV

Hoeksteen Live!

H.v.Muziek/GRAP TV GRAP TV

Pulsa Brasil!

GRAP TV

OBA Live! maandag Metje TV/Relatieshit Cult TV

|

Pulsa Brasil!

Demet/In de boot met... Plein TV

Hoeksteen Live!

OBA Live woensdag

Cult TV

MVS Gaystation

KANAAL S15MAANDAG
algemeen

DINSDAG
algemeen

WOENSDAG DONDERDAG
VRIJDAG
Afrikaans Turks/Marokk. Surin./Hindoe

Hitmix

|

ZATERDAG
Caribisch

UPC DIGITAAL 33
ZONDAG
religie

00.00-01.00

Acla-Visie

VragenVuur

Demet TV

Razo TV

Atlas Media

VragenVuur

Women in Paradise

01.00-02.00

Islam TV

Razo TV

OSHO

Folia maakt kennis

OBA Live! woensdag

Soul Hour TV

Acla-Visie

02.00-03.00

Islam TV

Youngsterdam

Calypso TV

Adom TV

Demet/Amazigh TV Acla-Visie

Adom TV

03.00-04.00

Youngsterdam

Pulsa Brasil!

Demet TV

GAM TV

Atlas Media

GAM TV

GAM TV

04.00-05.00

OBA Live! donderdag OBA Live! vrijdag

OBA Live! maandag OBA Live! dinsdag

OBA Live! woensdag

Youngsterdam

Youngsterdam

05.00-06.00

GRAP TV

GRAP TV

GRAP TV

GRAP TV

GRAP TV

GRAP TV

GRAP TV

06.00-07.00

Pulsa Brasil!

Pulsa Brasil!

Pulsa Brasil!

Pulsa Brasil!

Pulsa Brasil!

Pulsa Brasil!

Pulsa Brasil!

07.00-08.00

OBA Live! donderdag OBA Live! vrijdag

OBA Live! maandag OBA Live! dinsdag

OBA Live! woensdag

Women in Paradise VragenVuur

08.00-09.00

Beelden over 't IJ

Beelden over 't IJ

Beelden over 't IJ

Beelden over 't IJ

Beelden over 't IJ

Beelden over 't IJ

Renaissance TV

09.00-10.00

Beelden over 't IJ

Beelden over 't IJ

Beelden over 't IJ

Beelden over 't IJ

Beelden over 't IJ

Harvest TV

Mosterdzaad

10.00-11.00

Beelden over 't IJ

Beelden over 't IJ

Gemeente de Rots

Beelden over 't IJ

Sanatan TV

Soul Hour TV

Gem. v. Christenen

11.00-12.00

NietsOnmog./Redempt. Niets is onmogelijk

Niets is onmogelijk

Niets is onmogelijk

NietsOnmog./Hr.of Visit Goed Nieuws

12.00-13.00

Wonderen Vandaag Gem. v. Christenen

Mosterdzaad

Wonderen Vandaag

13.00-14.00

Pentecost Revival

Word Miracle

Joshua TV

Maranatha

Joshua TV
Joy TV

14.00-15.00

Goed Nieuws

Pentecost Revival

Joshua TV

Joshua TV

Goed Nieuws

15.00-16.00

Folia maakt kennis

Sanatan TV

Harvest TV

Br.of Life/Encuentro Word Miracle

Love Christian Centre Islam TV

16.00-17.00

Pulsa Brasil!

Pulsa Brasil!

Pulsa Brasil!

Pulsa Brasil!

Pulsa Brasil!

GAM TV

Calypso TV

17.00-18.00

OBA Live! vrijdag

OBA Live! maandag OBA Live! dinsdag

OBA Live! woensdag

SaVo Kijkradio

OSHO

Calypso TV

18.00-19.00

IamTV

Makutoe Special

OSHO

VragenVuur

SaVo Kijkradio

Adom TV

SoulHour/Encuentro

19.00-20.00

Youngsterdam

Calypso

Pulsa Brasil!

OBA Live! woensdag

OBA Live! donderdag Soul Hour TV

20.00-21.00

Pulsa Brasil!

Demet TV

Adom TV

Demet/Amazigh TV Razo TV

Acla-Visie

Maranatha

21.00-22.00

Ratatouille TV

Love Africa TV

GAM TV

Pulsa Brasil!

Acla-Visie

VragenVuur

Joy TV

22.00-23.00

OBA Live! vrijdag

OSHO

Razo TV

Atlas Media

Calypso

Hitmix

Royal Dynasty

23.00-00.00

Pulsa Brasil!

Pulsa Brasil!

Pulsa Brasil!

Pulsa Brasil!

Pulsa Brasil!

Pulsa Brasil!

Pulsa Brasil!
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Joshua TV

Br.of Life/Encuentro Maranatha
Razo TV

Word Miracle/Merab

Razo TV

Islam TV

OSHO

Programmaschema's Radio
kabel 97.4

|

UPC Digitaal 57

|

ether 96.1

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

Start

Start

Start

Start

Start

Best of Start

Best of Start

ClassX

ClassX

ClassX

ClassX

ClassX

ClassX

ClassX

Sound of the City

Sound of the City

Sound of the City

Sound of the City

Sound of the City

Sound of the City

Sound of the City

Fresh'N Up

Fresh'N Up

Fresh'N Up

Fresh'N Up

Fresh'N Up

XChart

Sound of the City

Sound of the City

Sound of the City

Sound of the City

Weekend Wax

Weekend Wax

CritiX

CritiX

CritiX

CritiX

FunX Dance DJ

FunX Dance DJ

Encore Radio Sh

FunX Club Sess.

Slow Jamz

Slow Jamz

Slow Jamz

Slow Jamz
The MiX

The MiX

00.00-01.00
01.00-02.00
02.00-03.00
03.00-04.00
04.00-05.00
05.00-06.00
06.00-07.00
07.00-08.00
08.00-09.00
XTips

09.00-10.00
10.00-11.00

Hi5

11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00

Darkchild

Darkchild

Darkchild

Darkchild

The Future

The Future

The Future

The Future

Wat Anders
Spoken
Slow Jamz
Darkchild

20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-23.00

Music MiX

Music MiX

The Future

23.00-00.00

STADSFM

KABEL 103.3

|

ETHER 106.8

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

00.00-01.00

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Groove FM

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Boom 101 Live

Transistor Radio

01.00-02.00

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Boom 101 Live

Transistor Radio

02.00-03.00

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

03.00-04.00

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

04.00-05.00

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

05.00-06.00

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

06.00-07.00

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

Radio Rembrandt

07.00-08.00

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

08.00-09.00

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

09.00-10.00

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Dieperick

Amsterdam FM

Amsterdam FM

10.00-11.00

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

HoeBedoelU

Dieperick

Amsterdam FM

Amsterdam FM

11.00-12.00

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Radio Signaal

IamRadio

Amsterdam FM

Amsterdam FM

12.00-13.00

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

IamRadio

Amsterdam FM

Amsterdam FM

13.00-14.00

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

14.00-15.00

Amsterdam FM

Radio Steunkous

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Spotlight

Amsterdam FM

15.00-16.00

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

16.00-17.00

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

17.00-18.00

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

Amsterdam FM

18.00-19.00

BBRS

Amsterdam FM

Radio Cicada

Amsterdam FM

Amsterdam FM

MVS Gaystation

Amsterdam FM

19.00-20.00

BBRS

Amsterdam FM

Pink Terrorists

Amsterdam FM

MVS Gaystation

MVS Gaystation

The Shortlist

20.00-21.00

Mortale

Mortale

Mortale

Mortale

Mortale

Blues Radio

Radio Oras

21.00-22.00

In de platenkast…

Onda Italiana

Muziek gevarieerd

Radio Cicada

Muziek gevarieerd

Blues Radio

Chinese Radio

22.00-23.00

Mediadokters

Groove FM

Bassculture

Groove FM

MixCue

Muziek gevarieerd

Roots of the Dam

23.00-00.00

Muziek gevarieerd

Groove FM

Bassculture

Groove FM

Boom 101 Live

Muziek gevarieerd

Roots of the Dam

40

WERELDFM

KABEL 104.6

|

ETHER 99.4

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

00.00-01.00

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Youngsterdam

Damsko

01.00-02.00

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Damsko

02.00-03.00

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Damsko

03.00-04.00

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Damsko

04.00-05.00

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

05.00-06.00

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

06.00-07.00

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

07.00-08.00

English Breakfast

English Breakfast

English Breakfast

English Breakfast

English Breakfast

Radio Akasanoma

Wereldmuziek

08.00-09.00

English Breakfast

English Breakfast

English Breakfast

English Breakfast

English Breakfast

Radio Akasanoma

Radio Mann

09.00-10.00

Calypso Radio

Calypso Radio

Calypso Radio

Calypso Radio

Calypso Radio

Radio Akasanoma

Radio Mann

10.00-11.00

Calypso Radio

Calypso Radio

Calypso Radio

Calypso Radio

Calypso Radio

Radio Akasanoma

Radio Mann

11.00-12.00

Calypso Radio

Calypso Radio

Calypso Radio

Calypso Radio

Calypso Radio

Radio Akasanoma

Radio Mann

12.00-13.00

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

EGMN

Radio Akasanoma

Wereldmuziek

13.00-14.00

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

EGMN

Radio Akasanoma

Wereldmuziek

14.00-15.00

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

EGMN

Radio Akasanoma

Wereldmuziek

15.00-16.00

Wereldmuziek

Ghanatta

Wereldmuziek

Ghanatta

EGMN

Radio Akasanoma

Wereldmuziek

16.00-17.00

Wereldmuziek

Ghanatta

Wereldmuziek

Ghanatta

Wereldmuziek

Radio Akasanoma

Wereldmuziek

17.00-18.00

Bangsa Jawa

Bangsa Jawa

Bangsa Jawa

Bangsa Jawa

Bangsa Jawa

Bangsa Jawa

Bangsa Jawa

18.00-19.00

Bangsa Jawa

Bangsa Jawa

Bangsa Jawa

Bangsa Jawa

Bangsa Jawa

Bangsa Jawa

Bangsa Jawa

19.00-20.00

Dalmar

Lisanga

Dalmar

Lisanga

Radio Patrin

Radio Akasanoma

Hellas Pindakaas!

20.00-21.00

Onda Italiana

Onda Italiana

Dalmar

Circulo Dilecto

Radio Patrin

Radio Akasanoma

Yatchana FM

21.00-22.00

Chinese Radio

Chinese Radio

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Radio Akasanoma

Chinese Radio

22.00-23.00

Chinese Radio

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

ARABO Holland

Wereldmuziek

Wereldmuziek

23.00-00.00

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Wereldmuziek

Youngsterdam

Wereldmuziek

Wereldmuziek

CARIBBEANFM

KABEL 105.5

|

ETHER 107.9

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

00.00-01.00

Caribbean beats

Radio mArt

Radio mArt

Yamore ke FM

Radio mArt

Radio Famiri

Radio mArt

01.00-02.00

Caribbean beats

Radio mArt

Radio mArt

Yamore ke FM

Radio mArt

Radio Famiri

Radio mArt

02.00-03.00

Caribbean beats

Radio mArt

Radio mArt

Yamore ke FM

Radio mArt

Radio Famiri

Radio mArt

03.00-04.00

Caribbean beats

Radio mArt

Radio mArt

Yamore ke FM

Radio mArt

Radio Famiri

Radio mArt

04.00-05.00

Caribbean beats

Radio mArt

Radio mArt

Yamore ke FM

Radio mArt

Radio Famiri

Radio mArt

05.00-06.00

Caribbean beats

Radio mArt

Radio mArt

Yamore ke FM

Radio mArt

Radio Famiri

Radio mArt

06.00-07.00

Caribbean beats

Radio mArt

Radio mArt

Yamore ke FM

Radio mArt

Radio Famiri

Radio mArt

07.00-08.00

Radio mArt

Radio mArt

Radio mArt

Radio mArt

Radio mArt

Caribbean beats

Radio mArt

08.00-09.00

Radio mArt

Radio mArt

Radio mArt

Radio mArt

Radio mArt

Caribbean beats

Radio mArt

09.00-10.00

Mighty Radio

Mighty Radio

Radio Famiri

Radio mArt

Radio Famiri

Radio mArt

Radio mArt

10.00-11.00

Mighty Radio

Mighty Radio

Radio Famiri

Radio mArt

Radio Famiri

Radio mArt

Radio mArt

11.00-12.00

Mighty Radio

Mighty Radio

Radio Famiri

Radio mArt

Radio Famiri

Radio mArt

Radio mArt

12.00-13.00

Mighty Radio

Mighty Radio

Radio Famiri

Radio Frimangron

Radio Famiri

Radio mArt

Radio mArt

13.00-14.00

Mighty Radio

Mighty Radio

Radio Famiri

Radio Frimangron

Radio Famiri

Radio mArt

Radio mArt

14.00-15.00

Club-Paradise

Club-Paradise

Club-Paradise

Club-Paradise

Club-Paradise

BCB

Radio Ratio

15.00-16.00

Club-Paradise

Club-Paradise

Club-Paradise

Club-Paradise

Club-Paradise

BCB

Radio Ratio

16.00-17.00

Club-Paradise

Club-Paradise

Yamore ke FM

Radio Famiri

Double 7 FM

Double 7 FM

Firi FM

17.00-18.00

Radio mArt

Radio mArt

Yamore ke FM

Radio Famiri

Double 7 FM

Double 7 FM

Firi FM

18.00-19.00

Radio mArt

Radio mArt

Yamore ke FM

Radio Famiri

Double 7 FM

Double 7 FM

Firi FM

19.00-20.00

Caribbean beats

Radio mArt

Caribbean beats

Radio 1-8-9 FM

MOSA

Damsko

Radio mArt

20.00-21.00

Caribbean beats

Radio mArt

Caribbean beats

Radio 1-8-9 FM

MOSA

Damsko

Radio mArt

21.00-22.00

Caribbean beats

Radio mArt

Caribbean beats

Radio 1-8-9 FM

BCB

Damsko

Radio mArt

22.00-23.00

Radio mArt

Radio mArt

Radio mArt

Radio mArt

The Voice

Radio mArt

Radio mArt

23.00-00.00

Radio mArt

Radio mArt

Radio mArt

Radio mArt

The Voice

Radio mArt

Radio mArt
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RAZO

KABEL 103.8

|

ETHER 105.2

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

00.00-01.00

Nite Shift

Nite Shift

Nite Shift

Nite Shift

Nite Shift

Nite Shift

Nite Shift

01.00-02.00

Nite Shift

Nite Shift

Nite Shift

Nite Shift

Nite Shift

Nite Shift

Nite Shift

02.00-03.00

Nite Shift

Nite Shift

Nite Shift

Nite Shift

Nite Shift

Nite Shift

Global Spirits

03.00-04.00

Nite Shift

Nite Shift

Nite Shift

Nite Shift

Nite Shift

Global Spirits

Global Spirits

04.00-05.00

Nite Shift

Nite Shift

Nite Shift

Nite Shift

Nite Shift

Global Spirits

Global Spirits

05.00-06.00

Nite Shift

Nite Shift

Nite Shift

Nite Shift

Nite Shift

Global Spirits

Global Spirits

06.00-07.00

Good Morning Show GMS

GMS

GMS

GMS

Global Spirits

Global Spirits

07.00-08.00

Good Morning Show GMS

GMS

GMS

GMS

Global Spirits

Global Spirits

08.00-09.00

Good Morning Show GMS

GMS

GMS

GMS

Global Spirits

Global Spirits

09.00-10.00

Good Morning Show GMS

GMS

GMS

GMS

Global Spirits

Global Spirits

10.00-11.00

Sapatya

Sapatya

Sapatya

Sapatya

GMS

Global Spirits

Global Spirits

11.00-12.00

Service Radio

Service Radio

Service Radio

Service Radio

GMS

Women Affairs

Global Spirits

12.00-13.00

Nieuwsshow

Nieuwsshow

Nieuwsshow

Nieuwsshow

Nieuwsshow

Women Affairs

Razo Plaza

13.00-14.00

ICE

ICE

ICE

ICE

ICE

Razo Mundial

Razo Plaza

14.00-15.00

ICE

ICE

ICE

ICE

ICE

Razo Mundial

Razo Plaza

15.00-16.00

ICE

ICE

ICE

ICE

ICE

Razo Mundial

Razo Plaza

16.00-17.00

ICE

ICE

ICE

ICE

ICE

Razo Mundial

Razo Plaza

17.00-18.00

Sunset Boulevard

Sunset Boulevard

Sunset Boulevard

Sunset Boulevard

Sunset Boulevard

Razo Mundial

Razo Plaza

18.00-19.00

Razo Mundial

Razo Mundial

Razo Mundial

Razo Mundial

Razo Mundial

Razo Mundial

Afro Joy

19.00-20.00

Razo Mundial

Razo Mundial

Razo Mundial

Razo Mundial

Razo Mundial

Razo Mundial

Afro Joy

20.00-21.00

Razo Mundial

Razo Mundial

Razo Mundial

Razo Mundial

Razo Mundial

Razo Mundial

Afro Joy

21.00-22.00

Razo Mundial

Razo Mundial

Razo Mundial

Razo Mundial

Razo Mundial

Razo Mundial

Afro Joy

22.00-23.00

Razo Mundial

Razo Mundial

Razo Mundial

Razo Mundial

Razo Mundial

Razo Mundial

Afro Joy

23.00-00.00

Razo Mundial

Razo Mundial

Razo Mundial

Razo Mundial

Razo Mundial

Razo Mundial

Afro Joy

MOKUMRADIO

KABEL 102.4

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

00.00-01.00

Zefanja

Zefanja

Zefanja

Zefanja

Zefanja

Zefanja

Hollandse hits

01.00-02.00

Zefanja

Zefanja

Zefanja

Zefanja

Zefanja

Zefanja

Hollandse hits

02.00-03.00

Hollandse hits

Hollandse hits

Hollandse hits

Hollandse hits

Hollandse hits

Zefanja

Hollandse hits

03.00-04.00

Hollandse hits

Hollandse hits

Hollandse hits

Hollandse hits

Hollandse hits

Hollandse hits

Hollandse hits

04.00-05.00

Hollandse hits

Hollandse hits

Hollandse hits

Hollandse hits

Hollandse hits

Hollandse hits

Hollandse hits

05.00-06.00

Hollandse hits

Hollandse hits

Bidstond

Hollandse hits

Hollandse hits

Hollandse hits

Bidstond

06.00-07.00

Hollandse hits

Zefanja

Bidstond

Zefanja

Hollandse hits

Zefanja

Bidstond

07.00-08.00

Parousia

Parousia

Parousia

Parousia

Parousia

Parousia

Parousia

08.00-09.00

Parousia

Parousia

Parousia

Parousia

Parousia

Parousia

Parousia

09.00-10.00

Parousia

Parousia

Parousia

Parousia

Parousia

Joshua

Zefanja

10.00-11.00

Evangelisatie Radio Hollandse hits

Zefanja

Radio Noordzij

Radio Noordzij

Joshua

Zefanja

11.00-12.00

Evangelisatie Radio Hollandse hits

Zefanja

Radio Noordzij

Radio Noordzij

Joshua

Zefanja

12.00-13.00

Radio Noordzij

Radio Noordzij

Radio Noordzij

Radio Noordzij

Radio Noordzij

De Muzikale Noot

De Muzikale Noot

13.00-14.00

Radio Noordzij

Radio Noordzij

Radio Noordzij

Radio Noordzij

Radio Noordzij

De Muzikale Noot

De Muzikale Noot

14.00-15.00

Radio Noordzij

Radio Noordzij

Radio Noordzij

Radio Noordzij

Radio Noordzij

De Muzikale Noot

De Muzikale Noot

15.00-16.00

Radio Noordzij

Radio Salvatore

Radio Noordzij

Muz. Noot / MvE

Radio Noordzij

De Muzikale Noot

De Muzikale Noot

16.00-17.00

Hollandse hits

Radio Salvatore

Radio Noordzij

Muz. Noot / MvE

Radio Salvatore

Mosterdzaad

De Muzikale Noot

17.00-18.00

Hollandse hits

Radio Salvatore

Radio Noordzij

Muz. Noot / MvE

Radio Salvatore

Mosterdzaad

Amazing Grace

18.00-19.00

Maranatha

Joshua

Zefanja

Goed Nieuws

Radio Puur Hollands

Amazing Grace

Amazing Grace

19.00-20.00

Maranatha

Joshua

Amazing Grace

Amazing Grace

Radio Puur Hollands

Amazing Grace

Amazing Grace

20.00-21.00

Radio Puur Hollands

Filadelfia

Radio Noordzij

Joshua

Parousia

Parousia

Zefanja

21.00-22.00

Radio Puur Hollands

Filadelfia

Radio Noordzij

Joshua

Parousia

Parousia

Zefanja

22.00-23.00

Parousia

Parousia

Parousia

Parousia

Parousia

Parousia

Parousia

23.00-00.00

Parousia

Parousia

Parousia

Parousia

Parousia

Parousia

Parousia
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concertzender

kabel 99.5

|

|

www.c once rtzender.nl

MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

VRIJDAG

ZATERDAG

ZONDAG

00.00-01.00

De Nacht

Folk it!

American Songbook Spinning the blues

De Nacht

Solta a Franga

De Nacht Wereldm.

01.00-02.00

De Nacht

Pakrammel

American Songbook Krizz Krazz

De Nacht

Disc-cover

De Nacht Wereldm.

02.00-03.00

De Nacht

Vrije Radicalen

American Songbook Moanin' the blues

De Nacht

De zwervende mic.

De Nacht Wereldm.

03.00-04.00

De Nacht

Electronic Freq.

American Songbook Art of improvisers

De Nacht

Oriënt Express

De Nacht Wereldm.

04.00-05.00

De Nacht

Pluto

American Songbook JazzNotJazz

De Nacht

Wereldmineralen

De Nacht Wereldm.

05.00-06.00

De Nacht

Het restje vd Nacht

American Songbook Holland Jazz

De Nacht

Het restje vd Nacht

De Nacht Wereldm.

06.00-07.00

De Nacht

Het restje vd Nacht

American Songbook Paleis vd Weemoed De Nacht

Het restje vd Nacht

De Nacht Wereldm.

07.00-08.00

Nieuw verschenen

Nieuw verschenen

Nieuw verschenen

Nieuw verschenen

Concertzender Live! Nieuw verschenen

L'Esprit Baroque

08.00-09.00

Nieuw verschenen

Nieuw verschenen

Nieuw verschenen

Nieuw verschenen

Concertzender Live! Nieuw verschenen

L'Esprit Baroque

09.00-10.00

Nieuw verschenen

Nieuw verschenen

Radio Muziek Essay Nieuw verschenen

Concertzender Live! Holland Jazz

Bijdetijds

10.00-11.00

Bonum Est

Klassieke zaken

De tuin van Oud

Nuove Musiche

De Wandeling

11.00-12.00

Missa Etcetera

Mondriaan Kwartet

De tuin van Oud

Documento

Concertzender Live! Chanson

12.00-13.00

Door mazen v/h net Aktueel

Bijdetijds

Concertzender Live! De vorige eeuw

Pluto

De diva op de erwt

13.00-14.00

De zwervende mic.

Metamorfosen

Kairos

Concertzender Live! Traditional Jazz

Wereldmineralen

De diva op de erwt

14.00-15.00

De Wandeling

Opera Actueel

Bonum Est

Klassieke zaken

Nuove Musiche

Concertzender Live! Radio Muziek essay

15.00-16.00

Concertzender Live! The English song

Zwerven Middeleeuwen Mondriaan kwartet

Documento

Spinning the blues

Antiqua vs. Nova

16.00-17.00

De vorige eeuw

Tussen concert en film

Aktueel

Concertzender Live! House of hard bop

Antiqua vs. Nova

17.00-18.00

Tussen swing & bop Donder, bliksem...

Oriënt Express

Metamorfosen

Concertzender Live! Art of improvisers

Bijdetijds

18.00-19.00

Nuove Musiche

De Wandeling

Opera Actueel

Bonum Est

Klassieke zaken

JazzNotJazz

Sonoor

19.00-20.00

Documento

Concertzender Live! The English song

Zwerven door Barok Mondriaan Kwartet

CZ Jazz Live

De zwervende mic.

20.00-21.00

Concertzender Live! De vorige eeuw

Kroniek Ned. Muz.

Door mazen v/h net Aktueel

Vocale Jazz

Solta a Franga

21.00-22.00

Concertzender Live! Traditional jazz

Ongehoorde scores Oriënt Express

Chanson

X-rated

22.00-23.00

Spinning the blues

Art of improvisers

Popart

Concertzender Live! De zwervende mic.

Kraak Helder

X-rated

23.00-00.00

Krizz Krazz

JazzNotJazz

Electronic Freq.

Pakrammel

Mariama

X-ray

Kroniek Ned. Muz.

DONDERDAG

UPC digitaal 61

Metamorfosen
Solta a Franga
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Paleis vd Weemoed Sonoor
Radio Monalisa

